
Bachelor of Science Thesis 
KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2011-038BSC 
SE-100 44 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraft i stadsmiljö 
- Kvarnholmen 

 
Jens Penttilä 

Stephanie Wikström 
 

 
 



-2- 
 

 

 

 

 Bachelor of Science Thesis 

EGI-2011-038BSC 

 

Vindkraft i stadsmiljö 

- Kvarnholmen 
 

   

  Jens Penttilä 
Stephanie Wikström 

Approved 

 

Examiner 

Catharina Erlich 

Supervisor 

Nenad Glodic 
 Commissioner 

 

Contact person 

Jens Penttilä 

 

  



-3- 
 

Abstract 
The Swedish government's climate and energy policy for Stockholm conduct deployment of 
environmentally profiled neighborhoods and take a leading role in using cutting edge 
technologies in the field of application of environmental technologies and expertise in urban 
development, construction and management by 2030. 

The project is an independent pilot study concerning the potential of introducing small-scale 
wind turbines. These would be used for enhancing the share of sustainable electricity supply in 
the expanding district Kvarnholmen. The project aims to compile the knowledge of existing 
technology, selection of suitable wind turbines for the area based on geographical conditions, 
infrastructure, performance, possibility of disturbance and cost analysis. The goal is to estimate 
how much additional energy small scale wind turbines can provide. 

Compilation of existing knowledge and solutions has been implemented with information from 
published scientific articles, books and research. The strategy for simple and orderly presentation 
of information is to initiate the study generally and then be more focused on the main goal, wind 
in the urban environment. Before wind power can be described, the wind and its phenomena 
have to be analyzed. Regulations for planning of wind turbines and certifications are described. 
Determination of the disturbance generated by wind turbines is important because the city with 
its nearby environment is sensitive. 

The introduction of wind power on Kvarnholmen provides approximately 202 MWh per year in 
additional energy. The investment is expected to cost about 22.9 million Swedish crown over a 20 
year period, which is the length of life for the wind turbines. 

The price per kWh is estimated to 5.67 kronor. If the requirement is that wind power shall pay its 
own costs with its energy produced during the assumed lifespan of 20 years, with today's 
electricity price, wind power on Kvarnholmen should not be built based on the model presented. 

More research in the field urban wind power is required. Especially focusing on the optimal 
placement and standardized specification templates for wind turbines. 
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Sammanfattning 
Mot bakgrund av regeringens mål för klimat- och energipolitik ska Stockholm bedriva utveckling 
och utbyggnad av miljöprofilerade stadsdelar och ligga i frontlinjen inom området tillämpning av 
miljöteknik och kunnande i stadsutveckling, byggande och förvaltning till år 2030.  

Projektet är en oberoende förstudie om införandet av småskalig vindkraft för att öka mängden 
energi från hållbara energikällor för stadsdelen Kvarnholmen som 2011 är i utbyggnadsfasen. 
Projektets syfte är att sammanställa kunskap om befintliga tekniska lösningar, urval av passande 
vindkraftverk för området utifrån geografiska förutsättningar, infrastruktur, prestanda, 
störningspotential och kostnadsanalys. Målet är att bedöma hur stort energitillskott lokal 
vindkraft kan ge området. 

Sammanställning av kunskaper och befintliga lösningar har genomförts med information från 
publicerade vetenskapliga artiklar, böcker och skrifter inom området. Strategin för att enkelt och 
metodiskt presentera informationen är att inleda litteraturstudien brett för att mer och mer riktas 
in på huvudmålet, vindkraft i stadsmiljö. Innan vindkraften kan beskrivas måste vinden och dess 
fenomen redogöras därefter beskrivs vilka lagar och regler som styr uppförandet av 
vindkraftverk.  Störningsmomentet är viktigt, då stadsmiljö med närliggande boende medför en 
känslig omgivning. 

Införandet av vindkraft på Kvarnholmen ger cirka 202 MWh per år i energitillskott med den 
uppsatta modellen. Investeringen beräknas kosta cirka 22,9 Mkr under vindkraftverkens livslängd 
på 20 år. Priset per producerad kWh beräknas till 5,67 kr för de planerade 140 vindkraftverken. 

Om kravet finns att vindkraften ska betala sina egna kostnader med producerad energi och 
dagens elpriser under verkens antagna livslängd dvs. 20 år (specifierad av tillverkaren), ska inte 
vindkraft på Kvarnholmen anläggas utifrån den modell som utformats i projektet. 

Mer forskning på området urban vindkraft och noggranna vindutredningar är önskvärt. Speciellt 
med inriktning på optimal placering och standardiserade specifikationsmallar för vindkraftverk. 
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Benämning Tecken Enhet 

Hastighet v (m/s) 

Ytråhet z (-) 

Nollplansförskjutningen d (m) 

Rörelseenergi W (J) 

Massa m (kg) 

Effekt (watt) P (W) 

Tid t (s) 

Densitet ρ (kg/m3)

Volym V (m3) 

Sträcka S (m) 

Area A (m2) 

Kraft F (N) 

Verkningsgrad η (-) 

Tidsperiod i antal år T (år) 

Investeringskostnad G (kr) 

Årlig kalkylränta p (%) 

Årlig inbetalning a (kr) 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Regeringens mål för klimat‐ och energipolitiken till år 2020 är att Sverige ska använda minst 50 % 
förnybar energi (Regeringskansliet, 2009). 2011 är siffran 45 % och består främst av vattenkraft 
och bioenergi (Energimyndigheten, 2010a; Regeringen, 2010). Det finns inga planer på att bygga 
ut vattenkraftverken då flera av de stora älvarna redan är reglerade och naturskyddade enligt lag 
(Tekniska museet, 2009). 

Stockholm stad blev utnämnd till Miljöhuvudstad 2009 vilket delvis berodde på målet att staden 
ska vara fossilbränslefritt till 2050 och att koldioxidutsläpp per invånare har minskats med 25 % 
sedan 1990 (Stockholm, 2011).  

En väg att nå upp till Regeringens mål är att bygga ut vindkraften. I arbetet ingår att undersöka 
nya områden för vindkraft. Följaktligen finns det behov av en förstudie med fokus på att 
introducera småskaliga vindkraftverk för en utökad hållbar elförsörjning. Studien bör behandla 
befintliga tekniska lösningar, urval av passande vindkraftverk för ett specifikt område utifrån 
geografiska förutsättningar och infrastruktur, prestanda och kostnadsanalys. 

1.2 Problemformulering och mål 
Projektets syfte är att vara en oberoende förstudie som behandlar frågor kring införande av 
småskalig urban vindkraft i en stadsdel. För att utreda detta kommer Stadsdelen Kvarnholmen i 
Stockholm att vara objekt för undersökningen. 

Hur mycket energi kan småskalig vindkraft bidra med i bostadsområdet Kvarnholmen? 

Projektets fokus ligger i att undersöka de geografiska förutsättningarna och uppskatta 
energitillskottet från införandet av urban småskalig vindkraft i bostadsområdet Kvarnholmen 
som byggs i Stockholm. Andra delar som behandlas är hur störningsmomentet från 
vindkraftverken ser ut för de boende med inriktning på buller, vibrationer och skuggning. Studier 
av regelverk och tidigare undersökningar inom dessa områden kommer att sammanställas. 

En vindstudie för området och översiktlig kostnadsanalys kommer göras för att få en grov 
uppfattning om vilka kostnader införandet av vindkraft får samt energitillskottets storlek. Olika 
lokala användningsområden för den producerade elkraften kommer även att presenteras. 

1.3 Begräsning och hinder 
Projektet begränsas till en studie av införandet av småskalig vindkraft för Kvarnholmen i 
Stockholm, men delar av resultatet kan eventuellt användas för studier av liknande stadsdelar. 

Definitionen för småskalig vindkraft är hämtad från IEC 61400-2 Ed. 2 för internationell 
konstruktionsstandard för små vindkraftverk (Elforsk, 2009). Standarden syftar på vindkraftverk 
med en svepyta på mindre än 200 m2 (Elmqvist et. al, 2011).  Den övre begränsningen för 
svepytan är stor för byggnadsmonterade verk men kan fungera för öppna områden som till 
exempel större parker. 

Endast vindkraft kommer att granskas andra förnyelsebara energikällor som exempelvis solenergi 
kommer inte tas upp i denna förstudie. I rapporten kommer inte småskaliga vindkraftverk som 
sitter på husknutar eller är integrerade i byggnadskonstruktionen att studeras. Tänkbara hinder 
kan bland annat vara att göra korrekta vindmodeller och att regelverket förmodligen inte är 
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anpassat och otillräckligt för vindkraft i stadsmiljö. Antaganden om ekonomiska förutsättningar 
kommer ha stor osäkerhet. Irritationsmoment och minskad trivsel orsakade av småskalig 
vindkraft på nära håll hos de boende kan vara ringa dokumenterad. 

1.4 Projektplan 
För att besvara frågeställningen kommer en litteraturstudie inleda rapporten som övergår i en 
utredning av Kvarnholmens förutsättningar för vindkraft. En förenklad modell för området 
Kvarnholmen kommer upprättas som grund för utredningen. En tidsplan för projektet 
innehållande de delområden som ska undersökas har uppförts, se Appendix A. Flödesdiagram för 
en översiktlig arbetsgång som tar upp viktiga avsnitt i projektet ses i FIGUR 1.4-1. 

 

FIGUR 1.4-1: FLÖDESDIAGRAM SOM BESKRIVER HUVUDDELARNA SOM BEHANDLAS. 

Tänkta kontaktpersoner och användbara informationskällor för projektet har listats, se Appendix 
B. Kontakt med nyckelpersoner för Kvarnholmen, Stockholm stadsplanering och 
energimyndigheten under projektets gång kommer hållas. Ett önskemål är att träffa ansvariga för 
Kvarnholmen och försöka besöka ett bostadshus med integrerad vindkraft. 
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2 Litteraturstudie 
För att få en övergripande översikt följer en litteraturstudie som behandlar relevanta 
ämnesområden för projektet. 

2.1 Vindfenomen och begrepp 
Vind är flödet av luft i atmosfären. Skillnader i lufttryck får luften att röra sig, från områden med 
högt tryck till områden med lågt tryck. Ju större tryckskillnad desto kraftigare vind (SMHI, 
2011a). Det som skapar skillnader i lufttrycket mellan olika platser är temperaturskillnader. 
Skillnaderna kommer främst av solstrålningens vinkel till jordytan samt att avståndet till solen 
varierar beroende på årstid och tid på dygnet. Andra faktorer som påverkar är den geologiska 
omgivningen till mätpunkterna, stora vattenmassor lagrar värme bättre än landyta och fungerar 
som värmebuffert som både kan vara hämmande eller förstärkande faktor för 
temperaturskillnader. Moln motverkar uppvärmning av markytan på dagtid när solen lyser och på 
natten hålls värmen kvar beroende på molnens isolerande effekt. De ständigt föränderliga 
temperaturskillnaderna skapar vissa regelbundna mönster för luftens rörelser både i stort och 
lokalt. Passadvind och monsun är exempel på årstidsbundna vindföreteelser och sjöbrisen ett 
exempel på lokalt fenomen. (Wizelius, 2002) 

2.1.1 Friktion och ytråhet 
Gravitationen drar luften nedåt mot marken och när luften rör sig till följd av tidigare nämnda 
tryckskillnader kommer friktion att uppstå i luftskiktet närmast marken och bromsa strömningen, 
vinden. Över cirka 1000 meters höjd är markfriktionens inverkan försumbar, ostörd vind över 
denna höjd kallas för geostrofisk vind. Närmare jordytan kommer friktionen från marken bromsa 
vinden och till viss del ändra dess riktning, detta kallas för vindskjuvning. Ett område med två 
mils radie är intressant att undersöka med avseende på geografi och karaktär för att utreda 
vindhastigheten om storskalig vindkraft planeras. (Wizelius, 2002) 

Begreppet ytråhet inom meteorologi används för att beskriva jordytas struktur. Är markskiktet 
skrovligt och har många hinder är således ytråheten större än om det är slät mark (Christianson & 
Olenmark, 2009). Terrängen klassificeras i fem olika råhetsklasser beroende på hur stor friktion 
den ger upphov till, se TABELL 2.1.1-1. Låg friktion som öppet vatten har råheten 0 medan större 
städer eller skog har 4 (Wizelius, 2002). 
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Råhetsklass Karaktär Terräng Lägivare Gårdar Tätorter

0 Hav och sjöar Öppet vatten - - - 

1 Öppet 
landskap 

Platt till jämnt 
kuperat 

Småvegetation 0 – 3 gårdar 
per km2 

- 

2 Landsbygd 
med 
bebyggelse 

Platt till starkt 
kuperat 

Skogsdungar 0 – 10 gårdar 
per km2 

Byar och små 
tätorter 

3 Mindre 
tätorter 

Platt till starkt 
kuperat 

Många dungar >10 gårdar 
per km2 

Många byar 
eller förstäder

4  Större städer 
eller hög skog 

Platt till starkt 
kuperat 

- - Större städer

TABELL 2.1.1-1: RÅHETSKLASSER FÖR OLIKA TERRÄNGTYPER (WIZELIUS, 2002) 
 

2.1.2 Turbulens 
När vinden bromsas upp av hinder och markens ytråhet bildas luftvirvlar. Virvlarna ger korta 
fluktuationer (växlingar) i vindens hastighet och är proportionella mot storleken på ytråheten eller 
hindret. Vid större ytråhet sprider sig virvlarna högre upp i den ostörda geostrofiska vinden. 
Skiktet mellan marken och den geostrofiska vinden kallas för gränsskikt och virvlarna i skiktet 
kallas för turbulens. Turbulensen utbreder sig uppåt allt eftersom vinden rör sig över det ojämna 
underlaget, gränsskiktet växer. (Karlsson, 2010) 

2.1.3 Vindprofil och nollplan 
En vindprofil beskriver vindens hastighet i området från markytan genom det turbulenta 
gränsskiktet och upp till den geostrofiska ostörda vinden (Mertens, 2006).  

Vindens nollplan anger på vilken höjd vidhastigheten är noll. Vid öppet vatten sammanfaller 
nollplanet med vattenytan (Best et al., 2008) medan det vid skog eller bebyggt område hamnar en 
bit över markytan ofta i höjd med trädtopparna eller hustaken (Bergström, 2007). 

2.1.4 Vindhastighet och riktning 
För att illustrera hastighetsfördelningen för vinden på en plats under en bestämd tidsperiod är det 
vanligt att använda Weibullfördelningen. Det är ett diagram med förekomsten i procent som 
funktion av vindhastighastigheten, se FIGUR 2.1.4-1. 
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FIGUR 2.1.4-1: WEIBULLFÖRDELNING, FREKVENS SOM FUNKTION AV VINDHASTIGHETEN (WIND 

RESOURCE MAPS, 2007). 

 

Vid projektering och utredning av vindkraft för ett område är medelhastigheten för vinden en 
dålig parameter att dimensionera vindkraftverken mot. Det kan till exempel vara så att vindens 
medelhastighet inträffar under en kort tidsperiod medans det under större delen blåser väsentligt 
mindre med enstaka toppar med hög vindhastighet. En bättre parameter att använda sig av är 
medianvärdet av vindhastigheten, den hastighet som överskrids lika ofta som det underskrids. Är 
kurvan spetsig kan det vara idé att använda den mest förekommande vindhastigheten. 
(Bergström, 2007) 

En vindros, FIGUR 2.1.4-2, visar förutom informationen i Weibullfördelningen även vilken 
riktning vinden har. Det ger en uppfattning om den dominerande vindriktningen samt hur ofta 
olika vindhastigheter inträffar på den observerade platsen (SMHI, 2011b), (Glaumann & 
Westerberg, 1988). För att maximera ett vindkraftverks elproduktion är vindrosen ett användbart 
hjälpmedel för att avgöra den dominerande vindriktningen (Philips et al., 2007). 



-14- 
 

 

FIGUR 2.1.4-2: VINDROS VISAR VINDFÖRHÅLLANDEN, I DETTA EXEMPEL FÖRDELAT PÅ 16 

VINDRIKTNINGAR OCH 6 VINDHASTIGHETSKLASSER (BREEZE, 2011). 

2.1.5 Vind i stadsmiljö 
En stads ytråhet karaktäriseras ofta av höga byggnader och stora hinder, som tidigare nämnts ger 
detta ett högt värde på ytråheten och vindens nollplan måste korrigeras (Mertens 2006). En 
komplex miljö som en stad, med olika byggnadsdesign och oregelbundna avstånd mellan hinder, 
påverkar omfattningen av turbulens och ger svårbedömda vindförhållanden (Blackmore & Paul, 
2009). 

Hinder, formationer och byggnader kan även vara till fördel då de kan placeras så att vinden 
koncentreras och i gynnsamma fall leda till en fördubbling av vindhastigheten vid 
vindkraftverket. Om turbinen placeras över taket och på en höjd av halva byggnadens höjd 
minimeras riskerna för turbulens och nästintill optimal vind erhålls. (Christianson & Olenmark, 
2009). Vind följer den bana som har minst motstånd runt ett objekt. Längs kanterna av hindret 
ökar vindhastigheten. Ett vindkraftverk som kan utnyttja detta kommer att öka sin elproduktion 
(Wineur, 2007).  

När vind kommer in över ett område med hög ytråhet kommer luften bromsas upp och det 
turbulenta gränsskikten ökar i höjd ju längre in i området luften färdas se FIGUR 2.1.5-1. Om 
detta område har varierande ytråhet kommer nya gränsskikt bildas vid övergångarna av ytråhet. 
Varje gränsskikt växer uppåt och luften i skikten får olika hastighet. En ojämn hastighetsprofil 
som den högra i FIGUR 2.1.5-1 kan resultera i koncentrationer av luft som accelereras i 
övergångar mellan gränsskikten. (Mertens, 2006) 
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FIGUR 2.1.5-1: VINDFÖRHÅLLANDET I STADSMILJÖ (MERTENS, 2006). 

En byggnad med tvärsnitt som i FIGUR 2.1.5-2 med platt tak koncentrerar luftens strömning till 
takkanten (1.). I området (2.) längs taket och på lägre höjd har luften bromsats in och är 
turbulent. I ett område (3.) mellan den turbulenta strömningen längs hustaket och den relativt 
ostörda strömningen ovanför byggnaden accelereras luften. Fenomenet är användbart och bör 
utredas om högsta vindhastighet eftersträvas till exempel vid placering av vindkraftverk (Mertens, 
2006). 

 

FIGUR 2.1.5-2: TURBULENSOMRÅDET ENLIGT CFD-BERÄKNINGAR FÖR VIND ÖVER ETT PLATT TAK 

(MERTENS, 2006). 
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2.2 Vindkraft och funktion 
Vindkraftverk omvandlar luftens rörelseenergi till användbart mekaniskt arbete. Den vanligaste 
principen är att omvandla luftens rörelse till ett moment som verkar kring en axel. Momentet 
skapas av drag – och lyftkrafter hos roterande vingprofiler som utnyttjar luftens strömning. 
Axelns rotation omvandlas via en generator till användbar elektrisk energi. (Wizelius, 2002) 

Den cirkulära ytan vinkelrät mot vindriktningen som turbinen har kallas för svepyta. Mängden 
energi som ett vindkraftverk kan utvinna ur vinden beror av tre variabler, luftens densitet, 
svepytan och vindens hastighet. Ett typiskt vindkraftverk av större modell (turbin diameter >30 
m) omvandlar cirka 45 % av vindens rörelseenergi till elektrisk energi (Nutek, 1992). 

2.2.1 Betz lag 
För att omvandla vindens rörelseenergi till mekanisk energi med ett vindkraftverk kommer 
luftens hastighet efter vindkraftverket vara lägre än den ursprungliga. Desto mer vinden bromsas 
in desto mer energi omvandlas. Det ideala vore om vinden bromsas in helt, det vill säga att all 
rörelseenergi omvandlats. Tyvärr är det en omöjlighet eftersom vinden måste passera igenom 
turbinen vilket den inte skulle göra om luften precis bakom står stilla. Det gäller således att hitta 
en ideal vindhastighet genom turbinen så att vinden bromsas maximalt utan att ta vägen förbi.  

Den uppfångade rörelseenergin, , från luftens strömning genom ett vindkraftverk ges enligt 
ekv. (1). 

 
 = ∙ 2 − ∙ 2 = 2 ∙ ( − ) = 2 ∙ ( − )( + ) (1)

Där	  är luftens massa  är luftens hastighet före turbinen och  hastigheten efter turbinen. 
Den uppfångade effekten,	 , blir enligt ekv. (2) med förklaringar (3), (4) och (5). 

 = = 2 ∙ ∙ ( − ) ∙ ( + ) (2)

 är den luftmassa som på tiden	  går genom turbinen. 
 

 = ∙
 (3)

 
 = ∙  (4)
 

 =  (5)

 
Där  är luftens densitet,  är luftens volym,  är sträckan luften färdas under tiden ,  är 
turbinens svepyta och  är luftens hastighet precis vid turbinen. Förenklingen ger ett nytt uttryck 
för den uppfångade effekten, ekv. (6). 
 

 = ∙ ∙2 ∙ ( − ) ∙ ( + ) = ∙ ∙2 ∙ ( − ) (6)
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Impulslagen ger uttryck för den kraft,	 , som ändringen i rörelsemängd ger upphov till, ekv. (7). 

 = ( ∙ − ∙ ) = ∙ ( − ) = ∙ ∙ ∙ ( − ) (7)

 
Överförd effekt,	 , är kraften gånger hastigheten genom turbinen,	 , ekv. (8). 
 
 = ∙ = ∙ ∙ ∙ ( − ) (8)

 
Kombination av de två uttrycken för  från impulslagen och rörelseenergin ges enligt ekv (9). 
 

 = ( + )2  (9)

 
Strömningshastigheten genom turbinen är medelvärdet av hastigheten före respektive efter 
turbinen. 
Kombineras uttrycken för  och  erhålls ekv. (10): 

 = ∙4 ∙ ( + ) ∙ ( − ) = ∙4 ∙ ∙ 1 − + −  (10)

 

Numeriska beräkningar ger att  når sitt maxvärde då =  och antar då värdet,	   enligt 

ekv. (11): 

 = ∙2 ∙ 1627 ∙  (11)

Arbetet erhållet från en kropp med cylindriskt tvärsitt i ett strömmande medium med hastigheten 
 och tvärsnittsarean  erhålls av ekv. (12): 

 = ∙2 ∙  (12)

Den största verkningsgraden,  ett vindkraftverk teoretiskt kan anta ges av ekv. (13). 

 = = 1627 	≈ 59,3% (13)

Uttrycket togs fram 1919 av den tyske fysikern Albert Betz och är känt som Betz lag. Enligt 
lagen, kan ingen turbin ta tillvara på mer än 59,3 % av vindens kinetiska energi. Den maximala 
teoretiska verkningsgraden  för ett vindkraftverk är förhållandet mellan maximal utvinnbar 
effekt i förhållande till den totala effekten som finns i vinden. Faktorn  är känd som Betzs 
koefficient och är cirka 0,593. I verkligheten kommer verkningsgraden bli lägre beroende på 
aerodynamiska och mekaniska friktionsförluster. 

2.2.2 Turbinen 
Hastigheten rotorbladens yttersta punkt har i förhållande till den ostörda vindens hastighet 
benämns som löptal. Vid löptalet 1 har bladspetsen samma hastighet som vinden och vid löptal 2 
dubbla hastigheten. Bladytan (den yta rotorbladen upptar i förhållande till svepytan) och löptalet 
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är viktiga parametrar för verkningsgraden hos ett vindkraftverk. En ideal turbin har oändligt antal 
oändligt smala rotorblad men det går inte att framställas i verkligheten. Med teoretiska 
beräkningar och experimentella försök kan en optimal bladbredd beräknas som sedan delas upp 
på valfritt antal rotorblad. Färre blad kräver ett högre löptal för att behålla samma verkningsgrad. 
Olika typer av vindkraftverk har olika optimala löptal se FIGUR 2.2.2-1 på x-axeln visas löptal och 
på y-axeln verkningsgrad. 

 

FIGUR 2.2.2-1: OLIKA VINDKRAFTVERKSTYPERS VERKNINGSGRAD FÖR OLIKA LÖPTAL (THE GREEN 

TECHNOLOGYBLOG, 2009). 

2.2.3 Lyftkraften 
Hos moderna vindkraftverk har rotorbladen snarlik utformning som hos en flygplansvinge. Vid 
en hastighet framåt skapas en kraft på vingen som lyfter flygplanet. Samma fenomen utnyttjas av 
rotorbladen hos ett vindkraftverk se FIGUR 2.2.3-1. Skillnaden är att kraften ger rotorbladen en 
rörelse kring en axel. (Wizelius, 2002) 
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FIGUR 2.2.3-1: STRÖMNINGEN KRING TURBINBLADEN HOS ETT HORISONTALAXLAT 

VINDKRAFTVERK. WINDFLOW BETYDER LUFTFLÖDE OCH MED LIFT MENAS 

LYFTKRAFTEN. DRAG REPRESENTERAR MOSTÅNDET. (HOW STUFF WORKS, 2011) 

 

Vingprofilens utformning har stor betydelse för hur stor lyftkraft den kan skapa. En profil med 
krökt ovansida, eller med krökt ovan- och undersida är den vanligaste formen. Det finns många 
varianter på form beroende på användningsområde i FIGUR 2.2.3-2 visas några exempel. 

 

FIGUR 2.2.3-2: OLIKA TYPER AV VINGPROFILER (FAUSKES, 2011). 

När luft strömmar längs vingens ovansida kommer den att följa profilens rand. Vid vingens 
framkant pressas luften undan för att lite längre bak, längs profilen, dras tillbaka mot vingen på 
grund av det undertryck som profilens avsmalnande bildar. Profilen påverkar inte bara den luft 
som är i direkt kontakt utan även luften ovanför och nedanför (Ingelman-Sundberg, 1990). I 
FIGUR 2.2.3-3 ses att luften som strömmar rakt emot profilen ändrar riktning snett nedåt efter 
passagen. Vingen har alltså påverkat luften med en kraft nedåt, enligt Newtons tredje lag påverkas 
då vingen av en lika stor motriktad kraft uppåt av luften (Ingelman-Sundberg, 1991).   
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FIGUR 2.2.3-3: STRÖMNING KRING EN VINGPROFIL UTAN ANFALLSVINKEL (THOMAS SELLIN, 2011). 

Anfallsvinkeln är den vinkel profilen har i förhållande till den strömmande luften. I FIGUR 

2.2.3-4 vänster har en plan platta fått en anfallsvinkel och samma effekt som hos den rundade 
profilen utan anfallsvinkel uppnås. Om anfallsvinkeln hos plattan eller profilen ökas får 
luftströmmen högre hastighet nedåt men samtidigt ett större luftmotstånd. När profilen får för 
stor anfallsvinkel kommer luften att släppa från vingens ovansida, den följer inte längre vingens 
form utan det bildas turbulens på vingens ovansida se den högra bilden i FIGUR 2.2.3-4. 
Lyftkraften som vingen tidigare hade har nu reducerats avsevärt. Det sägs att profilen stallar. 
(Wizelius, 2002) 

                  

FIGUR 2.2.3-4: STRÖMNING KRING EN PLAN PLATTA, TVÅ ANFALLSVINKLAR (THOMAS SELLIN, 
2011). 

Ett vindkraft verk är dimensionerat upp till en högsta vindhastighet som kallas för märkvind. Vid 
vindhastigheter över märkvinden krävs att effektuttaget reduceras för att hindra haveri. Det är 
vanligt att utforma rotorbladen så att de bildas bromsande turbulens då rotorhastigheten blir för 
stor, det kallas för stallreglering. Vindkraftverk som har variabel anfallsvinkeln på rotorbladen, 
pitchreglering, anpassar dragkraften hos rotorbladen till önskad generatoreffekt. Ett vindkraftverk 
med 10 kW effekt och märkvind på 10 m/s uppnår sin maximala effekt just vid 10 m/s. (CVI, 
2003) 

Ur säkerhetssynpunkt och för att förhindra haveri är det viktigt att vindkraftverkets 
rotorhastighet kan kontrolleras vid mycket kraftiga vindar. Förutom stallregleringen finns ofta 
även en mekanisk bromskiva placerad på huvudaxeln som förhindrar att rotorhastigheten skenar 
om tidigare nämnda regleringar fallerar. 
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2.2.4 Huvudtyper av vindkraftverk 
Ett sätt att klassificera vindkraftverk är att ange hur den roterande axeln är ställd. Det finns två 
huvudriktningar, horisontell axel och vertikal axel. I dagsläget är den horisontellt ställda axeln den 
mest förekommande. Denna typ kallas för HAWT ”Horizontal Axis Wind Turbine” och 
motsvarande med vertikal axel för VAWT ”Vertical Axis Wind Turbine”. Vertikala vindkraftverk 
delas in i två underkategorier de som använder lyftkraften (Lift VAWT) och de som använder 
dragkraften (Drag VAWT) 

I TABELL 2.4.1-1 listas för- och nackdelar för de olika typerna av vindkraftverk enligt Wineur 
(2006). 
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 HAWT Lift VAWT Drag VAWT 

Fördelar  • Effektiv • Relativt effektiv • Globalt bevisad 
teknik 

 • Globalt bevisad • Oberoende av 
vindriktning 

• Tyst 

 • Används i stor 
utsträckning 

• Mindre känslig 
mot turbulens i 
jämförelse med 
HAWT 

• Tillförlitlig och 
robust 

 • Mest ekonomisk • Skapar mindre 
vibrationer 

• Oberoende av 
vindriktning 

 • Många produkter 
på marknaden 

• Kan tjäna på 
turbulenta 
förhållanden 

  • Skapar mindre 
vibrationer I 
förhållande till de 
andra 

Nackdelar • Kräver vind med 
relativt stabil 
riktining 

• Inte bevisad • Ineffektiv i 
förhållande till de 
andra typerna 

  • Mer känslig mot 
turbulens I 
jämförelse med 
drag VAWT 

• Inte ekonomisk 

Tabell 2.2.4-1: FÖR- OCH NACKDELAR MED HAWT OCH VAWT (WINEUR, 2006). 

 

2.2.4.1 HAWT 
Konstruktionen med en rotor på en hög mast måste vara riktad mot vinden för att rotorn ska 
leverera moment till den horisontella axeln. Mindre modeller ställer in sig mot vinden genom att 
en vertikal platta placerad bakom rotorn hela tiden strävar efter att ha så liten area mot vinden 
som möjligt. På större vindkraftverk används en elektronisk givare för att utreda vindriktningen 
och ett mekaniskt servo för att vrida rotorn till rätt läge. Generatorn är placerad uppe i masten i 
linje med rotoraxeln som är sammankopplad via en växellåda för att erhålla ett lämpligt varvtal 
för elproduktion (Wizelius, 2002). 

För att rotorn ska fungera optimalt krävs ostörd vind. För att uppfylla detta krävs att rotorn är 
placerad framför masten som skapar turbulens nedströms, bakom masten. För att inte 
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vingspetsarna ska slå i masten vid starka vindar som böjer bladen, krävs att de är styva och 
placerade en bit framför masten. (Wizelius, 2002) 

Vindkraftverk med hög rotorhastighet har två eller tre rotorblad med liten area relativt svepytan 
kallas för snabblöpare. Rotorn utnyttjar vindenergin effektivast när bladspetsens hastighet är fem 
till sju gånger högre än den ostörda vinden, som den drivs av. (CVI, 2003) 

2.2.4.2 VAWT 
Den utmärkande egenskapen för den här typen av vindkraftverk är att rotationsaxeln för rotorn 
är vertikal. Konstruktionen behöver inte ställa in sig mot vindriktningen för att vara effektiv 
vilket ger stora fördelar på platser där vindriktningen varierar kraftigt och ofta. För integrering i 
byggnader i stadsmiljö är denna egenskap mycket viktig tillsammans med den relativt låga 
rotationshastigheten som reducerar buller. Den låga rotationshastigheten är även konstruktionens 
största nackdel, den ger ett högt vridmoment som ställer höga krav på transmissionen till 
generatorn som ofta behöver ett högt varvtal. (Christianson & Olenmark, 2009) 

Giromill, Savonius och Darrieus, illustreras i FIGUR 2.2.4.2-1. 

 

FIGUR 2.2.4.2-1: TILL VÄNSTER SYNS ETT DARRIEUS VINDKRAFTVERK SOM FÖLJS AV ETT 

SAVONIUS OCH GIROMILL (THE GREEN TECHNOLOGYBLOG, 2009). 

En vingprofil som roterar kring en vertikal axel kommer, under ett varv, anta alla anfallsvinklar 
mot vinden vart efter den rör sig. Eftersom lyftkraften varierar med anfallsvinkeln kommer 
belastningen på rotorbladen variera och ställa höga krav på hållfastheten. Beroende på 
rotorbladens formation kommer även den utvecklade effekten variera under rotorbladets varv 
kring axeln (Nyberg, 2005). En pulserande uteffekt är svårt för generatorn att ta hand om. Ett 
sätt att motverka detta är att skruva vingprofilen kring rotationsaxeln och erhålla en jämn lyftkraft 
under ett helt rotationsvarv (Nyberg, 2005). 

En fördel med vertikal axel är att generatorn och transmissionen kan placeras nere i fundamentet 
och blir då lättåtkomligt för service och underhåll. Turbulent strömning kan ge ett vinkraftverk 
vibrationer som skapar extra slitage på lager och rörliga delar och bullerfenomen kan uppkomma. 
(Christianson & Olenmark, 2009) 

2.3 Uppförande av vindkraft 
Småskaliga vindkraftverk har ökat i omfattning och lagar, certifieringar arbetats fram för att 
underlätta för de som vill producera egen el med vindkraft. I avsnitt kommer lagar kring 
uppförande av vindkraftverk tas upp och en del om certifiering för småskalig vindkraft.  
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2.3.1 Lagar och rekommendationer 
Enligt beslut tagna av riksdagen i 2009 har restriktionerna kring uppförande av vindkraft 
förenklats (Länsstyrelsen Halland, 2009). Det som just nu är aktuellt kan ses i utdraget ur plan 
och bygglagen nedan där bygglov behöver sökas om något av alternativen uppfylls (PM, 2009). 

• Högre än 20 meter över markytan. 

• Placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken. 

• Monteras fast på en byggnad. 

• Har en vindturbin med en diameter som är större än 3 m. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda behövs inte heller tillstånd av miljöbalken (Länsstyrelsen 
Halland, 2009). Detta gäller även om tillstånd har erhålligts enligt bestämmelser i kap 9 och 11 i 
miljöbalken gällande bland annat miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är tillåtet att 
uppföra vindkraftverk om tillstånd från kommunen eller direkt från regering utfärdats. 
Miljötillstånd krävs dock om (CVI, 2011): 

• Två eller fler verk som har en totalhöjd som överstiger 150 meter. 

• Sju eller flera verk som har en totalhöjd som överstiger 120 m. 

• Varje vindkraftverk som ska byggas vid befintligt verk, vilket innebär att man 
kommer upp i tillståndsgränsen. 

• Anmälningsplikt fodras om minst ett av alternativen nedan uppfylls (CVI, 2011) 

• Ett verk med en totalhöjd över 50 m. 

• Två eller fler verk i grupp. 

• Varje vindkraftverk som tillkommer vilket står tillsammans med ett annat verk. 

Dock finns krav om bygganmälan kvar (Länsstyrelsen Halland, 2009).  

Även om reglerna har blivit lättare för anmälningsplikt gällande de flesta småskaliga 
vindkraftverk, måste regelverket granskas noga. Eventuellt kan det vara lämpligt anlita en 
professionell rådgivare, med insikt kring vilka tillstånd som krävs. Information om bestämmelser 
och vilka tillstånd som krävs hittas på naturvårdsverket under kategorin vindkraft. 

2.3.2 Certifiering 
För små vindkraftverk, under 200 m2 i svepyta gäller IEC 61 400-2, utgåva 2, vilket även 
innefattar tornet (Elmqvist, 2011). Den tredje utgåvan är under arbete (Elforsk, 2009). IEC sätter 
normen inom EU och certifiering via en tredje oberoende part är ej obligatorisk och mycket 
kostsam. Specifikationer som nämner standarder med betäckningen UL hänvisar till Amerikansk 
standard (Elmqvist, 2011). Enligt svensk standard gäller SS-EN 61400-2 för ett vindkraftverk 
med diameter under 16 meter (Energimyndigheten, 2008b). 

2.4 Buller, reflektioner och vibrationer 
Under utvecklingen av vindkraften har det växt fram en mentalitet som förkortas NIMBY, som 
står för Not In My Backyard. Den syftar på att människan ofta är väldigt positiv till vindkraft 
men inte när den placeras i dennes närhet. Det har även visats att det är svårt att kartlägga vad 
människan stör sig på hos vindkraftverk. Den generella inställningen till vindkraftverk påverkar 
ofta personens intryck och uppfattning av störande moment från vindkraft. Dock finns det 
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studier som visar att en permanentboende person störs mindre än en delårsboende. (Pedersen, 
2002) 

2.4.1 Buller 
Vid mätning av ljud alstrat från vindkraftverk studeras emission och immission 
(Naturvårdsverket, 2011a). Vid emission mäts det ljudet som skapas vid rotornavets centrum och 
vid immissionsmätning ligger fokus på en viss punkt i vindkraftverkets omgivning (Wizelius, 
2002). Vid bullermätningar används ofta en avvägd skala som A -och C-avvägd och de 
ljudtrycksnivåer som uppmätts eller bestäms med dessa kallas ljudnivåer. A-vägd var 
ursprungligen tänkt att används vid låga ljudnivåer och enheten är dBA (decibel A). Den C-vägda 
var tänkt till höga nivåer och används ofta vid mätning av impulsljud (Bodén et al., 2001). För att 
kunna konvertera decibelvärden till en vägd skala krävs information kring frekvensinnehållet 
(Bolin, 2011). 

Den A-vägda skalan ger ett mått på hur starkt människan uppfattar ett ljud, i TABELL 2.4.1-1 
radas några exempel på emissionsvärden upp (Wizelius, 2002) 

 

Situation Ljudnivå 
(dBA)

Vanligt tal 65

Storstadsgata 75

Tyst sovrum 30

Modernt kylskåp 35-40

TABELL 2.4.1-1: EMISSIONSVÄRDEN FRÅN OLIKA KÄLLOR (WIZELIUS, 2002). 

Det är viktigt att ha i åtanke att de vägda skalorna är av logaritmisk typ det vill säga de sker en 
ökning av ljudnivån med tre decibel då en lika stark ljudkälla tillfogas (van den Berg, 2006). 

Hos vindkraftverk har det mekaniska ljudet minskats till nästintill obefintlighet med hjälp av 
ljuddämpande material i maskinhus och bättre noggrannhet i mekaniska komponenter. 
Utvecklingen har medfört att ljudalstring från vindkraftverk i första hand kommer från luftens 
turbulenta strömning kring rotorbladen (Wizelius, 2002). Ljudet är av en svischande karaktär och 
dess ljudnivå ökar med rotationshastigheten hos rotorbladen som beror av vindhastigheten (van 
den Berg, 2006). 

Ljudets frekvens ligger vanligtvis inom 63 – 43 000 Hz och avtar med ökande avstånd till 
vindkraftverket (Naturvårdsverket, 2010). Dock existerar även ett bidrag till bullret i form av 
bakgrundsljud från träd, hus och telefonledningar som oftast ökar snabbare än turbinljudet vid 
ökande vindhastighet (Nutek, 1992; Pedersen et al., 2009). Detta visar att det finns en möjlighet 
att bakgrundsbuller i urban miljö delvis eller fullständigt kan maskera bullret från vindkraften. 

Mätningar av ljudeffekten hos ett vindkraftverk sker ofta vid vindstyrkan 8 m/s på tio meters 
höjd då markråhetslängden är 0,05 m vilket anses som standard. Modellen avser medvind och 
ansätter konstanta metrologiska förhållanden vilket kan göra den otillräcklig då vinden i 
verkligheten sällan är konstant.  För mätning av emissionen hos vindkraftverk används IEC 
61 400-11 alternativt svensk standard SS-EN 61-400-11. Detta skiljer sig från mätningen av 
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immissionen då denna mäts med hastighetsvärden uppmätta från navhöjd. (Naturvårdsverket, 
2011a) 

2.4.2 Restriktioner för buller från vindkraft 
Det har arbetats fram riktvärden för bullernivåer orsakade av vindkraft. I bostadsområden bör 
den ljudnivån inte vara högre än 40 dBA. I Friluftsområden och områden med lågt bakgrundsljud 
bör inte ljudnivån överstiga 35 dBA. Om vindkraftverket avger klara toner, rena, ska nivån sänkas 
med ytterligare 5 dBA. 

Dessa riktvärden förväntas att gälla i varje punkt utanför fasaden till de angivna husen och avser 
frifältsvärden det vill säga att ljudet inte har studsat emot närbelägna fasader. (Naturvårdsverket, 
2011b) 

I nuläget sker en omarbetning av vägledningen om begränsning av buller från industrier dit 
vindkraft räknas (Naturvårdsverket, 2011b). Genom åren har flera studier gjorts som till exempel 
Ljungrens sammanställnig från 2003 där han poängterar att riktvärdena inte tar hänsyn till 
vindkraftverkegenskaper som varierbart varvtal och hur mycket bakgrundsljud som existerar i 
omgivningen.  Det borde även läggas vikt vid att ha restriktioner som innefattar det totala ljudet 
från alla vindkraftverk i det närbelägna området (Ljunggren, 2003).  

2.4.3 Ljudets utbredning 
I Forsséns rapport från 2010 undersöktes ljudets utbredning över plan mark och slutsatsen blev 
att meteorologiska egenskaper påverkar ljudnivån som turbinen ger snarare än dess spridning. 
Det fastslogs även att approximationen gällande konstanta meteorologiska egenskaper är goda 
nog vid mätningar av ljudtryck vid medvind på ett avstånd 530 m från vindkraftverket.  Dock 
upptäcktes stora variationer i ljudimmissions värden. Förklaringen är variation i meteorologiska 
element som temperatur, statiskt tryck och avvikelse från den ideala medelvindriktningen 
(Forrsén, 2010). Likande resultat har visats i en rapport av Bodén (2009). Dock uppmättes 
variationer i ljudnivån vid samma vindhastighet vilket gör att bullret kan höras tidvis då det 
förväntas att bakgrundsljudet ska maskeras. Trots variationerna är modellen som används idag 
tillräcklig inom ett vist avstånd från verket. (Pedersen et al., 2009).  

2.4.4 Bullrets inverkan på människan 
I en studie av Pedersen (2009) förde personer som bodde i närheten av ett eller flera 
vindkraftverk dagbok. Från detta material drogs slutsatserna att människan har större sannolikhet 
att störas av ljud från vindkraft då de är synliga från hemmet och bor i jordbrukslandskap. 
Terrängen ger ingen inverkan på uppfattning av bullernivå. I studien observerades även att 
deltagarna hörde ljud från vindkraft oftare då elproduktionen ökade (Pedersen et al., 2009). 

Van den Berg (2006) har visat att ljud från vindkraftverk domineras av infraljud det vill säga ljud 
med frekvens som ligger under den mänskliga hörtröskeln. Forskning gjord av Salt och Hullar 
(2009) har visat att de yttre hårcellerna i innerörat aktiveras av dessa låga frekvenser och att det 
eventuellt vid långvarig exponering kan skapa ändringar i örats funktioner. Salt efterlyser att man 
måste komma bort från den allmanna föreställningen ”Det som människan inte kan höra, är inte 
farligt” som är felaktig och ytterligare forskning på området bör göras (Salt & Hullar, 2009).  

Van den Berg (2006) har även visat att tidigare antagande kring konstanta förhållanden över tio 
meter ovan mark inte alltid är tillräcklig. Det har visats att en stabil atmosfär medför att luften 
närmast marken är relativt kall på grund av att marken tappar sin värme i form av strålning över 
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natten. En stabil atmosfär uppträder speciellt då det är delvis eller inga moln på himmelen.  Vid 
detta tillstånd är det turbulenta flödet minskat drastiskt vilket medför att mindre luft längs 
marken dras med. Detta medför större hastighetsskillnader mellan höjderna, alltså högre hastighet 
vid högre höjd jämfört med dagtid. Alltså kan mer energi utvinnas ur vindkraftverken vid stabil 
atmosfär. Författaren påpekar att den låga hastigheten närmast marken resulterar i lägre 
bakgrundsljud från till exempel löv och vegetation . Vilket i sig innebär att vindkraftverket 
kommer höras tydligare. (van den Berg, 2006) 

Det har visats att kombinering av sinnen kan öka förmågan att känna igen och detektera extern 
stimulans. Ett exempel är att det ofta är lättare att urskilja ett ljud ur mängden, som emitteras 
långt bort, då blicken är riktad mot källan. I en studie av Pedersen & Larsman (2008) verkar det 
inte vara synligheten av vindkraftverken utan mer individens inställning till att vindkraftverk är 
något fult och stör landskapsbilden som ökar risken att störas av bullret. Detta gäller i områden 
där vindkraftverk anses vara en kontrast mot omgivningen som till exempel öppna landskap. Det 
poängteras även att uppfattningen av bullernivå är olika då individen bor i olika typer av 
områden. En person som bosätter sig på landet förväntar sig lugn och ro och kan på så vis 
uppfatta ljudet mer störande, det går emot dennes förväntningar. (Pedersen & Larsman, 2008) 

2.4.5 Maskeringsmöjligheter av buller från vindkraft 
Då ljud kombineras påverkas människans uppfattning av dem. Ljudstyrkeeffekten kan öka 
trefaldigt mellan två ljud, alltså kan ett ljud uppfattas som starkare gentemot då det hörs ensamt. 
Fenomen kan uppkomma då ljuden har liknande karaktär. Detta har bland annat visats med 
kombinerade trafikljud. Ett annat alternativ är att två ljudkällor inte har någon effekt på varandra 
överhuvudtaget, detta brukar vara fallet då två ljud är väldigt olika i frekvens och karaktär. Ett 
tredje alternativ vid kombination av ljud är att de maskerar varandra, vilket innebär att då ljuden 
spelas samtidigt uppfattas de som svagare. (Bolin, 2009) 

Man pratar om två olika typer av maskering, total maskering vilket resulterar i att det ena ljudet 
försvinner helt. Detta uppkommer främst då frekvensinnehållet är relativt lika och ljudstyrkan 
skiljer sig mycket åt. Den andra typen är partiell maskering vilket gör att båda ljuden är hörbara 
dock uppfattas som tystare än då de hörs individuellt. Detta gör att interaktionen mellan 
vindkraft och bakgrundsljud är väldigt relevant vid planering av tänkbara områden och position. 
(Bolin, 2009) 

Bakgrundsljud kan innehålla ljudet från prasslande löv och annan vegetation. Detta ger stor 
potential att maskera det svischande ljudet från vindkraft för att båda är av stabil och bredbandig 
karaktär. Ljudet från vinkraftverket ökar med vindens hastighet och detta stämmer även för ljudet 
från vegetationen vilket ökar maskeringspotentialen. (Bolin, 2009) 

Då vindkraftverket står vid kusten eller ute till havs reflekterar vattenytan ljudvågorna och 
bromsas upp mindre än på mark. Lokalt hastighetsmaximum några hundra meter upp gör att en 
del ljud kan fångas som i en tunnel nära marken. Ljud från vindkraftverk som ligger på 
omfattande avstånd från kusten under vissa omständigheter kan höras. Dock kan bruset från 
vågorna bidra till maskering. Maskeringsljudet är lägre när vinden blåser från kusten. 
Undersökningar har gjorts och Bolin konstaterar att ljud från löv och vågbrus har förmåga till att 
vara maskerare. Att öka naturligt ljud i områden där det finns lågt bakgrundsljud kan öka chansen 
kunna ha vindkraftverk där, utan att störa till exempel individer som passerar genom 
nationalparker och andra friluftsområden. Bolin konstaterade även att maskeringströskeln ligger 
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då vindkraftverket avger ljud som ligger 10 dB under omgivningen. Ljuden har samma ljudstyrka 
då upplevs vindraftens ljud som 5 dB lägre än då det hörs enskilt. (Bolin, 2009) 

Ett modernt storskaligt vindkraftverk på två till tre megawatt producerar en ljudnivå på 105 - 108 
dBA vilket kan likställas med det ljud från en bil på en motorväg (Pedersen, 2010). Ljudnivån hos 
ett stort och ett småskaligt vindkraftverk är ungefär lika höga ty de mindre verket har högre 
varvtal. Detta på grund av att ljudnivån främst beror av vingspetsens hastighet (Wizelius, 2002). I 
en studie av Pedersen (2010) har det lyfts fram att då ljudet från vindturbin hörs lägre i 
kombination med motorvägsljud. Irritation för bullret var lika hög före som efter maskering. Det 
visades att det krävs väldigt starka ljud från motorvägen för att det ska maskera vindkraften. Om 
motorvägen förmedlar ett ljud större än 55 dBA så uppnås en maskeringseffekt då vindkraften 
har en nivå på 35 - 40 dBA högst. Motorvägen och vindkraftens ljudnivå följer inte samma 
mönster. Motorvägens trafik är mycket lugnare nattetid vilket gör mindre bakgrundsljud, vilket 
gör att vindkraftverken kommer höras tydligare. (Pedersen, 2010) 

2.4.6 Skuggor och reflexer 
Vid olika tider på dygnet och året kan det uppkomma reflektioner och skuggor från vindkraftverk 
vilket kan vara störande för de närboende. Reflektioner är numera inte ett lika stort problem 
eftersom de flesta vindkraftverken är antireflexbehandlade. 

En skugga tunnas ut med avståndet från verket, den minskar i skärpa och elimineras helt till slut 
av optiska fenomen i atmosfären. Solen står olika högt upp på himmelen beroende på årstid. 
Detta ger upphov till längre skuggor när solen står lågt det vill säga på vintern. Dock är solens 
rörelse känd och det finns data för solhöjden vid olika tider på dygnet beroende på dag på året. 
Utifrån detta kan exakta beräkningar på hur skuggan faller utföras. Det har blivit standard att en 
närboende maximalt ska behöva utstå 10 timmar skuggtid på ett år. Detta bör tas i akt vid 
uppförande av vindkraftverk. (Wizelius, 2002) 

2.4.7 Landskapsbild 
Vindkraftverk är generellt smala, höga och innefattar en rotor vilket lätt drar till sig människors 
uppmärksamhet. Därför anses ofta vindkraftverk mer störande än byggnader, fabriker och 
kraftledningar. Åsikter gällande vindkraft går ofta isär, vissa ser dem som fula maskiner som 
förvandlar området till industrilandskap. Andra ser dem som konstverk som förgyller landskapet 
och är ett bevis på vindens kraft och ett hållbart sätt att utvinna energi. Lantbrukare vill generellt 
utnyttja det naturen ger, så effektivt det går och ser på sin omgivning som ett 
produktionslandskap. Turister och fritidsboende å andra sidan har en bild av ett landskap som är 
som ett vykort, ostört och pittoreskt utan vindkraftverk. Det som är säkert är att ett vindkraftverk 
påverkar sin omgivning och att åsikter skiljer sig åt. (Wizelius, 2002)  

2.4.8 Vibrationer 
Vibrationer påverkar människor negativt och de material som vibrationerna passerar igenom 
(Bodén et al., 2001). Då en vertikal stång är infäst i marken uppstår vibrationer som fortplanar sig 
genom materialet på grund av den dynamiska lasten från vinden. Med åren har utvecklingen gått 
framåt för vindkraften vilket har resulterat i att masten, som rotorn sitter fast på, blivit högre och 
lättare. Detta ger lägre styvhet vilket innebär mer flexibilitet och på så vis bildas mer vibrationer. 
Vibrationerna kan på lång sikt försvaga strukturen i form av exempelvis skador på usidan av 
fasaden. (Murtagh et al., 2008) 
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Vibrationerna som tar sig igenom byggnadens stomme från vindkraften kan bilda stomljud, vilket 
vill undvikas. Inga tumregler finns för infästningarna, till varje byggnad måste den utformas efter 
omgivningens förutsättningar. En strategi som ofta används, för dess effektivitet, är att lägga in 
ett elastiskt material mellan källan och mottagarpunkten vilket gör det svårare för vibrationerna 
att fortplanta sig (Bodén et al., 2001). 

2.5 Urbana vindkraftsförsök 

2.5.1 Encrafts vindstudie i Stobritanien 
En studie utfördes i Storbritannien av Encraft vilken undersökte fem typer av horisontella 
vindkraftverk placerade på 26 byggnader. Totalt samlades många timmar av information in under 
2007 och 2008, dessa summeras till cirka 740 dygn. Alla vindkraftverk var monterade på 
byggnader och anpassade för att kopplas till det nationala elnätet. Placering varierade från 
teoretiskt låga enplanshus till utmärkta exponerade öppna höjder (Encraft, 2009). Via NOABL-
databasen togs genomsnittlig vind fram för de valda platserna. Dock har databasen en upplösning 
på 1 km och tar inte hänsyn till uppbromsningen av vinden vid marken. Vilket gör att NOABL 
ger mer optimistiska värden för till exempel byggnader i urban miljö (Christianson & Olenmark, 
2009). 

Resultaten blev att snittet per turbin och dag blev 214 Wh vilket även innefattar timmar då 
produktionen låg nere på grund av reparation. Detta motsvarar 78 kWh per plats och år vilket 
motsvarar en kapacitet på 0,85 % (Encraft, 2009). Där kapaciteten är uppmätt energitillverkning 
som procent av de teoretiskt maximala (Mithraratne, 2009).  

Viktigt att påpeka är att vindkraftverk på de högt belägna platserna genererade lika mycket el på 
en månad som andra gjorde på ett år då den högsta kapaciteten låg runt 16 %. Dock var de 
högproducerande verken tvungna att stängas av mestadels av tiden på grund av klagomål gällande 
buller. Den turbin som producerade mest elektricitet gav 869 kWh per år. Detta jämfört med den 
lägst producerande som låg på 15 kWh per år, vilket var mindre än den el som förbrukades av 
elektroniken till vindkraftverket. (Encraft, 2009) 

Tekniska problem bestod i skador på en gavelvägg. Det utfördes ett dragtest på 5 kN på väggen 
vid installation dock visar ej detta väggens styrka utan bara att bulten är tillräckligt fäst i 
tegelfasaden. Det farligaste som hände var bladhaveri på två av verken. En bakdel gick även 
sönder. Dessa skador uppträdde i utvecklings stadiet och tillräckliga uthållighetstester hade inte 
utförts. Kommunikationen med tillverkarna var god under projektet och tillverkarna tog till sig av 
den lärddom som skett av haverier och skador. (Encraft, 2009) 

Viktigt att på påpeka är att då dessa vindkraftverk uppfördes hade den nya standarden BWEA 
small Wind Turbine and Saftey Standard inte trätt i kraft. Den innehåller prestandatester gällande 
buller, uthållighet och säkerhet. (Encraft, 2009) 

Uppmätta medelvindhastigheter på de olika platserna var 40 % lägre än NOABL förutsåg på 16 
av 26 platser. Det visades även i undersökningen att weibullkonstanten som brukar uppskattas till 
2 för de nordliga Europeiska länderna inte var tillräckligt god för de flesta platser. Härledda 
formfaktorer ledde fram till en förbättring för majoriteten av positionerna. (Encraft, 2009) 

Encraft kom fram till att effektdata gällande prestanda behövde korrektion för att hamna inom 
en 25 % marginal. Det är bara under vissa speciella omständigheter då det är öppna landskap och 
blåser det ordentligt som de fem testade horisontella vindkraftverken är någorlunda effektiva. 
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Encraft varnar köpare att vara vaksamma då småskaliga vindkraftverk är i utvecklingsstadiet. 
Marknaden är överoptimistisk och marknadsfört intensivt småskalig vindkraft vilket har lett till 
att vindindustrin har tappat trovärdighet. (Encraft, 2009) 

2.5.2 Urban vindkraft i Malmö 
Malmö planerar att ta en ledande roll i Sverige på området vindkraftsstudier i urban miljö och att 
skapa kunskap hos de boende med demonstrationsanläggningar. Vid dessa anläggningar kommer 
även de småskaliga vindkraftverken att testas och utvärderas. (Bica, 2010) 

I studien Urban vindkraft i Malmö av Bica (2010) uppmärksammas att Boverket har satsat 
600 000 kr för att bidra till uppförandet av vindkraftverk monterade på taken till områdena 
Västra hamnen och Hyllie. 

Två vindkraftverk uppfördes med grund i inlärningssyfte i december 2008 där det ena 25 kW 
verket placerades i Sege park och det andra 6 kW verket vid Augustenborg skolan (Bica, 2010). 
Augustenborg skolans hemsida visar att vindkraftverket producerar 10 000 – 12 000 kWh/år 
(Augustenborg skolan, 2009).   

Vindkraftverket i Sege park havererade kort efter montering, viktigt att påpeka är att det sattes 
upp i turbulenta förhållanden för utvärderingssyfte (Bica, 2010; Elmqvist, 2011). Efter olyckan 
monterades verket vid skolan ned och parkerades i Sege park (Elmqvist, 2011).  

2.5.3 Urban vindkraft i Storbritannien 
I en studie med titeln ”Implikations of the UK field trial of building mounted horizontal axis 
micro-wind turbines” James et al., (2010) undersöktes konsekvenserna av småskaliga 
horisontalaxlade vindkraftverk (HAWT) i fältförsök i Storbritannien 2008 och 2009.  

I studien var 39 stycken vindkraftverk monterade på byggnader i städer, förorter och på 
landsbygden i områden enligt FIGUR 2.5.3-1. Vindkraftverken hade en effekt på mindre än 2 kW. 
Det visade sig att vindkraftverken i städerna och förorterna gav liten produktion på mindre än 75 
kWh/m2 svepyta. Försöken på landsbygden något bättre årlig produktion på cirka 100 till 280 
kWh/m2 med det är långt kvar till de 360 kWh/m2 som storskalig vindkraft levererar. (James et 
al., 2010) 
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FIGUR 2.5.3-1: PLATSER DÄR VINDKRAFTVERK INTEGRERADES PÅ BYGGNADER (James et al., 
2010). 

2.6 Energianvändning 
Den producerade elenergin skapad av urban vindkraft förväntas användas lokalt det vill säga 
inom något vanligt område för en stadsdel. Energianvändning i ett hushåll brukar delas upp i 
olika kategorier som exempelvis hushållsel, uppvärmning och varmvatten. uppvärmning och 
varmvatten drivs ofta från andra källor än el, som fjärrvärme, bergvärme eller ibland solfångare. 
Fokus på hushållselen i avsnittet ligger på vad en lägenhet förbrukar då det är denna bostadstyp 
som dominerar i Stockholms stadsdelar och ses som potentiell förbrukare av elen. 

För att nå målet, ett fossilfritt Stockholm 2050, se avsnitt 1.1, ses elbilen som möjlig bidragande 
faktor vilket resulterar i att laddningsstationer är relevanta som användningsområde för elenergin 
producerad av vindkraft.  

2.6.1 Genomsnittlig energianvändning för en lägenhet 
Siffror gällande elkonsumtion i genomsnitt för en lägenhet kan utläsas ur citatet nedan, 

”I Sverige är det genomsnittliga energianvändning för uppvärmning cirka 150 kWh per kvm och år, motsvarande 
siffra för hushålls el är cirka 40 kWh per kvm och år.  
För en genomsnittlig lägenhet på 90 kvm är energibehovet 13 600 kWh värme och 3 600 kWh el.”  

(Energimyndigheten, 2010c) 

Ungefärlig procentuell fördelning av underkategorierna som bidrar till hushållselen för en 
genomsnittlig lägenhet presenteras i TABELL 2.6.1-1 nedan: 
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Hushållsel Andel (%)

Disk 8

Elektriska apparater 16

Matlagning 16

Belysning 20

Kyl, frys, sval 40

TABELL 2.6.1-1: VISAR HUR MYCKET OLIKA KÄLLOR BIDRAR TILL HUSHÅLLSELEN FÖR EN 

GENOMSNITTLIG LÄGENHET (EON, 2011). 

Elförbrukningen är årstidsberoende och även beroende på tid på dygnet. För både sommar och 
vinter finns en pik på 5 kWh i användning mellan klockan 06 – 08 på morgonen då folk förväntas 
gå upp. Under dagen är förbrukningen relativt låg cirka 0,25 – 0,5 kWh fram till klockan 15 då 
den ökar men mer på vintern än på sommaren och ligger på ett högt värde cirka 3,5 kWh fram till 
midnatt. (Eon, 2011b) 

2.6.2 Gatubelysning 
Femtio procent av Sveriges belysning och armatur är föråldrad och innehåller kvicksilverlampor 
på 125 W (Belysningsbranschen, 2009). 

I citatet nedan beskrivs de nya lampornas effekt. 

”Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan kommunerna minska sin elförbrukning med mer än 50 procent. 
Detta kan ske genom att byta gamla och dåligt underhållna armaturer med till exempel 125 watts 
kvicksilverlampor till moderna armatur med 50 eller 70 watts högtrycksnatriumlampor eller metallhalogenlampor 
med bättre optik.” 

(Belysningsbranchen, 2009). 

2.6.3 Laddning av elbilar  
Elbilar som inom kort kommer lanseras i Sverige är exempelvis Nissan Leaf med batterikapacitet 
på 24 kWh. Andra närkommande elbilsmodeller kommer troligtvis ha batterikapacitet på cirka 23 
- 32 kWh. För en generell elbil inom en snar framtid är dryga 20 kWh kapacitet en bra modell. 
(Grill & Bernhardsson, 2011) 

Nedan berättar Forum (2009) om vad som skiljer snabb- och långsamladdning. 

”Långsamladdningen görs direkt från elnäten, på 230 V och antingen 10A eller 16A i enfas. Uttrycket 
snabbladdning rymmer flera olika typer av laddning. Trefasladdning växelström 400V med olika 
säkringsstorlekar och likströmsladdning med olika effekter och batteribyten är olika alternativ som diskuteras. I 
april 2009 kom ett antal energibolag och biltillverkare i Europa överens om en form av snabbladdning på 400V 
och maximalt 63A. Detta är emellertid inte någon fastställd standard. En övergripande standardisering av 
strömstyrkan är ännu inte uppnådd.. Vilken form av snabbladdning som en bil klarar av begränsas dels av hur 
stor effekt ett bilens batteri kan ta emot, dels vilka uttag som finns i bilen. Överföringen av mycket stora 
energimängder till många olika batterityper ställer höga säkerhetskrav.” 

(Fortum, 2009) 
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I FIGUR 2.6.3-1 syns en översikt av laddningstid för de olika laddningsformerna. 
 

 

FIGUR 2.6.3-1: LADDNINGSTID FÖR OLIKA LADDNINGSTYPER (FORTUM, 2009). 

De tre laddningsstolparna Elektrobay samt Garo 1 respektive 2 som Fortum har satt upp runt 
Stockholm är alla enfas vilket motsvarar en spänning på 230 V och ström på 16 A. Se 
laddningsstolparnas utseende i FIGUR 2.6.3-2. 
 

 

FIGUR 2.6.3-2: TILL VÄNSTER SYNS ELEKTROBAY SOM FÖLJS AV GARO 1 I MITTEN OCH GARO 2 

LÄNGST TILL HÖGER (FORTUM, 2009) 

2.6.4 Smarta elnät 
I framtida miljöanpassade samhällen med olika energikällor ställs stora krav på elnäten. Idag 
satsas mycket pengar på förnybara energikällor som vindkraft och solenergi. ”Ett smart elnät kan ta 
emot elproduktion från olika håll i nätet, styra både produktion och användning och är mycket mer flexibla än 
dagens elnät”, säger Karl Elfstadius, ansvarig för ABB:s Smart Grid-program. EU definierar 
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begreppet med ”det nya elnätet som ska kunna hantera alla användare och deras behov och samtidigt klara 
hållbar och säker produktion av el”. (ABB Sverige, 2011) 

En stor skillnad mot dagens centraliserade kraftproduktion som karaktäriseras av kärnkraft, 
vattenkraft och kraftvärmevärk som styrs av den förväntade förbrukningen är att konsumenterna 
blir tvungna att anpassa sin förbrukning mot den verkliga elproduktionen om smarta elnät 
införas. När det är stor belastning på elnäten kanske industriföretag och privatkonsumenter måste 
minska sin elförbrukning. I de nya näten ska batterilager ge den extra kraft som behövs och 
övervakning tillsammans med avancerade system upprätthålla stabilitet och tillförlitlighet. 
(Miljönytta, 2009) 

I dagsläget blir det mer och mer populärt att installera småskalig elproduktion som små 
vindkraftverk och solceller hos villaägare och även industriföretag. Ett problem uppstår när dessa 
tillför energi till elnätet och hur betalning för detta ska fungera.  Elbilar ska laddas upp extremt 
snabbt från laddstolpar som ska uppmätas för att sedan kunna fakturera bilägaren. De nya näten 
måste klara av att överföra ström i båda riktingarna och även beräkna den. (ABB Sverige, 2011) 

För att styra produktionen och effektivt distribuera elen krävs att både driften och konsumtionen 
följs och styrs i realtid. Konsument och producent måste kommunicera med varandra i båda 
riktningarna vilket är möjligt redan idag med traditionell ip-teknik genom Internet eller 
mobiluppkoppling. I praktiken kan det innebära att elbolaget kan starta en tvättmaskin, en 
industriprocess eller styra när uppvärmning av en byggnad bör göras för att optimalt utnyttja 
tillgänglig elenergi. ”Jag förväntar mig att inom fem år finns det sensornoder avsedda för energibesparingar i 
hushållen. Priset kommer att bli lägre än tio dollar per sensornod”, säger Zarko Sumic, analytiker och 
expert på smarta elnät hos Gartner (stort Amerikanskt konsultföretag med inriktning på IT-
forskning och rådgivning). (Andersson, 2010) 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) skriver i en slutsats att 
”Statlig politik och statliga initiativ är en kritisk faktor för att uppnå de positiva effekterna med sensornät och det 
är en viktig del i en strategi för att radikalt förbättra miljön”. (Andersson, 2010) 

2.7 Kvarnholmen 
Kvarnholmen är beläget i Stockholm och ligger österut längs vattnet sett från Slussen samt söder 
om den östra delen av Djurgården, se FIGUR 2.7-1. 

 

FIGUR 2.7-1:LÄGESBESKRIVNING AV KVARNHOLMEN, INRINGAT (ENIRO, 2011). 

Svenska länsmuseer guidar (abbrevieras i fortsättningen till SLG) berättar nedan om 
Kvarnholmens ursprung. 
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”Kvarnholmen hette fram till 1930-talet Hästholmen och var en egen ö vars mark från 1800-talets slut började 
tas i anspråk för industribebyggelse. 1922 köpte Kooperativa Förbundet (KF) kvarnen vilket präglat områdets 
verksamhet och bebyggelse fram till 1992 då verksamheten lades ned. Hästholmssundet fylldes igen under 1970-
talet varefter Kvarnholmen är en halvö som idag är under omvandling till en modern stadsdel.”  

(SLG, 2010) 

I FIGUR 2.7-2 syns Kvarnen Tre kronor i all sin prakt och resterande byggnader på den norra 
delen av ön innan ombyggnationen drog igång. 

 

FIGUR 2.7-2: VY ÖVER KVARNHOLMEN SETT FRÅN NORR INNAN OMBYGGNATIONEN STARTADES 

(PLANBESKRIVNING ETAPP 1, 2008). 

Då KF tagit över stängdes Kvarnen ett år för renoverades vilket gav världens effektivaste kvarn. 
Det var i detta skede som namnbytet till Kvarnholmen ägde rum. De kommande åren byggdes ett 
litet industri- och arbetarsamhälle upp på ön. Kvarnholmen har haft byggnader som låg före sin 
tid i många avseenden, däribland det första radhusområdet, bostadsfunkisområde och 
industrifunktionella byggnaden, Havrekvarnen. Många av byggnaderna togs upp på 
världsutställningen 1930. (Kvarnholmen, 2011a) 

Kvarnholmen anses ha högt byggnadshistoriskt värde med kvarnen Tre kronor i centrum och 
nybyggnationen av Kvarnholmen kommer låta samma stil och utseende karaktärisera de nya 
byggnaderna (Eriksson, 2011). 

TABELL 2.7-1 är en reducerad version från Kvarnholmen (2011a) och är kompletterad med 
information från SLG (2010) och visar ett axplock av historiska händelser på Kvarnholmen. 
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1928 Arkitekt Olof Thunström ritar bostadsområdet på Kvarnholmen. Ett bostadsområde 
som genomsyras av funktionalismens idéer. 

1930-
1950 

Disponentvillan, Makaronifabriken, en Konsumbutik, Centralverkstad, foderfabrik och 
silos uppförs, KF bygger en bro över Hästholmssundet. 

1970 Sundet mellan Kvarnholmen och fastlandet fylls igen och tunnlar sprängs genom 
Finnberget för att skapa en säker transportväg. 

1977 Den nya kvarnen byggs. 

1992 Verksamheten lades ned 

2005 

 
2006 
 
2008 

Program för detaljplaner tas fram. Nacka Kommun tillstyrker innehåll och omfattning i 
programmet.  

December 2006 bildas Kvarnholmen Utveckling AB, ett 50/50 ägt bolag ägt av KF 
Fastigheter och JM AB. 

Detaljplan 1 planeras vara klar och äga laga kraft. 

TABELL 2.7-1: HÄNDELSER I KVARNHOLMENS HISTORIA (KVARNHOLMEN, 2011A; SLG, 2010). 

Kvarnholmens byggrätter ägs till hälften av JM AB som är projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden. Den andra hälften av byggrätterna ägs av KF fastigheter AB som utvecklar en 
geografiskt strategisk portfölj med handelsfastigheter där Kvarnholmen ingår (JM, 2011; KF 
fastigheter, 2011) 

Utbygganden och renoveringen av en del befintliga byggnader på Kvarnholmen kommer ske i 
fyra etapper. Den fjärde etappen, som innefattar södra delen av Kvarnholmen, planeras i nuläget 
och äger ej laga kraft än. (Eriksson, 2011) 

I FIGUR 2.7-3 visande norra delen av ön anges hur de gamla husen, tillhörande området i etapp 2, 
benämns. 
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FIGUR 2.7-3: BENÄMNING PÅ BEFINTLIGA HUS PÅ OMRÅDET SOM TILLHÖR ETAPP 2 

(PLANBESKRIVNING ETAPP 2, 2010). 

 

Kvarnholmen kommer i slutskedet att ha cirka 300 000 kvadratmeter bostäder och arbetsplatser 
där antalet lägenheter är cirka 2 100. (Kvarnholmen, 2011b)  

FIGUR 2.7-4 visar hur etapp 1-3 är uppdelade och även den planerade bron som kommer skapa 
ny förbindelse till Vikdalen och köpcentret Forum Nacka samt till Värmdöleden, väg 222 
(Planbeskrivning Bro, 2010). I etapp tre kommer även en skola upprättas på Kvarnholmen 
(Planbeskrivning E3, 2010). 

I FIGUR 2.7-5 visas hur nordvästra delen kommer att se ut efter etapp 2 och vad husen heter.  

 

 

FIGUR 2.7-4: INDELNING AV DE TRE ETAPPERNA (PLANDBESKRIVNING E3, 2010).  
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FIGUR 2.7-5: BENÄMNING PÅ BYGGNADERNA I ETAPP 2 (PLANBESKRIVNING ETAPP 2, 2010). 
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3 Modellbildning 
För att utreda och besvara projektets frågeställning behöver verkligheten som ska studeras 
förenklas och begränsas. Nedan följer beskrivning av hur denna modell har utformas för att 
planerade beräkningsmetoder blir genomförbara. 

En översiktlig metod, arbetsgång, för att utreda möjligheterna med att införa småskalig vindkraft 
för stadsdelen Kvarnholmen presenteras i FIGUR 3.1-1. De olika momenten är översiktligt 
beskrivna och förklarade. Eventuellt behöver arbetsgången cirkulera tillbaka till tidigare moment 
då nya resultat erhålls.  

 

FIGUR 3.1-1: ARBETSGÅNG. 

1. Utreda vindförutsättningar 
Resultera i: vindfördelning, medelvindhastighet, medelvindriktning och energiinnehåll. 

Vindfördelning, och medelvärden för vindhastigheter och riktningar kommer beräknas 
från väderdata erhållna från SMHI. Utvärdering av resultaten från rapporten ”Vindstudie 
för planerad bebyggelse vid Kvarnholmen” av David Segersson och Lennart Wern, från SMHI 
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utförd 2007, kommer jämföras med tidigare nämnda vindberäkningar. Observationer från 
sjöfartsverkets vindmätningsstation norr om Kvarnholmen på Loudden kommer 
användas som kontroll. Vid beräkning av teoretisk möjlig utvinnbar effekt används Betz 
lag för verkningsgrad för vindkraftverk. 

2. Finna lämpliga platser och omfattning 
Resultera i: var vindkraftverken kan placeras och hur stor yta kan tas i anspråk (hustak, mark). 
Diskussion kring bullergränser, höjder beroende på skuggor, andra störningar som reflektioner.  
 
Från projektplanen för utbyggnaden av Kvarnholmen kommer lämpliga områden för 
placering vindkraftverk att hämtas. Dessa platser ska utredas med hänseende på tillräcklig 
vindhastighet och känslighet för störningar orsakade av vindkraft. Fördelar och nackdelar 
för respektive område kommer att behandlas. Generell typ av vindkraftverk kommer 
fastställas. 

 

3. Val av vindkraftverk som lämpar sig för rådande vindförutsättningar och 
störningsgränser  
Resultera i: 2 – 5 stycken vindkraftverks modeller som finns på marknaden.  
 
Marknadsundersökning och kartläggning av småskaliga vindkraftverk som uppnår de 
lämpliga platsernas krav kommer sammanställas. Detta genomföras med hjälp av 
sökverktyg på internet. Målet är att hitta sammanställningar, kataloger, leverantörer och 
tillverkare av olika småskaliga vindkraftverk. Kunskap från tidigare avsnitt kommer tas 
hänsyn till vid urvalet.  

 

4. Beräkna erhållen energi av planerad vindkraft 
Resultera i: Presentation av producerad el under året samt tänkbara användningsområden. 
 
Erhållen energi kommer beräknas med hjälp av vindfördelningen från 
vindförutsättningarna och data för utvalda vindkraftverksmodeller. Tänkta användnings 
områden baserade på avsnittet om energianvändning kommer presenteras. 

 

5. Genomföra en kostnadsanalys för utvalda vindkraftsverk 
Resultera i: Investeringskostnad, driftskostnad och pris per vindkraftproducerad kWh. 
 
Investeringskostnad innefattar alla utgifter tills att verket står färdigmonterat och 
producerar el. Driftskostnad är servicekostnaden per år som måste tillföras för att hålla 
verket igång. Återbetalning syftar till beräkningar kopplade till investeringskostnad och 
kalkylränta. Priset per kilowattimme för vindkraftproducerad el från området kommer att 
redovisas.  
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4 Resultat och utvärdering av Kvarnholmen 

4.1 Vindförutsättningar 
Det primära att undersöka vid anläggning av vindkraft är att utreda vilka vindförutsättningar som 
finns för området. I slutändan är det vindens kinetiska energiinnehåll som sätter gränsen för hur 
mycket energi som kan omvandlas till elektricitet. Studie av vindförutsättningar bör därför 
innehålla data om vindens hastighet, lufttrycket, luftfuktigheten och luftens temperatur för att 
beräkna vindens kinetiska energi. Förutom vindens energi är även vindriktningen viktig att ha 
med i undersökningen för att kunna hitta optimal placering för vindkraften. 

Vindförhållanden för ett område varierar med tiden och är ofta periodiska. Den kortast 
återkommande perioden är ofta årsvis, om en plats med några decenniers tidshorisont studeras. 
Ska ett längre tidsintervall utredas bör även global uppvärmning och andra periodiska 
väderfenomen med längre tidsperioder beaktas. 

4.1.1 Vindberäkningar för Kvarnholmen 
Väderstatistik till grund för undersökning av vindförhållanden på Kvarnholmen erhölls från 
SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). Observationsplatsen var Bromma 
flygplats med observationshöjden 14 m (SMHI, 2011c). Databasen bestod av väderobservationer 
var tredje timme mellan åren 1961-2009. Eventuella fel beroende på avståndet på cirka 12 km 
mellan observationsplats och utredningsområde antogs vara små och områdenas geografiska 
egenskaper påminner om varandra med flygfältets öppna yta och Kvarnholmens läge vid vattnet. 
Antagandet att samma väderförutsättningar gäller för båda platserna ses därför som rimligt. 
Tidpunkter på dygnet för observationer presenteras i TABELL 4.1.1-1. Hela tidsspannet på 
närmare 50 år valdes att ha med i undersökningen för att minska enskilda extremvärdens 
påverkan på resultatet. 

Tidpunkt på dygnet 
(24h) 

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

TABELL 4.1.1-1: TIDPUNKTER FÖR MÄTNINGAR PÅ BROMMA FLYGPLATS, 1961 TILL OCH MED 

2009. 

Nedan följer hur data behandlats för att erhålla resultat om vindfördelning, medelhastighet och 
medelriktning över ett år för vinden. Datoriserade beräkningsprogram användes, för 
beräkningskod se Appendix C. 

1. För att förenkla hanteringen av data och beräkningar plockades 
skottdagsobservationerna bort, totalt ett bortfall på 12 dagar (0,7 ‰ av hela 
datamängden). Bortfallet av mätvärden ansågs som acceptabelt då det gav stora 
förenklingar och tidsbesparingar i hanteringen av data. 

 
2. Nödvändiga väderobservationsparametrar för vindberäkningar sållas ut, det vill säga 

vindhastighet, vindriktning, lufttryck, temperatur. 
 

3. Mättillfällen med felaktiga observationer plockas bort. I data var dessa tillfällen 
markerade. Felaktiga mätvärden kan ha berott på att mätutrustningen varit ur funktion 
eller liknande. 
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4. En vindfördelningskurva innehållande information om hur ofta olika vindhastigheter 

råder under året togs fram, FIGUR 4.1.1-1. Vinhastighetsintervall är 2 m/s. Samtliga 
observationsår användes. Vindhastigheter kring 2 – 6 m/s är vanligast medan 
hastigheter över 10 m/s ses som ovanligt. Under cirka 20 % av året är det lugnt, det vill 
säga upp till 2 m/s.  

 

 

FIGUR 4.1.1-1: VINDHASTIGHETSFÖRDELNING ÖVER ETT ÅR. 

5. Medelvärden för samma tidpunkt för samtliga år beräknas för tidigare nämnda 
väderobservationsparametrar. Medelvärde för vindriktning behandlades separat 
eftersom de mättillfällen då vindhastigheten var noll, kan vinden omöjligen haft någon 
rörelseriktning. Data efter operationen bestod då av medelvärden beräknade från 
samtliga observationsår för ett helt år med steglängden tre timmar. Dygnens åtta 
mättillfällen delades upp i dag och natt, se TABELL 4.1.1-2, varefter medelvärden för 
dessa beräknades.  

Dag 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

Natt 21:00 00:00 03:00 06:00

TABELL 4.1.1-2: UPPDELNING AV MÄTTIDPUNKTERNA I DAG OCH NATT. 

Resultat av medelvärdesberäkningarna visas i TABELL 4.1.1-3. Medelvindhastigheten 
dagtid är högre än på natten, riktningsändringen är marginell.  

 Medelvindhastighet (m/s) per år Medelvindriktning (grader) per år

Dag 3,71 206

Natt 2,92 208

Dygn 3,47 207
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TABELL 4.1.1-3: MEDELVINDHASTIGHETEN PER ÅR. 

6. En åttondegradsparabel anpassades med minstakvadrat-metoden till mätdata för att 
grafiskt presentera medelvindskurvorna för dag respektive natt över ett år. Olika grader 
på parabeln testades för att hitta vilken som bäst beskrev utfallet. I FIGUR 4.1.1-2 visas 
mätdata för medelvindhastigheten för dag och natt tillsammans med de anpassade 
kurvorna. I FIGUR 4.1.1-3 visas endast kurvanpassningen till tidigare nämnda 
medelvärdena. På senvåren och sommaren är skillnaden mellan dag och natt som störst. 
Högsta medelvind för dagtid råder i slutet på mars och ligger då på cirka 4 m/s. 
 

 

FIGUR 4.1.1-2: MEDELHASTIGHET FÖR DAG OCH NATT UNDER ETT ÅR. 



-44- 
 

 

FIGUR 4.1.1-3: KURVANPASSNING, MEDEL AV DAG OCH NATT. 

 
7. Värden för maximal utvinnbar energi (idealt vindkraftverk) beräknat för 

vindfördelningen över ett år utförs enligt Betz-teori, se avsnitt 2.2.1. Luftens densitet 
som används vid beräkning av vindens rörelseenergi beräknades med ideala gaslagen för 
varje dag och natt med rådande medelvärden för lufttryck och temperatur. Resultatet 
visas i TABELL 4.1.1-4. 

Vind (m/s) 0 -2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 
12 

12 - 
14 

14 ->  

Del av år (%) 17 37 30 12 3 1 0,1 0,02  

Antal (h) av år 1480 3260 2612 1035 297 59 9 2  

Utvinnbar energi 
(W/m2) 3 24 80 189 369 637 1012 1510 

Totalt
(kWh/m2)

Utvinnbar energi 
(kWh/m2) 4 77 208 195 109 38 9 3 

 

645

TABELL 4.1.1-4: ENERGI FÖR KVARNHOLMENS VINDHASTIGHETSFÖRDELNING. 

 
Som kontroll att vindberäkningar för Kvarnholmen är rimliga, jämfördes resultatet med 
Sjöfartsverkets vindmätningsstation, Loudden vid Frihamnen som ligger cirka 3 km från 
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Kvarnholmen. Medelvindhastigheten för de båda områdena visas i TABELL 4.1.1-5. 
Värdet från Loudden är beräknat på observationer mellan mars 2010 till mars 2011.  

Område Medelvindhastighet (m/s) per 
år 

Kvarnholmen (SMHI) 3,47 

Loudden (Sjöfartsverket) 3,52 

TABELL 4.1.1-5: JÄMFÖRELSE AV MEDELVINDHASTIGHETEN ÖVER ETT ÅR MELLAN SMHI 
(BROMMA) OCH SJÖFARTSVERKET (LOUDDEN). 

Trots de olika observationstidernas längd bedöms denna jämförelse vara tillräckligt bra 
för att bedöma den efterfrågade rimligheten för Kvarnholmens vindberäkningar. 
Skillnaden i medelvindhastighet på 1,5 % anses som liten och således kan 
vindberäkningar för Kvarnholmen ses som rimliga. 

Att en liten skillnad i medelvindhastigheten finns mellan den beräknade 
medelvindhastigheten och den som presenteras i SMHIs vindstudie för Kvarnholmen 
beror antagligen på skillnad i antal observationsår då ursprungsdata är den samma. 

4.1.2 Vindstudie på Kvarnholmen, SMHI 
SMHI fick i uppdrag av JM AB att utföra vindsimuleringar för området Kvarnholmen med de 
planerade byggnaderna till den grad projektet hade blivit godkänt. Strömningsberäkningarna 
gjordes med en CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics).  Rapporten förmedlar eventuella 
vindutsatta platser och fungerar som underlag för vindskyddande åtgärder för komforten vid 
utomhusvistelse. Beräkningarna utgick från en höjdmodell samt observationer från den närmsta 
väderstationen, Bromma Flygplats. CAD-modell över området erhölls av uppdragsgivaren och 
höjddata från Lantmäteriverkets höjddatabas med 50 m horisontell upplösning. (SMHI, 2007) 

Antaganden som gjordes, var följande: 

• Numerisk simulering av vindförhållanden kring Kvarnholmen kan approximeras med en 
numerisk vindtunnel där planerade byggnader har byggts upp, vilket gjorts med CFD. 

• Vindförhållandena ute på vattnet norr om Kvarnholmen kan approximeras med dem på 
Bromma flygplats vid samma tidpunkt. 

• Den anblåsande vinden förutsätts ha en logaritmisk vertikalprofil för strömning över 
plan, öppen mark. 

• Inflödeshastigheten valdes till 3 m/s för alla testade vindriktningar på en nivå 10 m över 
marken.  
 

Vindrosor togs fram med data från Bromma flygplats och i FIGUR 4.1.2-1 visas vindfördelningen 
för medelvärde över ett år baserat på data från 1961 - 2006. Väst är den mest förekommande 
vindriktningen. Det kan även utläsas ur FIGUR 4.1.2-1 att vind i spannet syd till väst är det mest 
förekommande och nord till väst kommer därefter. (SMHI, 2007) 
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FIGUR 4.1.2-1: VINDROS PROCENTUELL FÖRDELNING MELLAN VINDSTRECKEN OCH 

HASTIGHETSFÖRDELNINGEN FÖR RESPEKTIVE RIKTNING (SMHI, 2007). 

 

En vindros togs även fram för vindhastigheten större än 8 m/s se FIGUR 4.1.2-2. Även där var 
västlig rikting den dominerande. Dock för de kraftiga vindarna är syd till sydost mer frekventa än 
nord till väst. (SMHI, 2007) 
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FIGUR 4.1.2-2: VINDROS FÖRDELNING MELLAN VINDSTRECKEN DÅ DET BLÅSER MER ÄN 8 M/S 

(SMHI, 2007). 

Rapporten visar vindrosor för de olika årstiderna och där är västlig vind vanligast. Nordliga 
vindar förekommer mest under vår och sommar. (SMHI, 2007) 

I TABELL 4.1.2-1 nedan visas medelvindhastigheter för olika områden på Kvarnholmen. 

Område Medelvindhastighet (m/s) > 5 m/s (% av tiden)

Vattnet (referens) 3.2 16 

Kajen 2,1 - 2,7 3 - 11 

Plattformen 0,8 - 2,8 1 - 15 

TABELL 4.1.2-1: PLATSERS MEDELVINDHASTIGHET OCH ANDEL TID ÖVER 5 M/S  (SMHI, 2007). 

Simuleringarna för de 8 huvudvindriktningar utfördes och på fotgängar höjd (2 m över marknivå) 
(SMHI, 2007). 

I FIGUR 4.1.2-3 och FIGUR 4.1.2-4 syns att medelvind med den högsta hastigheten kommer i 
snitt vara högre på södersidan av området. Förhållanden kommer inte vara samma när områden 
bebyggs i större utsträckning. Den högsta medelvinden ligger kring 3,5 m/s och är koncentrerad 
till de streckade områdena, se FIGUR 4.1.2-3. Medelhastigheten är relativt stor på östra halvan av 
området, dock kommer det byggas hus i där vilket ökar vindens turbulens. (SMHI, 2007) 
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FIGUR 4.1.2-3: MEDELVINDHASTIGHET [M/S], ÖVERSIKT KVARNHOLMEN  (SMHI, 2007). 

 

 

FIGUR 4.1.2-4: PROCENT AV TIDEN ÖVER 5 M/S, ÖVERSIKT KVARNHOLMEN (SMHI, 2007). 

 

Viktigt att notera är att etapp 4, i utbyggnaden av Kvarnholmen, vilket innehåller byggnader på 
den södra sidan av ön, inte är med i denna modell, se FIGUR 4.1.2-5. (SMHI, 2007) 
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FIGUR 4.1.2-5: VISAR KVARNHOLMEN I SLUTSKEDET, SOM DET ÄR PLANERAT I DAGSLÄGET, MAJ 

2011. (KVARNHOLMEN KARTA, 2011). 

 

Under cirka 40 % av tiden, på dagtid och sommarperioden, förväntas svag vind det vill säga 
under 3 m/s alternativt vindstilla. Vind mellan 4 till 7 m/s förekommer 50 % av tiden och resten 
av tiden är det frisk vind. (SMHI, 2007) 

Då västlig och ostlig vind råder är det inget som stoppar vinden och då blåser längs hela kajen 
vilken leder till liten turbulens. En hög förstärkning erhålls vid husknuten på huset längst väster 
ut vid västlig vind, FIGUR 4.1.2-6. Samma fenomen uppkommer vid ostlig vind längs knuten på 
huset längst österut vid kajen. (SMHI, 2007) 
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FIGUR 4.1.2-6: VIND FRÅN VÄST, PILAR VISAR VINDRIKTNING, KAJEN (SMHI, 2007).  

Vid nordlig vind råder motsatt vindriktning över kajen, den nordliga vinden blåser rakt mot 
byggnaderna och trycks ned vilket resulterar i att en virvel skapas. Vid nordostlig vind blåser det 
mer vid den västra delen av kajen än vid ett ostört läge över vatten. Motsatsen sker vid 
nordvästlig vind då det blir högst förstärkning på den östra halvan av kajen. (SMHI, 2007) 

Vid sydostlig och nordvästlig vind fås en förstärkning på östra delen av kajen, se pil för området i 
FIGUR 4.1.2-7. 

 

FIGUR 4.1.2-7: TILL HÖGER SES FÖRSTÄRKNING VID SYDOSTLIG VIND OCH TILL VÄNSTER VID 

NORDVÄSTLIG VIND (SMHI, 2007) 

4.2 Lämpliga platser för småskaliga vindkraftverk 
Arbetsgången för att finna lämpliga platser för småskaliga vindkraftverk i bostadsområdet 
Kvarnholmen bestod i att först få en översiktlig uppfattning var de vindutsatta områdena är 
belägna, för att sedan göra kvalitativa analyser av dessa. 

De intressanta områdena från SMHIs rapport (2007) kontrollerades mot verkligheten genom 
besök på Kvarnholmen. Fler intressanta vindutsatta områden tillkom vid besöket, bland annat 
vindkraftverksplaceringar på byggnadstak och på västra och sydvästra terrängsluttningar på 
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Kvarnholmen. Ytterligare några platser tillkom efter diskussioner med Hans Eriksson, en av 
projektledarna på Kvarnholmsprojektet. En uppdaterad detaljplanering medförde tydligare bild 
av det färdigbyggda Kvarnholmen med byggnadsplacering, utseende och höjdförhållanden. En 
anledning till att de extra platserna inte var med från början berodde på att SMHIs 
vindsimuleringar endast undersöker vindförhållanden på två meters höjd över markytan och inte 
vid takhöjder. 

Illustrationerna visande medelvind och förstärkning från SMHIs rapport (2007) samt besöket 
analyserades grovt med avseende på vindhastighet, störningsmoment, inverkan på området och 
rimligheten i att placera ett småskaligt vindkraftverk på platsen. Grovanalysen syftade till att 
minska ner antalet platser till den följande kvalitativa analysen. Platser för kvalitativ analys blev 
enligt FIGUR 4.2-1. 

 
FIGUR 4.2-1: STRECKANDE OMRÅDEN VISAR PLATSER MED GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

PLACERING AV SMÅSKALIG VINDKRAFT (KVARNHOLMEN ÖVERSIKT, 2011) 

Områden med liknande förutsättningar och karaktär, som geografisk placering, höjd över 
vattenytan, byggnadshöjd och platsens storlek, behandlas tillsammans. Gruppering av intressanta 
platser resulterade i sex olika fall. Nedan följer den kvalitativa analysen som utreder respektive 
fall. 

4.2.1 Silon 
På platsen enligt FIGUR 4.2.1-1 har det tidigare legat en silo, ritad av Olof Thunström 1928, som 
var en av Kvarnholmens mest utmärkande byggnader (Kvarnholmens historia, 2008). För att inte 
tappa karaktären på området har den nya bostadsbyggnaden fått liknade arkitektur (Eriksson, 
2011). Byggnaden är hög och syns mycket tydligt från vattnet norr om Kvarnholmen men även 
från den södra sidan. Översiktlig fakta om området finns i TABELL 4.2.1-1. 
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FIGUR 4.2.1-1: SILONS PLACERING (KVARNHOLMEN ÖVERSIKT, 2011). 

  

Fakta (m)

Höjd över vatten  

Byggnadsmått (L x B) 

65

72 x 24  

TABELL 4.2.1-1: UNGEFÄRLIGA VÄRDEN FÖR SILON (NYRÉNS ARKITEKTUR, 2011). 

Silon kommer bland annat innehålla ett torn och den tänkta placeringen av vindkraft är på det 
hustak som pilarna pekar mot, i FIGUR 4.2.1-2 . I FIGUR 4.2.1-3 syns hur Kvarnholmen kommer 
att se ut från Norr, då hela bygget är färdigt.  

 

 

FIGUR 4.2.1-2: TILL VÄNSTER SES KAJHUSEN SOM BYGGS I ETAPP 1 OCH SILON SOM STÅR 

STÅTLIGT BAKOM. TILL HÖGER SYNS HUR VINDKRAFTVERKEN ÄR TÄNKTA ATT 

MONTERAS PÅ SILO-BYGGNADES TAK. (NACKA KOMMUN, 2010;MARTIN ASP, 
2011). 
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FIGUR 4.2.1-3: SILON MED OMGIVNING, SETT FRÅN NORR (ÖSTRA KVARNOMRÅDET E3, 2010). 

Nedan visar TABELL 4.2.1-2 fördelar och nackdelar som vindkraftverk får om de placeras på 
Silon. 

Fördelar Nackdelar

+ Hög höjd på byggnaden ger 
förutsättningar för ostörd vind 
 

+ Exponering av samtliga vindriktningar 
 

+ Stor byggnad med stor takyta tillåter 
större vindkraftverk utan att påverka 
arkitekturen märkvärt. 
 

- Stor skuggutbredning av vindkraftverk 
tillföljd av den höga höjden 
 

- Byggnadsmontering ger risk för 
vibrationer 
 

- Hög höjd ger förutsättning att bullret 
sprids över stor yta 
 

TABELL 4.2.1-2: FÖR- OCH NACKDELAR FÖR SILON. 

Hög placering ger förutsättningar för ostörd vind, speciellt vindar från nordväst till nordost. Det 
kan uppstå en del turbulens efter ett vindkraftverk som sedan träffar på nästa verk, vilket gör att 
dessa väderstreck inte är helt optimala. Ytan är även utsatt för övriga vindriktningar men då kan 
vinden betraktas som aningen turbulent tillföljd av bromsande hinder längs vindens väg. Dock 
ligger detta hustak flera meter över hindren vilket minskar risken för påverkan och nästan ostörd 
vind borde erhållas. För att begränsa den redan stora skuggutbredningen till följd av placeringens 
höjd är ett lägre vindkraftverk utan mast att föredra, det kan ha stor utbredning i planet och 
kommer på så sätt inte att förlora svepyta. Placering på bostadshustak kräver att bulleralstringen 
är låg. 

Förslag av vindkraft 

Ett eller flera större vindkraftverk utan mast, låga och breda, skulle passa bra för ytan. 
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4.2.2 Munspelet och byggnad 12, 15 och 31 
På den nordliga delen av området ligger Munspelets och hus 12, 13 och 31 med tak några meter 
högre än byggnader som ligger längre norrut, som vinden passerar först, vid nordvästlig till 
nordostlig vind. Detta ökar förutsättningarna till mer ostörd vind med ökad hastighet för de 
berörda byggnaderna se FIGUR 4.2.2-1. 

 

FIGUR 4.2.2-1: A ÄR PLANERADE BYGGNADER BENÄMNS HÄR ”NORDVÄSTRA KAJHUSEN”, B ÄR 

MUNSPELET OCH C ÄR BYGGNAD 12, 15 OCH 31 (FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER). 
(KVARNHOLMEN ÖVERSIKT, 2011) 

I FIGUR 4.2.2-1 ses husen som representeras med ett A, dessa är planerade byggnader och 
kommer framöver refereras med namnet ”Nordvästra kajhusen”. I TABELL 4.2.2-1 visas fakta om 
delområdet. 

Fakta (m)

Höjd över vatten 

Byggnadsmått (L x B) 

A: 33 B:33 C: 50

A: 60 x 30 (totalt).  

B: 60 x 80  

C: 140 x 15  
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TABELL 4.2.2-1: UNGEFÄRLIGA VÄRDEN GÄLLANDE DET ANDRA DELOMRÅDET (NYRÉNS 

ARKITEKTUR, 2011). 

Byggnationen av Munspelet skedde på 1960-talet och påbörjades av Olof Thunström och 
fullföljdes Claes Tottie. Byggnaden anses ha högt kulturvärde och dess arkitektur kommer 
behållas (Kvarnholmens historia, 2008). Även byggnad 12 kommer behålla liknande arkitektur 
där karakteristiska drag är den mörkbruna fasaden och de små fyrkantiga fönstren, mycket fler 
fönster kommer byggas in på den södra sidan, se den mittersta bilden i FIGUR 4.2.2-2. De 
nordvästra kajbyggnaderna kommer sannolikt vara fyra höghus, se bilden längst till höger i FIGUR 

4.2.2-2. 

 

FIGUR 4.2.2-2: I DEN VÄNSTRA BILDEN SES MUNSPELET (A) SOM DEN ÖVRE HALVAN AV 

BYGGNADEN OCH SKILJS ÅT MED GLAS FRÅN MEDIATEKET. I DEN MITTERSTA 

BILDEN SES KANTEN AV MUNSPELET TILL VÄNSTER OCH BYGGNAD 12 OCH 15. 
TILL HÖGER SES NORDVÄSTRA KAJHUSEN LÄNGST VÄSTERUT LÄNGS VATTNET. 
(CENTRALA KVARNOMRÅDET E2, 2010; JENS PENTTILÄ, 2011) 

I TABELL 4.2.2-2 har fördelar och nackdelar för Munspelet och byggnad 12, 15 och 31 
sammanfattats. 

Fördelar Nackdelar

+ Mindre skuggningsrisk i nästan alla fall.
 

+ Skymmer inte sjöutsikten nämnvärt för 
närliggande byggnader. 
 

+ Nästan ostörd vind då den kommer 
från nord och väst. 

- Antagligen turbulent sydvästlig vind. 
 

- Ljudemission vid byggnad 12, 15, 31 
kan eka mellan byggnaderna. 
 

- Eventuellt negativ inverkan på 
byggnadskaraktären. 
 

- Vibrationer kan ge störningar. 
TABELL 4.2.2-2: FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR MUNSPELET, HUS 12, 15 OCH 31.  

Placering av vindkraftverk på Munspelets tak har goda förutsättningar att inte bilda skuggor som 
stör de boende och arbetande i omgivningen. Den fara som finns är i sydostlig riktning och om 
Mediateket har takfönster. Någorlunda turbulent vind kan förväntas vid byggnad 12, 15, 31 då 
det finns hinder för vinden vilket gör att den bromsas upp på grund av hög ytråhet. Sydliga 
vindar, som är bland de mest förekommande, kan innehålla turbulens då den passerar en högre 
byggnad och sedan fortsätter till 12, 15, 31. Den högsta byggnaden av de tre, har bäst 
förutsättning för ostörd vind.  

Ur FIGUR 4.2.2-2 kan det utläsas att byggnad 12, 15 och 31 bara är lite högre sett från norra sidan 
men lägre än smalhusen som ligger bakom vilket gör att vinden eventuellt kommer vara störd, det 
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vill säga turbulent, vilket ger dåliga förutsättningar för effektiv energiutvinning för den 
vindriktningen.  

Byggnaderna närmast kajen, framför 12, 15 och 31, valdes bort för att mycket av utsikten 
kommer skymmas för de bakomliggande bostadshusen och havsutsikten är en av anledningarna 
till varför det är attraktivt att bo i området. Viktigt att påpeka är att byggnad 12, 15 och 31 
skuggar byggnaderna närmast kajen för att största delen av året rör sig solen på södra delen av 
himlavalvet och bidrar med skuggor i nordlig riktning.   

Vid resterande byggnader i delområdet finns inte alls samma problem med skuggning och då det 
blåser från nordväst till nord har munspelet och de nordöstra kajbyggnaderna mycket större 
förutsättningar för ostörd vind och det öppna landskapet över vattnet bidrar med högre 
vindhastighet en bit upp från nollplanet. Nära avstånd till boende och takmontage gör att 
bulleremissionen från tilltänkta vindkraftverken måste vara lägre än de satta kraven för 
bostadsområden. Infästning kan ge upphov till stomljud om inga förebyggande åtgärder vidtas. 

Beroende på hur mycket vegetationen skymmer smalhusen kan ett lite högre verk möjligtvis 
placeras på Munspelet. Det som begränsar höjden hos vindkraftverken på de nordvästra 
kajbyggnaderna är skuggningen men med beräkningsprogram finns förutsättningar att hitta den 
placering på byggnaderna som ger acceptabel skuggbildning och hög masthöjd. 

 

Förslag av vindkraft 

Låg emissionsnivå och takmonterat som måste klara inslag av turbulent vind. Låg höjd på 
vindkraftverk vid hus 12, 15 och 31. 

4.2.3 Bageriet och Smalhusen 
På 1930-talet byggdes bostäder, ”smalhusen” ritade av Olof Thunström, som endast är cirka 9 
meter breda samt en bageribyggnad med ett högt torn i den östra delen (Kvarnholmens historia, 
2008). Byggnaderna är belägna i mitten och västra delen av Kvarnholmens högsta del. Två nya 
byggnader är planerade att ligga söder om det korta smalhuset, se FIGUR 4.2.3-1. I TABELL 4.2.3-
1 syns fakta om husen. 

 

 

FIGUR 4.2.3-1: A: ETT AV SMALHUSEN SOM HAR SADELTAK . B ÄR DET ANDRA SMALHUSET SOM ÄR 

STÖRRE OCH HAR PLANT TAK. C ÄR BAGERIET SOM ÄVEN HAR ETT TORN OCH D 

ÄR PLANLAGDA HUS. (KVARNHOLMEN ÖVERSIKT, 2011) 

 



-57- 
 

Fakta (m)

Höjd över vatten 

Byggnadsmått totalt (L x B) 

Byggnader: 45 Tornet: 73

Byggnader: 460 x 10 Tornet: 25x12 

 TABELL 4.2.3-1: UNGEFÄRLIGA VÄRDEN FÖR BAGERIET OCH SMALHUSEN (NYRÉNS ARKITEKTUR, 
2011). 

 

 

FIGUR 4.2.3-2: TILL VÄNSTER SYNS SMALHUSEN (A, B) OCH SKYMTAR DE PLANERADE HUSEN (D). 
TILL HÖGER SYNS BAGERITORNET. (JENS PENTTILÄ, 2011) 

 

 

 

FIGUR 4.2.3-3: TILL VÄNSTER SYNS BAGERIET (C) OCH I MITTEN DET MINDRE SMALHUSET (A). TILL 

HÖGER SYNS DET STÖRRE SMALHUSET (B), SOM HAR SADELTAK. (JENS 

PENTTILÄ, 2010) 

 

I TABELL 4.2.3-2 tas fördelar och nackdelar upp. 
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Fördelar Nackdelar

+ Högt beläget område med exponering 
för ostörd vind från flera riktningar. 
 

+ Smala långa byggnader betyder att 
vindkraftverken ligger nära takfot på 
minst två håll, som de kan erhålla 
takeffekt från. 
 

+ Tornet är Kvarnholmen högsta 
byggnad och kan förväntas ha de bästa 
vindförutsättningarna. 
 

+ Låg skuggningsrisk för närliggande 
byggnader för allt utom tornet. 

- Smala byggnader kan leda till att 
vindkraftverken ser skrymmande ut 
och ha en negativ inverkan på 
arkitekturen.  
 

- Tak med vinkel kan försvåra service 
och underhåll. 
 

- Takmontage kan leda till vibrationer. 
 

- Boende i bygganden och närområdet 
kan störas av buller 

TABELL 4.2.3-2: FÖRDELAR OCH NACKDELAR GÄLLANDE BAGERIET, SMALHUSEN OCH PLANERADE 

HUS. 

Smalhusen tillsammans med bageriet med sitt torn beläget på Kvarnholmens topp har goda 
förutsättningar till ostörd vind och möjlighet till takeffekt. Vind från ost är mindre bra eftersom 
den passerat ett område med hög ytråhet (härstammande från byggnader och vegetation) och är 
således turbulent. Om byggnadens ursprungliga utseende ska bevaras kan vindkraftverk ha en 
negativ inverkan. Takvinkeln på ett av smalhusen kan försvåra service och underhåll av 
vindkraftverk. Eventuellt kan masthöjden eller totalhöjden hos vindkraftverk på de östra 
smalhusen och den låga delen av bageriet vara högre. Höjden på Bageriets torn ger stor risk för 
skuggutbredning från ett planerat vindkraftverk. 

Förslag av vindkraft 

Den begränsade ytan och strävan efter diskreta vindkraftsinstallationer gör att mindre 
vindkraftverk skulle passa bra för takytor på smalhusen. Uppe på tornet skulle ett lägre och 
bredare vindkraftverk utan hög mast passa. 

4.2.4 Södra sluttningen 
Byggnaderna som avses med södra sluttningen, FIGUR 4.2.4-1, ligger i detaljplan fyra för 
Kvarnholmen som inte är fastslagen än, därför saknas exakt position och benämning (Eriksson, 
2011). De intressanta byggnaderna är placerade på sluttningens topp eller i anslutning till denna. I 

TABELL 4.2.4-1 presenteras fördela och nackdelar hos området. 
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FIGUR 4.2.4-1: AKTUELLA HUS FÖR PLACERING AV VINDKRAFT PÅ SÖDRA SLUTTNINGEN 

(KVARNHOLMEN ÖVERSIKT, 2011). 

 

Fakta (m)

Höjd över vatten 

Byggnadsmått (L x B) 

A: 48 B: 30 C: 40

A: 90 x 8 B: 25 x 15 C: 110 x 10 

TABELL 4.2.4-1: UNGEFÄRLIGA VÄRDEN FÖR SÖDRA SLUTTNINGEN (NYRÉNS ARKITEKTUR, 2011) 

Nedan, i FIGUR 4.2.4-2, ses hur den södra sidan är planerad att se ut i nuläget och i TABELL 

4.2.4-2 presenteras fördelar och nackdelar för södra slänten. 

 

FIGUR 4.2.4-2: OLIKA VYER AV DEN PLANERADE SÖDRA SIDAN (MARTIN ASP, 2011). 

Fördelar Nackdelar

+ Angivna byggnader kommer exponeras 
för den mest förekommande 
vindriktningen, SV. 
 

+ Ett högt placerat område minskar 
risken för turbulent vind från lägre 
hinder runtomkring. 
 

+ De lägre bostadshusen vid södra 
släntfoten kommer inte skuggas 
avsevärt av vindkraftverk då skuggan 
främst ligger i nordlig riktning. 

- En hög placering kan öka 
bullerutbredningen. 
 

- Det kan vara svårt att kombinera 
takterrass med takmonterade 
vindkraftverk 
 

- Risk för skuggbildning norr om det 
västliga bostadshuset. 

TABELL 4.2.4-2: FÖR- OCH NACKDELAR GÄLLANDE SÖDRA SLÄNTEN. 

Det södra området på Kvarnholmen är intressant då den mest förekommande vindriktningen är 
från sydväst, och sluttningen skapar koncentration av vind när den blåser över krönet. Byggnader 

A

B

C
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som ligger söder om sluttningen har begränsad inverkan på vinden då höjden på dessa är avsevärt 
lägre. Eventuellt kan bullerutbredningen från ett högt beläget vindkraftverk spridas över 
Svindersviken till Marinstaden, men eftersom den mest förekommande vindriktningen är från det 
hållet är det osäkert om bullret ens når fram i större utsträckning. 

Viktigt med låga master så att skuggningen minimeras. 

Förslag av vindkraft 

Eftersom vinden över de angivna byggnadstaken kan ses som ostörd eller näst intill, skulle 
vindkraftverk av horisontell typ som har hög verkningsgrad för icke turbulent vind passa. 
Placering på taket bör vara i sydväst nära takkanten. Bullernivån hos valda vindkraftverk bör vara 
låg. 

 

4.2.5 Norra Kajen 
Längs Norra Kajen ligger de äldsta byggnaderna. På kajen kommer eventuellt mindre 
tornliknande byggnader uppföras på ett avstånd cirka fem meter från kajkanten. Dessa är tänkta 
att liva upp den kala kajen och skapa mer liv och rörelse (Eriksson, 2011). Benämningen Norra 
Kajen syftar till hela Kvarnholmens norra strandlinje se FIGUR 4.2.5-1. I FIGUR 4.2.5-2 fås en 
känsla för hur kajstråket kommer se ut på norra delen av Kvarnholmen. I TABELL 4.2.5-1 ges en 
kort överblick gällande fakta för Kajen. 

 

 

 

FIGUR 4.2.5-1: VISAR DELOMRÅDET NORRA KAJENS PLACERING PÅ KVARNHOLMEN 

(KVARNHOLMEN ÖVERSIKT, 2011). 

 

FIGUR 4.2.5-2: EN ÖVERBLICK AV NORRA KAJENS NYA UTSEENDE (MARTIN ASP, 2011). 
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Fakta (m)

Höjd över vatten 

Längd 

2

1000 

TABELL 4.2.5-1: UNGEFÄRLIGA VÄRDEN FÖR NORRA KAJEN (NYRÉNS ARKITEKTUR, 
2011;PLANBESKRIVNING ETAPP 1, 2008). 

Fördelar och nackdelar listas för Norra Kajen listas i TABELL 4.2.5-2. 

Fördelar Nackdelar

+ Vågbrus har möjlig 
maskeringspotential. 
 

+ Närhet till öppet område över vatten 
ger platsen ostörd västlig till nordlig 
vind. 
 

+ På vissa platser råder vindförstärkning.
 

+ Möjlig kombination mellan lyktstolpe 
och vindkraftverk. 
 

+ Vindkraftverk stärker Kvarnholmens 
miljöprofil. 

- Skymmer utsikten för boende. 
 

- Mast krävs. 
 

- Bullerspridning nära människor. 
 

- Kan ha inverkan på områdets speciella 
industrikaraktär. 
 

TABELL 4.2.5-2: FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR NORRA KAJEN. 

Ett förslag är att placera vindkraftverk i de förstärkningspunkter som visades i FIGUR 4.1.2-7. 
Detta för utnyttja vindhastigheten maximalt under rådande förutsättningar och på så vis utvinna 
så mycket energi som möjligt. Utformningen hos vindkraftverk som speglar den karaktär som 
Kvarnholmen Utveckling AB försöker behålla och modernisera är att föredra. Bullret som färdas 
över vattnet från Kajen till Djurgården, bromsas inte lika mycket, vilket gör att det råder ökad 
störningsrisk. Dock ger den förbipasserande sjötrafiken en möjlig maskeringsfaktor som 
eventuellt kompenserar för den ökade störningen. Mast är ett krav för att inte människor och 
barn ska komma i kontakt med den roterande vindturbinen och skada sig. Kajplacering ger liten 
skugga på bostäder så att högre master är möjliga, så länge de inte skymmer utsikten väsentligt. 

Förslag av vindkraft 

Mastmonterat vindkraftverk med lägre startvind än Kvarnholmens medelvindhastighet och låg 
bulleremission är att föredra. Vindkraftverket ska klara turbulent vind 

 

4.2.6 Terrängen 
Kvarnholmens terräng är mycket kuperad med sin högsta höjd i mitten av området. Markerade 
platser, enligt FIGUR 4.2.6-1, ligger på västra och östra sluttningarna samt på mark i sydväst. 
Gemensamt för områdena är att de råder begränsad eller låg vegetation. I TABELL 4.2.6-1 visas 
fakta för området. 
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FIGUR 4.2.6-1: TERRÄNGOMRÅDEN LÄMPLIGA FÖR PLACERING AV VINDKRAFT (KVARNHOLMEN 

ÖVERSIKT, 2011). 

 

Fakta (m)

Höjd över vatten (medel) 

Vegetationshöjd 

27

2 – 6  

TABELL 4.2.6-1: UNGEFÄRLIGA VÄRDEN FÖR TERRÄNGEN (NYRÉNS ARKITEKTUR, 2011). 

De tre terrängområdena avsedda för vindkraft innehåller alla något mindre vegetation vilket 
öppnar för mer ostörd vind. Hur det ser ut på västra terrängområdet syns i FIGUR 4.2.6-2 samt 
FIGUR 4.2.6-3. 

 

FIGUR 4.2.6-2: DEN VÄSTRA TERRÄNGEN SYNS PÅ DESSA BILDER, PÅ DEN HÖGRA SYNS ÄVEN 

MUNSPELET (JENS PENTTILÄ, 2011). 
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FIGUR 4.2.6-3: NORR OM DET LILLA SMALHUSET SES EXEMPEL PÅ DEN GLESARE 

VEGETATIONEN.(JENS PENTTILÄ, 2011). 

I TABELL 4.2.6-2 nedan visas fördelar och nackdelar för terrängområdena. 

Fördelar Nackdelar

+ Relativt långt till kringliggande 
byggnader. 
 

+ Låg ytråhet på närliggande terräng om 
vegetationen är begränsad. 
 

+ Västra området är utsatt för relativt 
ostörd vind från medelvindriktningen. 
 

+ Större vindkraftverk kan användas 

- Vegetation medför att mastmonterade 
vindkraftverk bör användas. 
 

- Inverkan på det naturliga utseendet i 
skogspartierna. 
 

- Optimering kräver eventuellt 
skogsavverkning 
 

- Rotorn måste vara på en säker höjd 
och en bit över trädtoppar för att få 
ostörd vind. 

TABELL 4.2.6-2: FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR PLACERING AV VINDKRAFT PÅ TERRÄNGEN. 

Markplacering med ett minsta avstånd på några tiotals meter från byggnader gör att större 
horisontalaxlade vindkraftverk med högre torn kan användas, vilket gör att högre verkningsgrad 
uppnås. Avståndet mellan byggnader och vindkraftverkets fundament tillåter högre vibrations 
och buller nivåer. Det är viktigt att turbinen kommer upp över nollplanet som ligger strax över 
trädtopparna för att nå ostörd vind och säkerhet för människor. Det finns risk att den tänkta 
placeringen på nordvästra sidan leder till oönskad skuggning men utsikten kommer troligtvis inte 
att skymmas tillföljd av den rådande vegetationen. 

Förslag av vindkraft 

Terrängens förutsättningar öppnar upp för relativt höga tornmonterade vindkraftverk. 

 

4.3 Val av vindkraftverk 
Från internet erhölls en sammanställnig med titeln Europeiska urbana vindkraftverk, skapad av 
Wineur (2005). Denna sammanställning tillsammans med Svensk Vindkraftsförenings 
marknadsöversikt av små vindkraftverk i Sverige (2010) var primära källor till urvalet av 
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vindkraftsverk. Vindkraftverken kunde i vissa fall studeras i drift via nätverkportaler för 
videoklipp som även tjänade som källa för fortsatta sökningar. 

Fyra olika typer av vindkraftverk söktes som skulle passa till de lämpliga platserna som ställts upp 
för Kvarnholmen: 

• Mindre takmonterat vindkraftvek.  
• Större takmonterat vindkraftvek. 
• Vindkraftverk för kaj. 
• Vindkraftverk för terräng.  

Begränsningar som valts för de fyra typområdena visas nedan, 

Allmänt 

• Maximalt 200 kvadratmeter svepyta.  
• Ljudemissionen ska vara angivet i specifikationen (tyst eller med enhet dBA).  
• Vindkraftverk ska skymma så lite av utsikten som möjligt.  
• Låg startvind, lämpligen under medelvindhastigheten. 
• Certifierat, till exempel IEC.  

Takmonterat 

• Emission vid navet får maximalt uppnå en ljudnivå på 35 dBA. 
• Anpassat för takmontage.  

Norra Kajen 

• Mastmontering krävs på grund av säkerhetsaspekten. 
• Högre emission tillåtas, upp till maximala värdet av nuvarande restriktion. 
• Ska klara turbulent vind. 

Terrängen 

• Mast med turbinens svepyta minst over trädtopparna eller på en säker höjd för 
människor. 

• Högre emission tillåts på grund av maskering från vegetation och längre avstånd till 
bostäder. 
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4.3.1 Mindre takmonterat vindkraftverk - Swift 
Design och konstruktion av Swift är anpassad för urban miljö och dess förutsättningar. 
Mastmonteringen är byggd så att vibrationer från rotorn ska reduceras för att möjliggöra 
installation på byggnad eller bostadshus. Rekommenderat avstånd mellan installerade enheter är 
7,6 m. Ytterligare detaljer ses i FIGUR 4.3.1-1. (Swift, 2011) 

 

FIGUR 4.3.1-1: SPECIFIKATION FÖR SWIFT (SWIFT, 2011). 

Swift lämpar sig bra att montera på byggnadstak tack vare enkel installation lågt buller och låg 
vikt. Startvinden är acceptabel men skulle önskas vara ännu lägre på grund av den redan låga 
medelvindhastigheten i området. Mastmotering gör att turbinnavet kommer upp över det 
turbulenta gränsskiktet närmast taket.   
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4.3.2 Större takmonterat vindkraftverk - MEW 10 
Svensktillverkat vindkraftverk som har en unik konstruktion av blad och generator. Utvecklad för 
optimal tak-vind-komprimering för att ge bästa effekt. Bladkonstruktionen gör att vindkraftverket 
kan arbeta i alla vindriktningar, även de vindar som kommer längs med taket. (Modern Energi, 
2011) 

Ur FIGUR 4.3.2-1 erhålls data för MEW 10 samt lämpliga områden och omfattning för 
installation på Kvarnholmen. 

 

FIGUR 4.3.2-1: SPECIFIKATION FÖR MEW 10. (MODERN ENERGI, 2011) 

MEW 10 är ett relativt stort vindkraftverk för att vara byggnadsmonterat men ändå låg höjd, 
därför placeras det på det största och högsta byggnaderna i området. Den relativt låga höjden ger 
en mindre skuggutbredning jämfört ett mastmonterat verk. Konstruktionen sägs vara tyst enligt 
tillverkaren och har en låg startvind vilket är mycket positivt. 
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4.3.3 Vindkraftverk för terräng - WES5 Tulipo 
WES5 är speciellt designat för urban miljö. Rotorbladsutformningen ger en relativt låg 
rotationshastighet för att vara horisontalaxlat vilket medför en låg ljudemission . Vibrationsnivån 
är också låg och verket är enkelt att underhålla. (MDC Group, 2011; Svensk vindkraftförening, 
2010) 

Ur FIGUR 4.3.1-1 nedan erhålls data för WES5 samt lämpliga områden och omfattning för 
installation på Kvarnholmen. 

 

 

FIGUR 4.3.3-1: SPECIFIKATION FÖR WES5 TULIPO (WINEUR, 2005;SVENSK VINDKRAFTFÖRENING, 
2010;MDC GROUP, 2011). 

I terrängen krävs ett mastmonterat vindkraftverk som kommer över upp över marken och 
vegetationen. En låg startvind samt att maxeffekten uppnås redan vid 10 m/s är lovande för 
områdets vindförutsättningar. Den något högre ljudnivån är inte bra men anses som acceptabel 
då verken placeras i terrängen och inte på eller i anslutning till byggnader. 
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4.4 Erhållen energi 
För att göra en grov uppskattning av hur mycket energi som valda vindkraftverk och omfattning 
skulle producera under ett år gjordes beräkningar med data från kapitlen vindförutsättningar, 
lämpliga platser och vindkraftverk. 

Valda vindkraftverks effektkurvor samt antal verk multiplicerades med vindfördelningen för att 
erhålla antal producerade kilowattimmar per år se TABELL 4.4-1. Effekten som varje 
vinkraftverksmodell producerar vid givna vindhastigheter är avläsningar från tillverkarnas 
uppmätta effektkurvor. 

 

Vind (m/s) 0 -2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 
12 

12 - 
14 

14 ->  

Del av år (%) 17 37 30 12 3 1 0,1 0,02  

Antal (h) per 
år 

1480 3260 2612 1035 297 59 9 2  

    

 

Modell 

  Antal 
(st) 

Summa
(MWh)

Swift (kW) 0 0,013 0,08 0,25 0,6 1 1,4 1,5 119 90,9

MEW 10 (kW) 0 0,1 1 2,2 4,2 8,2 12,2 14 6 42,5

WES5 (kW) 0 0,1 0,6 1,7 2,5 2,6 2,6 2,4 15 68,7

   Totalt: ~ 202 

TABELL 4.4-1: PRODUCERAD ELENERGI, ÖVERSLAGSBERÄKNING. 

För 17 % av tiden kommer vindhastigheten vara lägre än samtliga vindkraftverks startvid varvid 
ingen energi kommer produceras. Vindhastigheter över 12 m/s är sällan förekommande och 
bidrar marginellt till den producerade energin trots att vindkraftverkens effekt är ökar med 
vindhastigheten. 

 

Totalt kommer alla 140 planerade vindkraftverk för Kvarnholmen att tillsammans 
generera cirka 202 MWh per år. 

 

För att undersöka om resultatet på 202 MWh är rimligt jämfördes det med energin producerad av 
ett idealt vindkraftverk. Svepytans storlek för det ideala vindkraftverket blir summan av den totala 
svepytan för de 140 stycken utvalda vindkraftverken. Producerad energi av ett idealt 
vindkraftverk under samma vindförutsättningar är 558 MWh per år. Valda vindkraftverks totala 
elproduktion är cirka en tredjedel av det maximalt möjliga. I FIGUR 2.2.2-1 representeras denna 
tredjedel av 20 % nivån (en tredjedel av Betz). En verkningsgrad på 20 % kan erhållas med 
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exempelvis en blandning av trebladig HAWT och Savoniusrotor, vilket motsvarar de utvalda 
vindkraftverken. Resultatet bedöms vara rimligt. 

 

Den producerade energin skulle kunna användas på följande områden, se TABELL 4.4-2. Urvalet 
av användningsområden är gjorda för att visa tänkbar användning för ett bostadsområde. 
Presentationen tar bara hänsyn till energiåtgång och inte när elenergin produceras och när den 
konsumeras. I ett verkligt fall krävs någon form av energilagring för att kunna ta tillvara på den el 
som produceras nattetid. 

Producerad energi 202 MWh per år 

Användningsområde Omfattning

Hushållsel (40 kWh per m2 och år) 5 050 (m2)

Gatubelysning (70 W 12 h/dygn) 660 (st)

Antal laddningar av elbil (20 kWh/laddning 
av urladdat batteri) 

10 100 (st)

TABELL 4.4-2: DEN PRODUCERADE ENERGIN REPRESENTERAS I FORM AV DE MÖJLIGA 

ANVÄNDNINGSOMRÅDENA.  

4.5 Kostnadsanalys 
För att få en grov uppfattning om hur mycket vindkraftsproducerad el från Kvarnholmen skulle 
kosta genomfördes en översiktlig kostnadsanalys. För att få en jämförelse av resultatet redovisas 
kostnad för motsvarande inköpt el med 2010 års pris per kilowattimme. Indata för 
kostnadsanalysen erhölls från tidigare avsnitt om vindförutsättningar, omfattning, vindkraftstyp 
och erhållen energi. Antaganden om ränta, livslängd och driftskostnad för vindkraftverk kommer 
från Energimyndigheten. Beräkningsexemplet behandlar inte kostnader eller intäkter från 
elcertifikat, beskattningar, inflationsränta eller försäkringar. 

I TABELL 4.5-1 redovisas investeringskostnad, årlig produktion och antal för respektive valt 
vindkraftverk. I investeringskostnaden ingår inköpskostnad och installationskostnad. 
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Modell Inköp & installation 
(kr/st) 

Antal
(st) 

Investeringskostnad
(kr) 

Årligproduktion 
(MWh) 

Swift 53 000 119 6 307 000 90,9

MEW 10 600 000 6 3 600 000 42,5

WES5 200 000 15 3 000 000 68,7

 Totalt: 140 12 907 000 ~202

TABELL 4.5-1: INVESTERINGSKOSTNADEN OCH ÅRLIGA PRODUKTIONEN FÖR DE PLANERADE 

VINDKRAFTVERKEN (SWIFT, 2011;SVENSK VINDKRAFTFÖRENING, 2010; MODERN 

ENERGI, 2011). 

 

Driftskostnad innebär den kostnad som uppkommer då ett vindkraftverk är i drift och innefattar 
bland annat servicekostnad och kostnad för exempelvis utbyte av slitna delar.  

”Ett vindkraftverk med några hundra kilowatts effekt kostar för drift och underhåll i allmänhet minst 10 öre per 
kilowattimme. För små anläggningar som inte har så stor årsproduktion och där denna kalkyl ger en liten 
totalsumma per år, kan 10 öre per kilowattimme vara lågt räknat”  

(Energimyndigheten, 2008b) 

För en översiktlig driftskostnadsberäkning för Kvarnholmen anses Energimyndighetens 
uppskattning av driftskostnad per kilowattimme vara ett rimligt antagande. I TABELL 4.5-2 

redovisas driftskostnaden för samtliga verk både årsvis och för en 20 års period, som motsvarar 
vindkraftverkens antagna livslängd hämtad från tillverkarnas rekommendationer. 

 

Årlig produktion 
(MWh) 

Driftskostnad per kWh 
(öre) 

Driftskostnad per år
(kr) 

Driftskostnad 20 år 
(kr) 

202 10 ~20 000 400 000 

TABELL 4.5-2: VISAR DRIFTSKOSTNAD. 

För att beräkna hur mycket vindkraften kostar i förhållande till den årliga produktionen måste 
investeringskostnad och driftskostnad fördelas jämnt över vindkraftverkens livslängd. Med 
utgångspunkt att investeringskostnaden är ett lån med en given ränta kommer avbetalning på 
lånet och räntekostnader leda till en årskostnad. 

En metod som används vid enklare investeringskalkyler och grova uppskattningar är 
Paybackmetoden (Persson et al., 2007). För att få den något mer rättvisande kan den modifieras 
så att även hänsyn till kalkylränta tas, då kallas den för diskonterade paybackmetoden. Här 
används medoden för att räkna ut årlig inbetalning under ett givet antal år för att täcka 
investering och räntekostnad, enligt ekv. (14) och (15). 

  



-71- 
 

  = 	 	 	å  

  =  

  = Å 	 ä  

  = Å 	  

 = − (1 − ∙ )(1 + )  (14)

 = − ∙( ∙ 	( ) − 1) (15)

 

Med tidsperiod på 20 år, kalkylräta på 6 % och investeringskostnad på 12 907 000 kr blir den 
årliga inbetalningen cirka 1 125 000 kr. I TABELL 4.5-3  visas den årliga kostnaden för investerat 
kapital och den årliga driftskostnaden vilka tillsammans bildar den totala årliga utgiften för 
vindkraftverken. Driftskostnaden behandlas inte med ränta då den är liten i sammanhanget och 
har stor osäkerhet. 

 

Total årlig kostnad för producerad el på tidsperiod av 20 
år 

(kr)

Årlig inbetalning 1 125 000

Årlig Driftskostnad 20 000

Totalt per år 1 145 000

Totalt 20 år 22 900 000

TABELL 4.5-3 TOTAL ÅRLIG KOSTNAD FÖR PRODUCERAD EL TIDSPERIOD 20 ÅR. 

 

Införandet av vindkraft på Kvarnholmen ger med den beskrivna konstruerade modellen och 
antaganden cirka 202 MWh per år i energitillskott. Investeringen beräknas kosta cirka 22,9 Mkr 
under vindkraftverkens livslängd på 20 år. Priset per producerad kWh beräknas till 5,67 kr.  

 

Medelvärdet för elpriset mellan mars 2010 och mars 2011 för tillsvidareprisavtal för lägenhet med 
elcertifikat exklusive skatter var 88 öre/kWh. (SCB, 2011) 
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5 Känslighetsanalys 
För att testa hur resultatet, årlig produktion och priset för vindkraftproducerad el, ändras vid 
variation av parametrar gjordes en känslighetsanalys. Bedömningen att den beräknade utvunna 
årliga energin minskas respektive ökas 30 % ansågs som en rimlig förändring att undersöka. 
Variation av den utvunna energin får svara mot felkällor, antaganden och osäkerheter i 
vindförutsättningar, vindkraftverkens specifikationer och beräkningsmetoder. För att testa den 
ekonomiska kalkylen ansågs en variation av investeringskostnaden med plus minus 15 % täcka in 
osäkerheter, felkällor och antaganden för inköpspris installationskostnader samt ränta och 
driftskostnad. Resultaten redovisas i TABELL 5-1. Resonemang kring känslighetsanalysen ligger 
delvis som grund för diskussionen i nästa avsnitt. 

 

Variation av 
producerad energi 

Produktion per år 
(MWh) 

Investeringskostnad 
och driftskostnad 
(kr) 

Kostnad 
(kr/kWh) 

Oförändrad 202 1 145 000 5,67 

Minskning 30 % 141 1 145 000 8,12 

Ökning 30 % 263 1 145 000 4,35 

Variation av 
investeringskostnad 

 

Oförändrad 202 1 145 000 5,67 

Minskning 15 % 202 973 000 4,18 

Ökning 15 % 202 1 317 000 6,52 

TABELL 5-1: VARIATION AV PRODUCERAD ENERGI OCH INVESTERINGSKOSTNAD. 
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6 Diskussion 
Underlaget för diskussionen är resultaten från litteraturstudien, utredningen av Kvarnholmen och 
känslighetsanalysen. Resonemang kring rimligheten av resultatet har modellen, dess antaganden och 
förenklingar i fokus. 

 

6.1 Vindförutsättningar 
Data om vindförhållanden från väderstationen på Bromma flygplats är en central del för 
projektets resultat. Det får inte glömmas att variationer i förhållanden kort tillbaka i tiden, som 
kanske bättre beskriver framtiden, undertrycks. Skillnaden i höjd mellan mätstation på Bromma 
flygplats och Kvarnholmens generella högre höjd kan leda till att starkare vind erhålls. Detta 
tillföljd av bättre vindförutsättningar med ökad höjd och chans till mindre uppbromsad turbulent 
vind ökar.  

De skillnader som härstammar från olikheterna för observationsplats och det undersökta 
området måste accepteras för att erhålla beräkningsunderlag som inte enbart bygger på 
antaganden. Att en stor datamängd över många år, ligger som grund för statistiken, ses som en 
säkerhet för att minska eventuella extremvärdens inverkan. 

Vindhastighetsfördelningen över året har en upplösning på 2 m/s vilken kan uppfattas som grov. 
Med tidigare nämnda osäkerheter mellan observationsplats och utredningsområde inger detta en 
antydan om vad storleksordningen på felmarginalerna antas vara. En högre upplösning i 
vindfördelningen ökar inte noggrannheten nämnvärt. De stora felen härstammar från andra 
förutsättningar som skillnader mellan observationsplats och utredningsområde.  

Skillnaden mellan dag och natt i vindhastighet presenteras beräknat på medelvindhastighet, som 
tidigare beskrivits som en osäker parameter att skildra vindförutsättningar med. Beskrivningen 
gäller fortfarande, men eftersom vindfördelningen är känd kan de båda medelvärdena användas 
som skalfaktor för dag och natt.  

 

6.2 Lämpliga platser 
Urvalet av de lämpliga platserna tenderar att ha sin vikt på platsens funktionsmässiga egenskaper 
för vindkraft. Egenskaper kopplade till kulturella värden som kan försvåra placering behandlas 
ytligt, mer kunskaper inom detta område krävs för en djupare analys.  

Antaganden om skuggbildning och bullerutbredning grundar sig på generella beräkningar och 
hypoteser. Vid en djupare analys bör noggrannare studier göras med exempelvis något 
datorbaserat simuleringsverktyg detta för att garantera att de satta rekommendationerna uppfylls. 

 

6.3 Vindkraftverk 
De tre utvalda vindkraftsmodellerna ska ses som typexempel på ett tänkbart utfall av en mer 
omfattande undersökning av modeller som når de satta områdeskraven. Utvalda modeller 
tillfredsställer satta krav. Dock har ett passande vindkraftverk inte valts för området Norra Kajen 
eftersom inget granskat verk nått upp till kraven. Vid en mer omfattande utredning kan eventuellt 
verk hittas även för detta område. För de övriga valda platserna kan verk med högre effektivitet 
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eventuellt finnas. Om immissionen vid närmsta boende ska uppfylla kraven och inte emissionen 
vid navet, kan vindkraftverk som bullrar mer eventuellt tillåtas. Ljudutbredningen kan utredas 
med datorbaserade simuleringsverktyg och har sin grund i att ljudtrycket avtar med distansen från 
källan. 

Vindkraftsmodellernas tillverkningsdata och specifikationer har inte kunnat kontrolleras eller 
valideras i önskvärd utsträckning. Möjliga försköningar av data från tillverkare har anats under 
arbetets gång. En möjlig anledning kan vara att kurvorna är teoretisk beräknade och inte 
uppmätta värden. Specifikationer måste granskas noga samt att utreda vilka förhållanden värdena 
är uppmätta vid. Åtgärder för att kompensera försköningar genom att lägga till en minskande 
faktor har inte gjorts då denna är mycket svårbestämd och snarare ökar osäkerheten. Nämnda 
effekter av försköningar har valts att behandlas i känslighetsanalysen istället. 

Den stora begränsande faktorn i urvalet av vindkraftverk ligger i att det var väldigt få tillverkare 
som publicerade tillräcklig information om ljudemission och immission uppmätt, vid en given 
vindhastighet . Specifikt saknades presentation om emission i A-vägd skala i nästan samtliga fall. 

Om frekvensinnehållet i emissionen inte är känd är det omöjligt att räkna fram bullret i dBA som 
krävs för Svenska regler, detta ledde till omfattande begränsningar i urvalet (Bolin, 2011). Bara 
verk som var uppmätta med dBA skala och de som klassades som tysta kunde tas med i urvalet. 
Otillräckliga specifikationer kan vara anledningen till att inget verk passade för Norra Kajen 

6.4 Erhållen energi 
Antaganden och förenklingar från tidigare avsnitt från vindförutsättningar samt eventuella 
försköningar av vindkraftverksdata tillfogas här osäkerheter från avläsningar ur effektkurvor för 
valda vindkraftverk. 

Tillverkarnas uppgift om startvind för vindkraftveken kan syfta på den minsta vindhastigheten 
som får verket att rotera och inte den hastighet då det börjar producera energi. Effektkurvorna 
för verken är inte till mycket hjälp i det här avseendet beroende på svårigheter vid avläsning av 
startvindsvärdet och värden i dess närhet. 

Eventuella ökningar av vindhastigheter tillföljd av takeffekt eller förstärkningsområden är 
svårbedömda. Den effekt som kan finnas bedöms tas ut av andra faktorer som turbulens och 
minskning av hastighet av ej förutspådda hinder. 

En viktig del som hanteras mycket ytligt är att energin erhållen från vindkraften kräver någon 
form av buffert eftersom vindförhållandena inte är kontinuerliga. Problemet kan ha sin lösning i 
någon form av batteribuffert eller införandet av smart grid som gör elnätet mer flexibelt. 

6.5 Kostnadsanalys 
Resultatet från analysen förväntas ha en stor felmarginal härstammande från osäkerheter i årlig 
producerad energi. Kostnadsberäkningen i sig och införda uppgifter om investeringskostnad och 
kalkylränta bedöms ha mindre felmarginal relativt den årliga elproduktionen. 

De utgifter som inte behandlas till exempel försäkringar, elcertifikat och liknande skulle troligtvis 
höja kostnaden. Men som motvikt till detta behandlas inte eventuella mängdrabatter från 
tillverkare vid inköp av flera vindkraftverk. Kostnadsanalysen ska ses som mycket översiktlig. 
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7 Slutsatser 
Mycket av svårigheterna med projektet har legat i hur begränsningar ska sättas för att få med det 
viktiga utan att omfattningen blir för stor. 

En stor litteraturstudie har utgjort en bra grund för modellbildandet och genomförandet av studie 
av vindkraft för Kvarnholmen. Beskrivna vindfenomen har dock varit svåra att applicera i 
modellen, på grund av bristande resurser, men har funnits i tankegångarna och fungerat som 
vägledning. 

Lagar och restriktioner för uppförandet av vindkraft har visat sig omarbetas och förändras i stor 
utsträckning i dagsläget. För att vara säker på vad som gäller krävs noga undersökning av 
regelverket. 

Störningsmomentet är den största nackdelen med vindkraft om den uppförs i befolkade miljöer 
som en stadsdel. Noggranna oberoende studier av hur omgivningen påverkas av buller, skuggor 
och reflektioner är av största vikt. Mer forskning efterlyses inom området hur lågfrekvent ljud 
påverkar människans öra vid daglig exponering under en längre period. 

Ljudmätningar av bakgrundsnivån hjälper vid bestämning av maskeringsfaktorn från vegetation 
och vågsvall. 

Förutom störningsmomentet kan lämpliga områden för vindkraft vara kulturskyddade och 
försvåra eller helt hindra utbyggnad av byggnadsmonterad vindkraft. 

Den avgörande faktorn för att vindkraft på en plats ska löna sig är vindförhållandena. Validering 
av den karterade vinden bör utföras på de specifika punkterna som vindkraft planeras uppföras 
på. 

Placering på hög höjd i förhållande till omgivning alternativt öppet lanskap ger de bästa 
förutsättningarna för ostörd vind vilket resulterar i ökad mängd erhållen energi. 

Tillverkningsdata och specifikationer från tillverkare är osäkra och tenderar att visa en försköning 
av de verkliga förhållandena. Oberoende kontroller av intressanta vindkraftverks egenskaper bör 
utföras. Noga granskning av utvalt vindkraftverks specifikationer så att uppfyllande av 
certifieringar som IEC 61400-2 bör göras. 

Resultat som visar erhållen elproduktion från planerad vindkraft ska ses som en antydan snarare 
än ett förutsatt utfall. För att vara säker på att erhålla efterfrågad elproduktion bör den beräknade 
vara betydligt högre.  

Den totala kostnaden för införd vindkraft kan betraktas som säkrare än beräknad elproduktion. 
Stora osäkerheter kan göra att kostnaden för producerad el kan blir hög.  

Införandet av vindkraft på Kvarnholmen ger med den beskrivna konstruerade modellen och 
antaganden cirka 202 MWh per år i energitillskott. Investeringen beräknas kosta cirka 22,9 Mkr 
under vindkraftverkens livslängd på 20 år. Priset per producerad kWh beräknas till 5,67 kr. Om 
kravet finns att vindkraften ska betala sina egna kostnader med producerad energi och dagens 
elpriser, ska inte vindkraft på Kvarnholmen anläggas.  
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8 Framtida arbete 
Det finns mycket forskning på stora horisontella vindkraftverk placerade på öppna platser med 
bra vindförhållanden. Däremot är tillgången på kunskap och information om vertikala 
vindkraftverk anpassade för urbana, turbulenta, miljöer mindre. Området har fått större betydelse 
och forskning genomförs men det finns fortfarande mycket att göra. 

Vindfenomen som uppkommer i urbana miljöer är ringa dokumenterad och bör studeras vidare 
för att erhålla optimala vindförutsättningarna och placering av vindkraft. 

Störningsmoment som bullerutbredning och reflektionen av ljus och vibrationer saknar utförliga 
utredningar som behandlar stadsmiljö och byggnadsmontering. Teoretiska beräkningar som 
styrks med verkliga försök bör genomföras på de olika störningsmomenten från vindkraft. 

Inga krav finns i nuläget som tar hänsyn till om flera lika starka ljudkällor placeras nära varandra, i 
form av vindkraftverk. Det är värt att undersöka den möjliga maskeringspotentialen för att 
eventuellt kunna motverka den höjda ljudnivå som uppstår vid placering av ett flertal 
vindkraftverk. 

Det kan även vara ide att med enkätundersökningar undersöka och rangordna de olika 
störningarnas påverkan hos boende i närmiljö till urban vindkraft. 

Fler demonstrationsanläggningar borde byggas med småskaliga vindkraftverk så att inställningen 
NIMBY suddas ut. På anläggningarna kan utredningar utföras och nödvändig data samlas in om 
vindkraftverkens produktion vid olika urbana förhållanden med varierande vindförutsättningar. 

För att utreda en intressant plats för vindkrafts placering finns hjälpmedel för att ta reda på de 
verkliga vindförutsättningarna. På marknaden finns vindmätare med loggenhet som kan placeras 
på den tänkta platsen. Under en tidsperiod kan instrumentet registrera vindhastigheter och 
riktningar som sedan kan användas som underlag för fortsatt utredning. 

För att säkerställa att olika vindkraftverksmodeller får en rättvis jämförelse och att specifikationer 
stämmer borde standardiserade tester göras och sammanställas av en oberoende organisation. 
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9 Källkritik 
De källor som används i rapporten har studerats på ett sådant sätt att en helhetsbild har formats. 
Utifrån denna har försök gjorts att bedöma dess upphovsman, tillkomst, avsikt och äkthet. Källor 
som ligger närmare i tiden med bättre uppdaterad information har fått större betydelse än äldre 
inom samma ämnesområde. Frågor som har försökts besvara är om upphovsmannen haft 
intresse i att påverka resultatet samt om författaren och andra källor haft beroende av varandra. 

Flertalet av de refererade källorna är hämtade från databaser innehållande vetenskapliga artiklar 
och rapporter kontrollerade av kunniga, ämnesinsatta och erfarna granskare. Information från 
dessa källor anses vara trovärdiga. 
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12 Appendix B - Kontakt och material 
Miljömål 
Regeringskansliet (miljödepartementet) 
Kommuner 
Stockholm stad 
Energimyndigheten 
 
Produktion av el, regler, statistik 
Energimyndigheten 
Vindlov – allt om tillstånd 
Statistiska centralbyrån 
Naturvårdsverket 
 
Kvarnholmen 
Projektansvariga - Kvarnholmsprojektet 
JM och KF fastigheter 
 
Geografiska förutsättningar 
SMHI 
KTHB 
Lantmäteriet 
Naturvårdsverket 
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13 Appendix C – Beräkningskod, MATLAB 
% Vind i stadsmiljö - Kvarnholmen 2011 [Jens Penttilä Stephanie Wikström]  
  
% Öppnar filen med all rådata från SMHI (raw_utj.txt skott datum 0229 
% bortplockade) 
datain = fopen('raw_utj.txt'); 
  
% Gör om data till till nummeriska värden 46 är kolumner per dag 
datanum = fscanf(datain,'%g',[46,inf])'; 
  
% Tar fram tidsvektor (3h), riktning (grader), hastighet (m/s), temp. (*C), 
% luftruck (mBar) 
data_vind = [datanum(:,1) datanum(:,2) datanum(:,12) datanum(:,15)... 
    datanum(:,39) datanum(:,28)]; 
  
%Medelvärdes beräkning 
data_med_ar = []; 
count = 0; 
for k = 1:(365*8); 
     
    % Tar fram alla värden för samma mättillfälle för alla år 
    ar = data_vind(k:(365*8):end,:); 
     
    % Letar upp alla värden <-900 (dvs. alla felaktiga observationer) info  
    %om rad 
    % och kolumn sparas i r och c 
    [r,c] = find(ar < -900); 
     
    % Räknar felaktiga observationer (registrerar 1 men kan vara fler fel  
    %av årens värden) 
    if r > 0; 
        count = count + 1; 
    end 
    % Tar bort alla rader med felaktiga observationer 
    ar(r,:) = [ ]; 
     
    % Letar upp alla värden i vindhastighetskolumnen som är = 0 info om rad 
    % och kolumn sparas i r2 och c2 
    [r2,c2] = find(ar(:,4) == 0); 
     
    % Medelvärdet för vindriktning beräknas 
    mv = sum(ar(:,3))./(length(ar) - length(r2)); 
     
    % Samtliga medelvärden beräknas 
    m = mean(ar); 
     
    % Rätt medelvärde för vindriktning stoppas in 
    m(1,3) = mv; 
     
    % Medelvärdet för samma tidpunkt alla år radvis 
    data_med_ar = [data_med_ar; data_vind(k,(1:2)) m(:,(3:end))];  
end 
  
% Medel dag 6-21 
data_med_ar_dag = []; 
for l = 0:364 
    data_med_ar_dag = [data_med_ar_dag; mean(data_med_ar((3 + l*8):... 
        (8 + l*8),3:6))]; 
end 
  
% Medel natt 21-6 
data_med_ar_natt = [mean(data_med_ar(1:3,3:6))]; %första natten 0-6 
for l = 0:363 
data_med_ar_natt = [data_med_ar_natt; mean(data_med_ar((8 + l*8):... 
    (11 + l*8),3:6))]; 
end 
  
% Översiktlig kontroll av data undersöka trender 
figure(1); 
xplot = [1:365]'; 
subplot(4,1,1); % Dag 
plot(xplot,data_med_ar_dag), grid on 
  
subplot(4,1,2); % Natt 
plot(xplot,data_med_ar_natt), grid on 
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subplot(4,1,3); % dag och natt vindhastighet 
yplot = [data_med_ar_dag(:,2) data_med_ar_natt(:,2)]; 
plot(xplot,yplot), grid on 
  
subplot(4,1,4); % dag och natt riktning 
yplot2 = [data_med_ar_dag(:,1) data_med_ar_natt(:,1)]; 
plot(xplot,yplot2), grid on 
  
% Vindhastighet kurvanpassning dag/natt 
x = (1:1:365)'; 
yd = data_med_ar_dag(:,2); 
yn = data_med_ar_natt(:,2); 
  
pd = polyfit(x,yd,8); 
pn = polyfit(x,yn,8); 
fd = polyval(pd,x); 
fn = polyval(pn,x); 
  
% Presentation av vindhastighet kurvanpassning dag/natt 
figure(2);  
plot(x,yd,'+ b'),grid, axis([1 365 0 5]), xlabel('Dag på året'),... 
    ylabel('Medelvindhastighet [m/s]'),hold on,  
plot(x,yn,'x r') 
plot(x,fd,'- b') 
plot(x,fn,'- r') 
  
% Enbart vindhastighet kurvanpassning 
figure(3); 
plot(x,fd,'- b'),grid, axis([1 365 0 5]), xlabel('Dag på året'),... 
    ylabel('Medelvindhastighet [m/s]'),hold on 
plot(x,fn,'-. r') 
  
% Temperatur dag och natt /år 
figure(4) 
tmpd = data_med_ar_dag(:,3); 
tmpn = data_med_ar_natt(:,3); 
plot(x,tmpd,'g'), grid, axis([1 365 -30 40]), hold on 
plot(x,tmpn,'r') 
  
% Lufttryck dag och natt /år (mBar) 
figure(5) 
ltd = data_med_ar_dag(:,4); 
ltn = data_med_ar_natt(:,4); 
plot(x,ltd,'g'), grid, axis([1 365 1000 1020]), hold on 
plot(x,ltn,'r') 
  
% Vindens energi innehåll (maximal utvinnbar Betz) 
% Ideala gaslagen för luftens densitet 
pd = data_med_ar_dag(:,4)*100;  % mBar =>Pa (lufttrycket vid havsytan som  
%1 atm, det vill säga 101,325 kPa. [wiki]) 
pn = data_med_ar_natt(:,4)*100; % mBar =>Pa 
  
R = 0.2870*10^3;            % Gaskonstanten (8,3145 J mol?1 K?1) [wiki] =>  
%R = 8,314/28,97=0,2870 kJ/(kg K) 
Td = tmpd + 273.15;         % Temperatur Kelvin 
Tn = tmpn + 273.15;         % Temperatur Kelvin 
radag  = pd./(R.*Td);       % (Vid 20*C ra = 1.2041 kg/m3) 
ranatt = pn./(R.*Tn); 
A = 1;                      % m2 svepyta 
  
% Effekt från idealt vindkraftverk dagtid 
Pd = (radag.*A)./2*(16/27).*fd.^3;   
Pn = (ranatt.*A)./2*(16/27).*fn.^3; % Effekt från idealt vindkraftverk 
%nattid 
  
figure(6) % Presentation effekt från idealt vindkraftverk 
plot(x,Pd,'- b'), grid, axis([1 365 0 30]), xlabel('Dag på året'),... 
    ylabel('Maximal utvinnbar energi [W/m2]'),hold on 
plot(x,Pn,'-. r') 
  
% Vindens energiinnehåll (maximal utvinnbar Betz) 
% Ideala gaslagen för luftens densitet 
pt = data_med_ar(:,6)*100;  % mBar =>Pa (lufttrycket vid havsytan som 
%1 atm, det vill säga 101,325 kPa. [wikipedia]) 
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R = 0.2870*10^3;            % Gaskonstanten (8,3145 J mol?1 K?1) [wiki] => 
%R = 8,314/28,97=0,2870 kJ/(kg K) 
Tt = data_med_ar(:,5) + 273.15;         % Temperatur Kelvin 
rat  = pt./(R.*Tt);         % (Vid 20*C ra = 1.2041 kg/m3) 
A = 1;                      % m2 svepyta 
  
ft = data_med_ar(:,4); 
Pt = (rat.*A)./2*(16/27).*ft.^3;  % Effekt från idealt vindkraftverk 
xt = 1:2920; 
  
% Presentation effekt från idealt vindkraftverk 
figure(7)  
plot(xt,Pt,'- b'), grid 
  
%Vidfördelning 
data_ford = data_vind(:,4); 
  
     
% Letar upp alla värden <-900 (dvs. alla felaktiga observationer) 
%information om rad och kolumn sparas i r och c 
[r,c] = find(data_ford < -900); 
  
  
% Tar bort alla rader med felaktiga observationer 
data_ford(r,:) = [ ]; 
  
%Delar in värden i intervall (2 m/s) 
    ford = [0;0;0;0;0;0;0;0]; 
    for j = 1:length(data_ford); 
        if data_ford(j) <2 
            ford(1) = ford(1) + 1; 
        end 
        if (data_ford(j) >=2) && (data_ford(j) <4) 
            ford(2) = ford(2) + 1; 
        end 
        if (data_ford(j) >=4) && (data_ford(j) <6) 
            ford(3) = ford(3) + 1; 
        end 
        if (data_ford(j) >=6) && (data_ford(j) <8) 
            ford(4) = ford(4) + 1; 
        end      
        if (data_ford(j) >=8) && (data_ford(j) <10) 
            ford(5) = ford(5) + 1; 
        end    
        if (data_ford(j) >=10) && (data_ford(j) <12) 
            ford(6) = ford(6) + 1; 
        end   
        if (data_ford(j) >=12) && (data_ford(j) <14) 
            ford(7) = ford(7) + 1; 
        end 
        if data_ford(j) >=14 
            ford(8) = ford(8) + 1; 
        end 
    end 
  
%Procentuellt för 50 år 
ford = (ford./length(data_ford)).*100; 
  
%Vindfördelning 
figure(9) 
plot (0:2:15,ford), grid, xlabel('Vindhastighet [m/s]'),... 
    ylabel('Tid av år [%]' 

 


