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Abstract 

Stockholm, Sweden's capital city was voted as Europe's eco-city and a vision is to increase 
electricity generation by wind power from about 3 TWh to 30 TWh / year in 10 years which is a 
significant increase. This entails the installation of numerous wind farms, both in large open areas 
but also in urban environments. A large part of central Stockholm is under development, where 
some of the city districts are more strategic placed then others and this should take advantage of 
wind conditions to the maximum. 

The report's purpose is to investigate whether the prerequisites for installing small scale wind 
power in Liljeholmskajen, south of Stockholm. Determine whether conditions exist, the 
generation of two models is identified and a social survey conducted in the area. Furthermore, 
different sector of applications are investigated. 

The investigated models have shown an annual production of 13.4 MWh and 25.8 MWh, and the 
maximum sound level is perceived below the permissible limit in urban areas. The produced 
quantity of electricity can, in many cases, cover the need for different systems consumption or be 
stored into batteries. The social aspect has shown good potential in terms of installation of wind 
power in Liljeholmskajen. 

The sensitivity analysis has shown that the production is highly influenced by both the number of 
wind turbines and how wind conditions appear. The noise level however is not even as sensitive 
to these parameters. 

It can be concluded that the prerequisites are exist. 
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Sammanfattning 

Stockholm, Sveriges huvudstad blev framröstad som Europas miljöstad och en vision är att öka 
elproduktionen av vindkraft från ca 3 TWh/år till 30 TWh/år på 10 år vilket är en markant 
ökning. Detta medför installation av många vindkraftverk, både i stora fria ytor men även i 
urbana miljöer. Många delar av centrala Stockholm är under utveckling, där vissa stadsdelar ligger 
mer strategiskt än andra och här bör man utnyttja vindförhållandena maximalt.  

Rapportens syfte är att undersöka om förutsättningarna för installation av småskalig vindkraft 
finns i Liljeholmskajen, söder om Stockholm. 

För att avgöra om förutsättningarna finns har elproduktionen för två vindkraftsmodeller kartlagts 
och en socialundersökning i området genomförts. Vidare har olika användningsområden utretts.  

De undersökta modellerna har visat en årlig på produktion på 13,4 MWh respektive 25,8 MWh, 
och den maximala ljudnivån som uppfattas ligger under den tillåtna gränsen i stadsmiljö. Den 
producerade mängden elektricitet kan i flera fall täcka behovet för olika systems konsumtion 
alternativt lagras i batterier. Den sociala aspekten har visat en god potential vad det gäller 
installation av vindkraft i Liljeholmskajen. 

Känslighetsanalysen har visat att produktionen påverkas kraftigt av både av antal verk samt hur 
vindförhållandena ter sig. Ljudnivån däremot är inte lika känslig för dessa parametrar. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras av att förutsättningar finns. 
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Nomenklatur 
 
Benämning Tecken Enhet 
Effekt P W eller J/s 
Sveparea A m
Vindhastighet v m/s
Luftens densitet  kg/m
Vind medelhastighet v  m/s
Energiinnehåll E kWh
Effektkoefficient C  - 
Löptal λ - 
Rotationshastighet v  m/s 
Ljudnivå anpassad för 
mänskliga örat 

L dBA 

Gränsskiktstjocklek δ m
Elektrisk spänning U V
Massa m kg
Spänning  V
Ström I A
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1 Inledning 

Vindkraft i Sverige har funnits sedan slutet på 1980-talet och det har sedan dess installerats fler 
vindkraftverk och anläggningar. År 2010 gav vindkraften i Sverige en elproduktion på ca 3 
TWh/år och regeringen har som mål att till år 2020 skall vindkraft producera 30 TWh/år varav 
20 TWh/år på land. Detta medför att kommuner och landsting måste installera nya anläggningar 
både där det finns stora fria ytor men även integrerade vindkraft i stadsdelarna. 

1.1 Problemformulering och mål 

Liljeholmskajen är en stadsdel som är under utveckling. Det har byggts lägenheter och planeras 
även att byggas nya. Detta i kombination med de mål Sverige har inom vindkraft leder till 
problemformuleringen: 

Finns förutsättningarna för installation av småskalig takmonterad vindkraft i Liljeholmskajen? 

För att kunna besvara ovanstående formulering behöver den tekniska delen analyseras, den 
sociala aspekten noggrant undersökas. Utöver detta skall minskad miljöbelastning räknas ut. Vad 
den tekniska delen skall innefatta är vindförhållanden i området, storlek på produktion, 
ljudutbredning samt tänkta försörjning/lagrings alternativ. Vidare skall en undersökning besvara 
människors åsikter och inställning till vindkraft i stadsdelen. 

En känslighetsanalys skall utföras på parametrar som är av stor betydelse för slutresultatet. 
Resultatet och analysen skall komplettera varandra för att dra en generell slutsats om huruvida 
förutsättningarna finns eller inte. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Vindkraft globalt 

Globalt sett har vindkraft ökat kraftigt under de senaste åren som Figur 2.1 visar (GWEC, 2011). 

 

Figur 2.1 Ökning av installerad effekt det senaste decenniet 
Källa: GWEC, 2010 

Moderna vindkraftverk har förbättrats mycket vad gäller effekt, effektivitet och tillförlitlighet. 
Efterfrågan är stor i världen på vindkraft som kan installeras snabbt. Vindkraft spar in på CO2 
utsläpp men även så skapar det mycket arbete. Över 400 000 människor är anställda inom denna 
industri och förväntas snabbt att bli 1 miljon. För att citera USAs president Barack Obama: ” A 
green, renewable energy economy isn’t some pie-in-the-sky, far-off future – it is now. It is creating jobs – now. It is 
providing cheap alternatives to $140-per-barrel oil – now. And it can create millions of additional jobs, an entire 
new industry, if we act – now.” (GWEC, 2011). En studie som har gjorts genom samarbete mellan 
EWEA och Greenpeace visar en prognos om att vindkraft kommer att täcka 12 % av världens 
produktion av elektricitet till år 2020 (Greenpeace, 2005). Marknadsvärdet på den årligen 
installerade vindkraften väntas öka från 8 miljarder 2005 till 80 miljarder 2020 (Sidén, 2009). 

Tyskland har länge vart ledande vad gäller installerad effekt inom världen, men USA har nu 
passerat och ligger på första plats, som även visas i Figur 2.2 och Tabell 2.1 (EWEA, 2010). 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

In
st
al
le
ra
d 
ef
fe
kt
 [M

W
]

År

Totalt installerad effekt i världen



8 
 

 

Figur 2.2. Fördelning av topp 10 länder samt övriga världen 
Källa: EWEA, 2010 

 

Tabell 2.1 Fördelning av installerad vindkraft i världen. 

Land MW % 
USA 35159 22,3 
Tyskland 25777 16,3 
Kina 25104 15,9 
Spanien 19149 12,1 
Indien 10926 6,9 
Italien 4850 3,1 
Frankrike 4492 2,8 
Storbritannien 4051 2,6 
Portugal 3535 2,2 
Danmark 3465 2,2 
Total top 10 136508 86,5 
Övriga världen 21391 13,5 
Totalt 157899 100 

Källa: EWEA, 2010 

Danmark är det land vars el från vindkraft täcker mest av elkonsumtionen, den täcker hela 24 % 
(EWEA, 2010). I Asien så är det Kina som toppar. De har satsat mycket på vindkraft och år 2008 
var fjärde året i rad som de fördubblat sin kapacitet. 
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2.2 Vindkraft Sverige 

Det första vindkraftverket som genererade el byggdes i slutet 1980-talet och storlekarna på dessa 
var 150 och 225 kW. I dagsläget ligger effekten på de flesta verk mellan 2-3 MW och har en 
diameter på rotorn mellan 70-90 m, till skillnad från 225 kW som har en rotordiameter på 27 
meter (Sidén, 2009). Om en jämförelse av installerad vindkrafts effekt år 2009 görs mellan Sverige 
med 1560 MW och de två ledande länder i Europa, Tyskland med en effekt på 25777 MW och 
följt av Spanien med 19149 MW (EWEA, 2009) så ser man att Sverige har långt kvar för att 
hamna på toppen men i början av 1990-talet så var vindkapaciteten ungefär lika i jämförelse med 
dessa två länder men Sverige har inte följt utvecklingen med tiden även fast potentialen är god 
(Boverket, 2009). Summa producerad el år 2009 uppkom till totalt 147,4 TWh och el som har 
producerats från vindkraft samma år uppkom till 2,49 TWh vilket motsvarar 1,68 % (Statistiska 
centralbyrån, 2011). Det låter lite, men trenden på de två graferna nedan visar (Figur 2.3 och 
Figur 2.4) att den totala elproduktionen har minskat medan elproduktion från vindkraft har ökat 
(Statistiska centralbyrån, 2011). 

 

 

Figur 2.3 Trenden visar en minskning med åren av den totala elproduktionen i Sverige 
Källa: Statistiska centralbyrån, 2010 
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Figur 2.4 El producerat från vind har ökat med åren 
Källa: Statistiska centralbyrån, 2010 

Riksdagen har satt som mål att vindkraft skall kunna producera 30 TWh/år till år 2020, varav två 
tredjedelar av detta på land och en tredjedel till havs. Detta betyder att från de 1400 vindverken 
som finns (Energimyndigheten A, 2010) måste det ökas till 3000-6000 st. beroende på effekten. 
Med denna stora ökning krävs det att utbyggnadstakten mångfaldigas, och att det även sker 
utbyggnad av urban vindkraft (Sidén, 2009). 

Att produktionen från vindkraft har ökat så mycket på senare år är på grund av regeringen 
proposition 2008/09:146 som trädde i kraft 1 augusti 2009, där regeringen föreslår flera ändringar 
som skall underlätta utbyggnaden av vindkraft samtidigt som kraven på en rättssäker och 
noggrann prövning inte minskar. För att förkorta och snabba på handläggningstiderna för 
vindkraftsetableringar föreslås bland annat att kraven på detaljplan och bygglov i huvudsak slopas 
när ett vindkraftverk fått tillstånd enligt miljöbalken (Regeringskansliet, 2009). 

2.3 Vindstyrka och vindenergi 

Vindstyrka är ett mått på hastigheten av vinden med enheten m/s. En vindtillgång under ett år på 
en viss plats kan anges som medelvinden i m/s eller i kWh/m2. Vindtillgången har en kraftig 
variation på olika höjder och platser, där utvunnen energi från vindkraftverk fås vid hastigheter 
mellan 4-25 m/s (Wizelius, 2007). 
 
En skillnad mellan bra och dåliga vindlägen är en avgörande faktor för elproduktion. 
Vindförhållandena som finns till havs, längs kuster och i öppna landskap anses vara optimala 
lägen. Vissa områden har unika förutsättningar där energi utvinns mer än 6000-7000 av årets 
8760 timmar (Boverket, 2009). 
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2.3.1 Vindens effekt 

Vind är luft under rörelse. Där luften har en massa på drygt ett kilo per kubikmeter. Vindens 
rörelseenergi omvandlas till elektriskenergi, värme eller mekaniskt arbete (Vindenskraft, 2010). 
Vidare har vinden en effekt som är proportionell mot dess hastighet i kubik. Detta innebär att en 
fördubbling av hastigheten ger åtta gånger stor effekt. Därför är det väldigt viktigt att placera 
vindverket i bästa möjliga vindlägen (Vindkraft, 2009). 

Vindens effekt beräknas enligt ekvation (2.1): 

 1
2  (2.1)

Luftens densitet varierar med höjden och temperaturen. Vid en havsyta används i regel 1 bar, och 
densiteten är ungefär 1.25 kg/m3. Sätts dessa värden in i ekvation (2.1) erhålls vindens effekt som 
ekvation (2.2): 

 0,625 (2.2)
(Wizelius, 2007) 

2.3.2 Vindens energiinnehåll 

Energiinnehållet i vinden anges med måttet kWh per kvadratmeter och år. Det vill säga, den 
energi som blir tillgänglig då vinden passerar genom en vertikal yta på 1 m2 under ett år.  

Exempel 
Låt säga att det blåser med 6 /  på en plats under ett år, därmed blir vindens energiinnehåll: 

0,625 · 6 · 365 · 24 1182  / per år 
I verkligheten varierar vindens hastighet och riktning, därför beräknas vindens medelhastighet som ett första steg. 
Detta görs genom att addera samtliga uppmätta vind hastigheter, och sedan divideras med antal observationer: 

. 
Då vinden blåser med 4 /  under ett halvt år, och 8 /  för resten av året, blir vind 
medelhastigheten   4 8 288  / , därmed erhålls energiinnehållet: 

0,625 · 288 · 365 · 24 1576  /  

 

Enligt Exempel 1 bör vind medelhastigheten baseras på en varaktighet, det vill säga hur många 
procent av tiden i ett år den uppmätta hastigheten varar. Se ekvation (2.3): 

 1
 (2.3)

 står för frekvens (varaktighet) (Wizelius, 2007).  

2.3.3 Sjöbris fenomenet 

Då solen skiner under en varm sommardag vid en kust så värms marken snabbare än vattnet. 
Detta leder till att luften innanför kusten värms upp och börjar expandera i volym samtidigt som 
den börjar stiga på grund av densitetsskillnader. Lufttrycket nära marken sjunker och luften sätts i 
rörelse mot land för att utjämna tryckskillnaden. Ett högtryck område skapas på en hög höjd över 
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marken. Vindarna på hög höjd får en motsatt riktning som uppkommer på grund av det lägre 
tryckområdet över havet (se Figur 2.5). Luften cirkulerar mellan land och hav på grund av 
temperaturskillnader.  

(Wizelius, 2007) 

 

Figur 2.5 Luft cirkulation mellan land och hav 
Källa: Wizelius, 2007 

 

2.3.4 Effektivitets diagrammet 

Vindens effekt kan inte utnyttjas totalt, utan den är beroende av en faktor som kallas 
effektkoefficient , som har sitt största teoriska värde  0,593. En ganska bra 
approximation för egenskaperna hos en vindturbin fås genom att studera ett så kallat 
effektivitetsdiagram där faktorn  är beroende av ett löptal λ (Byggvindkraft, 2007). Löptalet 
beskriver förhållandet mellan en periferihastighet hos turbinbladen   och hastigheten för den 
fria vinden , som strömmar och inte störs av något föremål. Löptalet 4, innebär att 
periferihastigheten är 20 m/s då vindens ostörda hastighet är 5 m/s (Wizelius, 2007). Figur 2.6  
beskriver förhållandet mellan effektkoefficienten och löptalet. 

 

Figur 2.6 Effektivitetsdiagram som uppnår maximalt värde 
Källa: Byggvindkraft, 2007 

Effektkoefficientens maximala värde är endast ett teoretiskt värde. I praktiken ligger värdet 
mellan 0,2 - 0,4. Vissa turbiner kan komma upp till ca 0,45. (Byggvindkraft, 2007). Denna faktor 
påverkar den uttagna effekten i turbinen, därmed sätts koefficienten  i ekvation (2.1):  

 1
2  (2.4)
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2.3.5 Energiförluster i vindkraftverk 

Energiomvandlingar i en process ger upphov till energiförluster. Storleken på dessa 
energiförluster varierar med avseende på flera faktorer. Figur 2.7 visar ett minskande effektflöde 
längs omvandlingsprocessen i ett vindkraftverk. (Byggvindkraft, 2007) 

 

Figur 2.7 Till vänster finns den totala effekt som tillförs turbinen. Energiförlusterna resulterar i 
ett nettoflöde av effekten 

Källa: Byggvindkraft, 2007 

A. En stor andel av förluster uppstår på grund av styrning, att styra en vindturbin är svårare 
än fallet med vattenturbin. All luft kan inte passera igenom vindturbinens sveparea. 
Förluster finns även i form av aerodynamiska begränsningar.  

B. Olika turbintyper har olika konstruktions egenskaper, som i samband med varierande 
vindförhållanden ger upphov till förluster. 

C. Placering av vindkraftverk där turbulent strömning uppkommer kan påverka nettoflödet.  
D. Turbinbladens kontur avgör bland annat hur stor verkningsgrad ett vindverk har. Vissa 

former lämpar sig bäst för speciella vindförhållanden.  
E. Horisontella verk har en nackdel att vid felaktig eller instabil vindriktning kan 

energiförluster uppstå.  
F. Ett bidrag till förluster uppkommer vid ojämna vindar, i samband med relativt stora 

trögheter under hastighetsvariationer. 
G. Värmeförluster utvecklas under transmission av komponenter till exempel i lager, växlar 

och remmar. (Byggvindkraft, 2007) 

2.4 Funktion och konstruktion 

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektriskenergi. Verken har olika storlekar 
och rotationsriktningar. Den vanligaste huvudtypen av vindkraftverk är horisontalaxlad. 
Komponenterna i ett vindkraftverk skiljer sig beroende på typ och fabrikat. Ett torn består av stål 
eller en kombination av betog och stål. Antal blad varierar, men dessa sitter fast i en rotor som är 
tillverkad i glas- eller kolfiber. I ett maskinhus sitter bland annat en generator, styrutrustning, 
generatorkylare och växellåda etc. (Favonius, 2008). 
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2.4.1 Infästning 

Infästningen är unik för varje installation. Taken har olika strukturer, kan vara vinklade, eller ha 
något hinder som försvårar placeringen av vindverkets infästning. Det finns olika lösningar 
beroende på verkets storlek. De mindre turbinerna kan fästas mellan uppsatta balkar och de 
större kräver ett fundament. (Kassem, 2011) 

2.4.2 Generator 

En generator omvandlar rotorbladens mekaniska energi till elektrisk energi 
(Nationalencyklopedin A, 2011). Vindturbinens blad är kopplade till en spole bestående av 
lindningar av en koppartråd. Denna spole är omringad av ett fast magnetfält. När bladen börjar 
rotera går det en ström genom spolen och det uppstår då en kraft som får rotorn att snurra 
(Johansson, 2010). 

Vid vindkraftverk så förekommer det vanligast två typer av generatorer, asynkrona samt 
synkrona. Asynkron generator generar ingen ström utan att den magnetiseras, och för att göra det 
måste den startas med lite hjälp från annan källa. När tillräcklig vindhastighet uppnås för att få 
generatorn att överstiga det synkrona varvtalet kommer den att börja leverera ström och detta 
tills det nominella varvtalet uppnås, som vanligast ligger på 1500 rpm. Denna typ av generator 
kan bromsa upp till ett visst vridmoment och om det överstiger det, måste momentet på rotorn 
minskas annars kan generatorn överhettas och därmed lindningarna brinna. För att den 
asynkrona generatorn skall leverera ström krävs ett högt varvtal och då måste det finnas en 
växellåda mellan generator och rotorbladen. På den ingående axeln finns en mekanisk broms som 
vid strömavbrott kan bromsa generatorn. Den andra typen av generator, synkron 
permanentmagnet generator genererar ström inom ett bredd varvtalsregister och både spänning 
och frekvensen kan variera. Denna typ av generator genererar ström redan vid låga varvtal, vilket 
leder till att det inte krävs någon startspänning. 

Fördelar med den asynkrona generatorn är att den inte kräver teknik för att fasa in på nätet, vilket 
gör den billig att tillverka. Det fasas in automatiskt när varvtalet ökar. Fördelar med den synkrona 
PM generatorn är att den inte kräver någon växellåda eller mekanisk broms, vilket leder till 
mindre underhåll och färre rörliga delar och också till att den arbetar mer tystgående. Den är inte 
heller beroende av ett fast varvtal för att leverera, d.v.s. att den levererar från 0 rpm till nominellt 
varvtal och även en bit över det. Detta är en fördel då vinden inte är konstant. Vid turbulens så 
ökas tillfälligt varvtalet, vilket medför ett högre effektuttag. Synkrona PM generatorer har 
automatisk magnetisering, vilket leder till att ingen startström behövs, vilket ställer mindre krav 
på inkopplingsstället. Den är galvaniskt åtskild från nätet med avancerad kraftelektronik, så kallad 
omformare, för infasning på nätet och detta medför att nätet inte påverkas av generatorns 
varierande spänning. Nackdelar med den förstnämnda generatorn är att en växellåda samt en 
mekanisk broms behövs och denna kräver därför mer underhåll och det finns flera rörliga delar 
som kan haverera och dessa delar skapar även ett mekaniskt tröghetsmoment som vidare ger 
effektförluster och ett högre ljud. En asynkron generator orsakar onödiga höga strömmar p.g.a. 
att reaktiv ström hämtas från nätet. Detta kan leda till blinkande lampor samt så kan utrustning 
som är känslig gå sönder. Detta problem kan dock förhindras genom mjukstartsutrustning och 
kondensatorer, men denna typ av lösning är sällsynt på mindre vindverk p.g.a. kostnadsskäl. 
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Nackdelen med den synkrona PM generatorn är att omformare är rätt så dyra, och denna 
kraftelektronik står för nästan halva priset på verket. (Windon, 2011) 

2.5 Ljud från vindkraftverk 

Ljud är inga flygande partiklar, utan ljud är energi som ”sätts igång”. Ljudenergi som alstras från 
ett vindverk uppstår från ett turbulent område. Det turbulenta området skapas dels då vinden 
blåser mot turbin bladen och dels vid själva rotationen av bladen. När och hur ofta ljudet hörs 
från ett vindverk varierar med tiden. Till en åhörare transporteras ljudet effektivare i medvind än 
motvind (Vimeo, 2010). Väder- och vindbeteende har en inverkan på ljudutbredningen som 
diskuteras i följande avsnitt.  

Allt hårdare krav sätts för att hålla en låg ljudnivå från vindkraftverk. I Sverige ska enligt 
miljödomstolen gällande ljud som uppstår från vindkraftanläggningarna, begränsas till ungefär 40 
dBA (decibel A) i urbana miljöer (dygnet runt). Enheten dBA är ett mått på en ljudnivå som är 
anpassad för det mänskliga örat. En normal konversation har en ljudnivå på ungefär 65 dBA 
(Vattenfall A, 2011). Ytterligare konkreta exempel på vanligt förekommande ljudnivåer finns i 
Tabell 2.2. Människor störs olika mycket, detta varierar med tid, plats och individ. Vilket i sin tur 
gör det mer komplicerat att dra gränsen för var störningen ligger (Wizelius, 2007). I 
miljöprövningssyfte krävs det en illustration och ljudutbredningsberäkning, innan placering(ar) av 
vindkraftverk i ett område. Detta sker med hjälp av olika avancerade datorprogram (Nybro, 
2009). Ljudnivån representerar en viss situation som varken är min- eller maxljudnivå, utan vid en 
vindstyrka på 8 m/s (medvind) från vindkraftverket till en viss plats. Blåser det kraftigare ökar 
ljudnivån och tvärtom (Vimeo, 2010). En ökning av ljudnivån i bakgrunden från eventuella källor 
som trafik, arbetsmaskiner och människor underlättar en dämpning av ljudet från vindverk 
(Naturvårdsverket, 2010). 

Tabell 2.2 Ungefärliga värden på ljudnivån från olika ljudkällor 

Källa/verksamhet dBA 
Modernt kylskåp 35-40 
Storstadsgata 75 
Diskotek 100 
Tyst sovrum 30 

Källa: Wizelius, 2007 

2.5.1 Temperaturvariationer  

En temperaturhöjning ökar ljudets utbredning. Där temperaturskillnader är förknippade med 
höjd, strålningsförhållanden och andra faktorer. Då lufttemperaturen är avtagande ju högre upp 
över marken det är, sker det en uppböjning av ljudvågorna. Vilket resulterar till en extra 
ljuddämpning, ju längre avstånd från källan det är. Det ovannämna fallet är vanligt under dagtid 
och vid ”klarare” väder. Under nattetid, speciellt vid vindstilla nätter sker motsatsen. Här ger 
uppkomsten av en positiv temperaturskillnad en ökning av ljudutbredningen, och i samband med 
det kan ljudkällan uppmärksammas på större avstånd. Fenomenet då lufttemperaturen stiger vid 
ökad höjd kallas temperaturinversion. Där ljudvågorna böjds nedåt jämfört med det första 
fenomenet. Figur 2.8 illustrerar temperaturvariationen med avseende på höjden, samt 
avböjningarnas riktning (Naturvårdsverket, 2010). 
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Figur 2.8 Illustration av ljudvågornas avböjning vid positiv (a) (kallare högre upp) och negativ 

temperaturgradient (b) (varmare högre upp). Reflekterade strålgångar har streckats i 
diagrammet 

Källa: Naturvårdsverket, 2010 

2.5.2 Ljudutbredning över vatten på stora avstånd 

Vatten har egenskapen att det kan reflektera ljudstrålning på ett effektivt sätt. Det innebär att 
ljudvågor beter sig olika än vid markbaserad anläggning. Orsaken till uppkomsten av ett 
effektivare utbredningsmönster till havs, är att en dämpning av en så kallad geometrisk 
utbredning är betydligt mindre än vid mark. Den geometriska dämpningen har en sfärisk form 
vid markbaserad utbredning, där en avståndsfördubbling ger en dämpning av ljudet med 6 dB. 
Till havs beter sig den geometriska utbredningen på ett cylindriskt sätt och en 
avståndsfördubbling ger en dämpningen av ljudet på 3 dB (Naturvårdsverket, 2010). 
Utbredningen till havs sker vid ett skikt närmast vatten (se Figur 2.9), där både luft och 
vattentemperatur har en stor inverkan på ljudet. 

 

Figur 2.9 Ljudutbredning över vatten 
Källa: Naturvårdsverket, 2010 



17 
 

Under höst är lufttemperaturen mindre än vattnets, detta orsakar en uppböjning av ljudvågorna. 
Fenomenet har sin motsats under vår- och sommarperioder, vilket leder till att ljud från vindverk 
kan höras från längre avstånd (Naturvårdsverket, 2010). Under sommarnätter uppstår en så kallad 
markinversion, där temperaturen nära marken blir lägre än luftens. I samband med det sker en 
minskning av vindhastigheten nära marken. 

2.5.3 Ljudemission och ljudimmission 

Ljudemission och ljudimmission är två begrepp som beskriver en vägd summa av ljud vid olika 
frekvenser. Ljudemissionen är det ljudet som emitteras, skickas från en källa. Emissionen 
beräknas under en förutsättning att vindstyrkan är 8 m/s med höjden 10 m från marken till 
rotornavet på en turbin (Naturvårdsverket, 2010). Tillskillnad från ljudimmission, som är ett 
uppmätt värde på ljudnivån vid olika avstånd från källan (Wizelius, 2007). 

Ljudemissionen från ett vindkraftverk brukar ligga mellan 95-105 dBA (stora verk). Detta upplevs 
som oljud och beskrivs som ett bredbandigt brus, inom ett frekvensintervall mellan 63–4000 Hz 
(Naturvårdsverket, 2010). Generellt sett är ljudnivån avtagande med längre avstånd från källan 
(Vattenfall A, 2011). Se förtydligandet i Tabell 2.3 nedan. 

Tabell 2.3 Några väl avrundande värden på ljudnivån och avståndet från olika källor 

Ljudemission 
(källa) 

45 dBA 
(immission) 

40 dBA 
(immission) 

35 dBA 
(immission) 

105 dBA 350 m 575 m 775 m 
100 dBA 200 m 350 m 757 m 
95 dBA 120 m 200 m 350 m 

Källa: Wizelius, 2007 

2.6 Strömning kring vindverk 

2.6.1 Laminär och turbulent strömning 

All strömning av fluider är antingen laminär eller turbulent. En laminär strömning är välordnad, 
dvs. all rörelse sker parallellt i strömningsriktningen medans en turbulent strömning är motsatsen 
och kan ses som ”kaotisk” (Nationalencyklopedin B, 2011) med en massa virvlar (Karlsson, 
2007) se Figur 2.10.  

 

Figur 2.10 I början ses en laminär strömning medans en sträcka bort uppkommer turbulent 
strömning 

Källa: Teknisk strömningsmekanik för M & P, 2010 
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Vid turbulenta strömningar är det avancerat att göra simuleringar då fenomenets beteende är 
svårt att förutspå. Turbulent strömning uppkommer av flera orsaker, det beror på ytan, om den 
är jämn eller trubbig, hastigheten på fluiden har stor betydelse och även temperaturskillnader i 
luften kan ge upphov till turbulens (Wizelius, 2007). Balansen mellan tröghetskraften och den 
viskösa kraft som verkar på ett litet fluidelement avgör om strömningen är laminär eller turbulent. 
Kvoten mellan dessa krafter kallas Reynolds tal. Om Reynolds tal är ”litet” dominerar de viskösa 
krafterna och om Reynolds tal är ”stort” dominerar tröghetskrafterna. Då Reynolds tal är ”stort”, 
dvs. då tröghetskrafterna dominerar är strömningen i allmänhet turbulent. De viskösa krafterna 
stabiliserar strömningen och leder till att den blir laminär (Karlsson, 2010). 

2.6.2 Gränsskikt 

På en viss höjd över en yta är vindens hastighet konstant, men då vinden strömmar förbi en yta, 
skapas det friktion mellan dessa, dvs. vindens hastighet bromsas upp av ytan den passerar. I 
början på ytan är hastigheten noll och längst med ytan så växer hastigheten kontinuerligt tills den 
uppnår ett konstant flöde. Området där detta sker kallas gränsskiktsområdet. Gränsskiktet är då 
höjden definierat som  från referensytan där hastigheten är 0.99  som Figur 2.11 visar 
(Karlsson, 2010) där  är den så kallade friströmmen och är den orörda strömningen vilket i 
verkligheten är svår att definiera, speciellt i ett tätbebyggt område då diverse objekt finns i 
strömningens riktning. Exempel på objekt kan vara buskage, stenar eller byggnader. Detta visar 
att en högre höjd ger bättre vindförhållanden. Men det finns även ett så kallat atmosfäriskt 
gränsskikt som sträcker sig minst 500 m upp från marknivån (Karlsson, 2011). Skall vindturbiner 
placeras på hustak p.g.a. de bättre vindförhållandena, så måste även utformningen på taket tas i 
beaktandet, då det dels består av ett turbulent område med inbromsad vind samt ett 
accelererande luftflöde (Fakraie, 2011). 

 

Figur 2.11 Vindens hastighet växer från 0 till v under en viss sträcka på ytan. Höjden där 
hastigheten  uppnås är gränsskikt 

Källa: Teknisk strömningsmekanik för M & P, 2010 
 

Till en början är gränsskiktet laminärt, men efter en sträcka  fås ett omslag så att gränsskiktet 
blir turbulent. 



19 
 

2.6.3 Grupper med vindkraftverk 

Då småskaliga vindkraft inte har en stor effekt jämfört med stora vindturbiner kan ett flertal 
installeras vid samma område. Dessa verk kommer påverka varandras produktion, och hur stor 
denna påverkan kommer att bli beror på avståndet mellan turbinerna. På baksidan av rotorn 
skapas en så kallad vindvak som uppkommer då vinden bromsas upp av rotorn och denna vak 
sträcker sig även en bit bort från rotorn, dvs. det tar en viss sträcka för vinden att uppnå samma 
hastighet som innan den passerade genom vindverket. (Wizelius, 2007) 

2.7 Svenska elnätet 

Det svenska elnätet delas in tre nättyper: 
 

• Stamnät (220-400 kV), 
• regionnät (40-130 kV) och 
• lokalnät (10-20 kV). 

Indelningen ovan, bygger mest på spänningsnivåer som är drivande. Till samtliga nättyper kan 
vindkraft anslutas (Tennberg, 2007). 

Stamnäts anslutning kräver stora spänningsnivåer för att överföra större mängder av elektrisk 
energi, inom större delar av landet och mellan grannländer. Stamnätet förvaltas av Svenska 
Kraftnät, och ägs av staten (Svenskakraftnät, 2010).  

Regionnätet är inskränkt till mindre utsträckning, men har mer förgrening än stamnätet 
(Boverket, 2009). Spänningsnivåerna är mindre tillskillnad från de i stamnätet (Svenskenergi, 
2009). Elnätsföretag som Fortum, Vattenfall och E.ON har kontroll över regionnätet och ser till 
att el skall överföras mellan eller inom olika regioner (Boverket, 2009). 

Lokaltnät kräver inte höga spänningsnivåer, dessa spänningar som maximalt kan uppnå 20kV, i 
samband med det sänks även överföringsförmågan av effekten. Här sker överföringen till 
elkonsumenterna t.ex. mindre industrier, hushåll och användare inom en viss plats (Svenskenergi, 
2009). De representerade elnätsföretagen som äger lokalnätet är El koncernerna (Fortum och 
Vattenfall etc.), kommuner, privata företag och ekonomiska föreningar (Boverket, 2009). 

2.7.1 Ansluta vindverk till elnätet 

I nedanstående text förekommer ett antal ord med kursiverat typsnitt. Dessa ord finns förklarade 
i BILAGA B 

Anslutning till elnätet bör följa AMP (Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet) 
från Svensk Energi. När en vindkraftsanläggning skall anslutas till elnätet behövs en föranmälan 
lämnas in till elnätsägaren. Innan inkopplingen börjar skall anläggningen färdig anmälas av en 
behörig installatör. Efter att nätägaren lämnat sitt medgivande kan anläggningen tas i drift. 

Vid anslutning av ledningen från omformaren till fastighetens fördelningscentral skall en elkopplare 
finnas, som manuellt kan skilja växelriktare från nätet. I ledningen från elnätet skall en kombimätare 
monteras (se Figur 2.12). Om fastigheten konsumerar mer el än vad som produceras tillkommer 
inga extra abonnemangsavgifter eller avläsningskostnader. 
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Figur 2.12 Översiktlig illustration vid nätanslutet vindkraftverk 
Källa: Litenvindkraft, 2009 

El som vindverket producerar, levereras till elnätet på konsumentens sida av elmätaren, d.v.s. då 
det blåser tillräckligt behöver elkraft inte köpas. Då vindverket inte producerar någon el, köps 
elen som vanligt från elnätet. Driften av detta system sker automatiskt och det avgör när en 
utmatning av el är möjlig. När detta system är i drift fungerar det på sättet som redovisas nedan. 
(Litenvindkraft, 2009) 

Beredskapsläge 

Om vindturbinens generator inte alstrar tillräckligt med kraft för utmatning av elen, förblir 
systemet i detta läge, till dess att tillräcklig kraft genereras och enheten kopplas över till startläge. 
(Litenvindkraft, 2009) 

Startläge 

Då tillräcklig kraft alstras från generatorn startas systemet automatiskt och övergår sedan till 
produktionsläge. (Litenvindkraft, 2009) 

Produktionsläge 

Nu levereras elkraft. Enheten förblir i detta läge till dess att generatorn inte alstrar tillräckligt med 
kraft, eller ett fel uppkommer. Den effekt systemet levererar kan läsas av på omformarens 
statusfönster. (Litenvindkraft, 2009) 

Urkoppling från produktionsläge 

Då vindhastigheten minskar avtar generatorns produktion, då slutar utmatning ske. Enheten 
kvarstår i produktionsläge men om generatorns produktion fortsätter att minska så kommer 
enheten att övergå till beredskapsläge för att spara elkraft.  

Om vissa förutsättningar uppstår kan enheten kopplas bort från elnätet. 

• Nätspänningen kan variera inom området -15 % och +10 % av den nominella 
nätspänningen. 

• Nätfrekvensen kan variera inom området ±0,2 Hz från den nominella nätfrekvensen. 
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Avviker något av dessa två nämnda faktorer så kopplas enheten bort från nätet under 0,2 
sekunder. (Litenvindkraft, 2009) 

Bromsbelastning 

Rotationshastigheten på turbinen ökar vid höga vindhastigheter. Detta kan i sin tur medföra att 
en för hög spänning genereras av generatorn. Genom att minska rotationshastigheten samt 
generatorns spänning slits inte utrustningen ut lika snabbt. Minskningen kan åstadkommas 
genom att bromsbelastning kopplas in på generatorn och då omvandlas en del av produktionen 
till värme. (Litenvindkraft, 2009) 

2.7.2 Elkonsumtion i lägenhet 

En lägenhets elkonsumtion kan variera beroende på storleken för lägenheten. I regel bor fler 
personer i större lägenheter och detta ökar användningen av energin. Men för en lägenhet kan en 
genomsnittlig energiförbrukning approximeras till 2500 kWh per år (Eon, 2011). Vad denna 
energi konsumeras på varierar, men en genomsnittlig fördelning ses i Figur 2.13. 

 

Figur 2.13 Fördelningen av elkonsumtionen i hushåll 
Källa: Energimyndigheten, 2009 
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Vad procenten motsvarar i energi kan ses i Tabell 2.4. 

Tabell 2.4 Förbrukningen i motsvarande energistorlek 

Typ av förbrukning [kWh] 
Kyl och frys 600 
Belysning 252 
Matlagning 325 
Diskmaskin 100 
Tvätt och tork 175 
Stereo, radio 50 
Tv 125 
DVD och dylikt 50 
Dator plus tillbehör 225 
Övrigt 50 
Inte uppmätt 275 
Källa: Energimyndigheten, 2009 

2.8 Huvud modeller 

Det finns ett stort utbud av olika vindkraftverk, stora och små, men dessa kan delas in i två olika 
grupper (Gipe, 2004): 

• horisontellt axlad vind turbin (HAWT) och 
• vertikalt axlad vind turbin (VAWT), 

där VAWT delas in i tre kategorier: 

• Darrieus, 
• Gyromill och 
• Savonius. 

2.8.1 VAWT 

Med en vertikalt axlad vind turbin menas att bladen roterar runt en vertikal axel. VAWT är 
rundstrålade, vilket menas att dessa är oberoende av vindens riktning, dvs. de fungerar i vindens 
alla riktningar och kan hantera turbulens på ett mer effektivt sätt. Detta underlättar utformningen 
och eliminerar problem skapade av roterande krafter på rotorn. Att rotationsaxeln är vertikal 
tillåter montering av generator och drivlinan på marknivå (Gipe, 2004) (se Figur 2.14) vilket 
förenklar service på verket. 
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Figur 2.14. Illustrativ figur som visar vart drivlinan sitter 

Källa: Howstuffworks, 2006 

2.8.1.1 Darrieus 

Den franske ingenjören vid namn George Jeans Mary Darrieus har uppfunnit två mer kända 
modeller av VAWT, dels är det ”Eggbeater” eller ”Phi, ” (Se Figur 2.15) som den även kallas 
och ”Straight-bladed (Se Figur 2.16) (Islam, 2006). Darrieus använder sig av böjda blad istället för 
raka. Modellen är konstruerad på detta sätt så när vinden blåser över bladens längd skapas en 
lyftkraft som vill dra med bladen och rotationen börjar (Islam, 2006). Detta skapar spänningar 
istället för böjningar och då material tål mer spänning än böjning kan bladen göras lättare och 
arbeta vid högre hastigheter än raka blad (Gipe, 2009).  

 

Figur 2.15. Figur som visar ”Eggbeater” 

Källa: Top-alternative-energy-sources, 2008 
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2.8.1.2 Gyromill 

”Straight-Bladed” ofta kallad ”gyromill” eller ”cyclo-turbine” (se Figur 2.16) kan delas in i två 
kategorier: fast pitch eller ställbar pitch. En fast pitch turbin är då turbinens rotorblad är satta på 
en fast stigande vinkel. De är oftast utformade för en viss maximal prestanda på en typisk 
cykelkurva. Över denna punkt så krävs en ”över-varvtalsreglering” av säkerhetsskäl. Detta 
innebär att även vid högre effekt begränsas hastigheten med hjälp av olika metoder bl.a. 
elektroniska bromsar. En turbin med ställbar pitch är då turbinens rotorblad kontinuerligt 
justeras med en intern nav mekanism för konstant uteffekt över ett brett spektrum av 
vindhastigheter. VAWT med detta börjar effektivt vid låga vindhastigheter vilket det oftast är vid 
befolkade områden. Vid start justeras rotorbladen i tonhöjd, vilket gör att turbinen snabbare når 
driv hastigheten än en VAWT med fast pitch. Då den kontrollerade hastigheten nås, fortsätter 
den att anpassa sig och producera el vid konstant utgående varvtal ända fram till och med mycket 
höga vindhastigheter. (Vpturbines, 2010) 

 

Figur 2.16. Giromill 
Källa: Top-alternative-energy-sources, 2008 

2.8.1.3 Savonius 

Denna modell uppfanns av en finsk ingenjör, S.J. Savonius. Till skillnad från Darrieus VAWT 
som är lyftkrafts driven så är denna en motståndskrafts driven vind turbin som består av två 
kroppar fästa på en vertikal axel (se Figur 2.17). 

Vinden fångas i ena behållaren och kommer i rotation, vilket medför att motstående behållare 
även roteras och kommer in i vindens riktning som behålls så länge det blåser. Denna typ av 
turbin används vid låg effekts applikationer och vanligaste tillämpningsområde är för 
vindhastighets mätarinstrument. (Islam, 2006) 
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Figur 2.17. En figur som visar Savonius VAWT 
Källa: Thefullwiki, 2006 

 

2.8.2 HAWT 

Till skillnad från VAWT så är axeln på denna parallell med vindriktningen, och består oftast av 
tre blad (se Figur 2.18), men det förekommer även modeller med ett, två och fler blad. En annan 
skillnad jämte mot VAWT är att drivlinan sitter högst upp på tornet. Då HAWT är beroende av 
vindriktningen måste den hela tiden anpassa sig för att erhålla mest effekt. Små vindturbiner är 
oftast konstruerade med ett vindroder, där dess uppgift är att känna vindens riktning och sedan 
ställa om rotorn parallellt med riktningen på vinden (Symscape, 2007). För styrning av större vind 
turbiner installeras en sensor vid maskinhuset som signalerar till antingen en hydraulisk eller 
elektrisk motor som mekaniskt ställer om rotorns riktning (Gipe, 2004). 

 

Figur 2.18 HAWT i den mest förekomna varianten 
Källa: Apps.carleton.edu, 2008 



26 
 

2.9 Miljö 

De flesta sätten att producera elektrisk energi på, har en större miljöpåverkan. Vindkraft är bra 
alternativ för minskning av miljöbelastning, både regionalt och globalt (Svevind, 2008). 
Minskning av miljöbelastningen innebär en minskning av försurning, övergödning, ozon 
problemet och utsläpp av växthusgaser, genom förbränning av fossila bränslen som kol, olja 
fossilgas. Tabell 2.5 visar vindkraftens bidrag till minskad miljöbelastning. 

Tabell 2.4 Minskning av miljöbelastningen 

Ämne Årligt minskat utsläpp 
per 1kWh 

Årligt minskat 
utsläpp per 100kWh

Årligt minskat utsläpp 
per 1GWh 

Svaveldioxid 2,9 g 290 kg 2,9 ton 
Koldioxid 0,85 kg 85 ton 850 ton 
Kväveoxider 2,6 g 260 kg 2,6 ton 

Källa: Vindkraftnorr, 2009 

2.10 Lagring av vindens energi i batterier 

Lagring av vindkraftens energi i batterier är en förvaringsmetod. Energin som förvaras i 
batterierna kan sedan användas för att försörja olika elektriska system (Ann Edberg och Erik 
Wallin, 2009).  

2.10.1 Val av batteri – livslängd och användningsområde 

Ett batteris prestanda avgör typ av försörjning. En utgångspunkt kan vara är att bestämma hur 
stor kapacitet som behövs till en planerad användning. Användningen av den lagrade energin 
kommer att avgöra antal batterier, typ av batterier och dess kapacitet. Ett samspel mellan flera 
faktorer leder slutligen till rimliga bedömningar för rätt val av ett batteri. Hur ofta kommer ett 
batteri att användas och hur stor belastningen är, avgör hur livslängden på batteriet beter sig. Ett 
batteris livslängd anges i cykler, där en hel cykel innebär fulladdning urladdning  fulladdning. 
Några faktorer som leder till minskning av livslängden för ett batteri:  

• Djupurladdning,  
• allt för låga temperaturer,  
• brist på underhållning för vissa batterier (SW EXERGON AB, 2011), och  
• batterier som laddas trots att de är fulladdade, samt batterier som inte laddas tillräckligt 

efter en djupurladdning (Hedlund, 2001).  

Då batterier inte är i drift under längre tid, kan underhållsladdning vara en lösning. Med det 
menas att batteriet får en väldigt låg laddström för att kompensera med den förlorade 
självurladdningen (SW EXERGON AB, 2011). Självurladdningen varierar från batteri till batteri 
(GP Batteris, 2004), där en höjning av omgivningstemperatur påskyndar kemiska reaktioner i 
batteriet som i sin tur ökar självurladdningen (Hedlund, 2001). Vissa elektriska utrustningar 
kräver en kraftkälla som varar under en lång tid, medan andra utrustningar kräver en kraftkälla 
som varar under korta perioder (t ex startförlopp) (Trojan, 2007).   
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2.10.2 Skillnader mellan modeller 

Laddningsbara batterier har egenskapen att de kan återanvändas. Av de mest anpassade 
batterityper för mindre vindkraft finns det olika seriemodeller (se nedan stående punkt lista) 
(Batteriexpressen, 2010). 

• AGM, 
• GEL och 
• DEEP-CYCLE. 

AGM-batterier är mest lämpliga inom lätt cykling och motorstart applikationer (Trojan, 2007). 
En serie av AGM-batteriena har en hel del positiva egenskaper och dess användningsområden är 
vanliga inom marina- och fordonsapplikationer, reservkraft och andra maskiner (Victron energy, 
2010).  Dessa batterier anses underhållsfria, har låg självurladdning, tåliga mot förfrysning och 
kräver ingen vattenkontroll. Utöver dessa egenskaper är de dessutom tåliga mot vibrationer och 
stötar. (Batteriexpressen, 2010) 

Djupurladdningsbatterier eller så kallade Deep-cycle är konstruerade på ett sätt för att tåla djupa 
urladdningar, dessa urladdningar kan ge upphov till frätning av plattorna i batteriet. frätningen 
minskar livslängden på ett batteri (Batteriexpressen, 2010).  DEEP-CYCLE batterierna har även 
en förmåga att användas i startsyfte, det vill säga under korta tidsintervall men har bland annat 
sämre kallstarteffekt (Trojan, 2007). Användningsområdena sträcker sig från byggliftar, golfbilar, 
båtar- och fartyg, städmaskiner till elbilar mm (Rumec service, 2009).  

Den tredje typen är det så kallade GEL-batteriet som består av bly och trögflytande vätska. Gel-
batterier är underhållsfria och har låg självurladdning, ca 1-3 % per månad (Trojan, 2007). Dessa 
är konstruerade för djupa urladdningar kombinerat med förmågan att ge hög starteffekt (Rumec 
service, 2009). GEL-batteriena är väldigt robusta, tåliga mot förfrysning, vibration och stötdåliga. 
Utöver det är de tippbara och kan placeras på olika sätt (Ttcomerce, 2006). Bland nackdelarna i 
GEL-batterier är att de är känsliga för stora laddströmmar samt överladdning, som ger minskad 
kapacitet (Dcmarine, 2005). Ett användningsområde är bland annat vanligt inom, skummaskiner, 
elektriska fordon och båt utrustning (Batteriexpressen, 2010). 

2.10.3 Serie- och parallellkoppling av batterier 

Vid laddning eller användning av ett större antal batterier, kan koppling mellan två eller flera 
batterier ske på två olika sätt, nämligen; parallellt eller seriellt (SW EXERGON AB, 2011). 

Parallellkoppling av batterier innebär att förena batteriernas liknämniga poler med varandra. Den 
nominella batterispänningen bevaras men totala kapaciteten blir summan av respektive batteri 
(Fritidsliv, 2009) (Se Figur 2.19). Vid parallellkoppling ska batterierna vara av samma märke, 
modell och vara lika mycket använda eller helst oanvända. En kombination av de sist nämnda 
faktorerna påverkar även livslängden på batterierna (Fritidsliv, 2009). Utöver det ska kablarna 
vara rätt dimensionerade för att klara av en högre strömstyrka. Det krävs även en regelbunden 
rengöring från smuts och föroreningar av komponenterna (Optima-batterien, 2008). 
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Figur 2.19 Illustrering av en parallellkoppling 
Källa: SW EXERGON AB, 2011 

Seriekoppling av batterierna innebär att de kopplas efter varandra. Första batteriets pluspol 
kopplas till andra det andras minuspol osv. Kapaciteten på vardera av batterierna är den samma 
men totalspänningen blir summan av respektive batteri (Edu.helsinki, 2005) (Se Figur 2.20). En 
seriekoppling ökar kretsens spänning, vilket kan ge möjlighet till användning av kablar i längre 
sträckor. Batterierna i en sådan koppling ska ha samma amperetal för att minska på förluster 
(Fritidsliv, 2009). 

 

Figur 2.20 Illustrering av en seriekoppling 
Källa: SW EXERGON AB, 2011 
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3 Modellbildning 

3.1 Liljeholmskajen 

Liljeholmskajen är ett område i stadsdelen Liljeholmen, beläget söder om Stockholm, som är 
under utveckling. Den del som valts att är undersöka byggnaderna betecknade med 6, 7, 8, 9 i 
Figur 3.1 nedan. Information gällande byggnad 6 vars namn är Kajen 4 har erhållits från JM AB. 
Byggnaden kommer att inneha 170 lägenheter, vars storlek varierar. De övrigt nämnda 
byggnaderna är i skrivandes stund fortfarande i planeringsstadiet, och information om dessa kan 
approximeras till Kajen 4 (Löfving, 2011). 

 

Figur 3.1 Illustrativ bild över Liljeholmskajen 
Källa: JM AB, 2010 

3.2 Val av vindkraftsmodeller 

Då vindkraften skall placeras på hustak, är VAWT att föredra. Men även en HAWT har här tagits 
med för att se en jämförelse mellan dessa, vad gäller elkraftsproduktionen. Stoleken 
(effektmässigt) på verken är nästan densamma. Vindturbinerna som valts redovisas nedan i Figur 
3.2 samt Figur 3.3 och för information och data se BILAGA B och BILAGA C för respektive 
vindkraftsmodell. 
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Figur 3.2 Bilden visar Nheovind 3D 100 

Källa: Heliosolaire, 2011 

 
Figur 3.3. Bilden visar UGE-4K 
Källa: Stichtingmilieunet, 2011 

 

Hur många vindkraftverk som skall installeras, begränsas av ytan på byggnadens hustak. Ytan 
som är tillgänglig för installation beror sedan på turbinens infästningsyta och ett mått på denna 
har antagits, baserat på vindkraftverket som finns placerad vid Brinellvägen 68 i Stockholm. 
Denna har ett ungefärligt kvadratiskt mått på 20 m2 och höjden på verket är 9 m och denna är 
överdimensionerad vad gäller hållfasthet, p.g.a. säkerhetsskäl (Kassem, 2011). Detta ger då ett 
antagande på infästningsytan för valda modeller, Nheovind 3D 100 som har en höjd som är ett 
par meter högre och UGE-4K vars höjd ungefär är hälften. Måttet sätts till 30 m2 respektive 25 
m2 och bägge är kvadratiska. Byggnadens tak har delats in i två områden, A respektive B och de i 
sin tur är indelade i areor som kan ses i BILAGA D respektive E. Som visas i de två sist nämnda 
bilagorna så är området A indelat i tre areor och B till nio areor. Dessa ytor presenteras i Tabell 
3.1 nedan. 

Tabell 3.1 De totala tillgängliga ytorna för de två områden 

Delarea A1 A2 A3 B1 B2 B3 
Yta [m2] 77,28 13,176 81 25,81 18 40,5 
Delarea B4 B5 B6 B7 B8 B9 
Yta [m2] 32,4 10,8 34,02 32,4 51,84 53,46 

 

Med den antagna infästnings yta och de olika bestämda delareorna kan nu antalet vindverk 
bestämmas för bägge områden som  respektive  som ekvation (3.1) och ekvation (3.2) visar. 

 
ä ö , ä 1 3 (3.1)

  

ä ö  
, ä 1 9 

 
(3.2)

Kvoten som erhålls, avrundas ner till närmaste heltal. Och nu kan det totala antalet vindkraft, 
, bestämmas med ekvation (3.3). För fullständig beräkning se BILAGA F. 

 (3.3)
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3.3 Ljud från flera vindverk 

För att göra en förenklad bedömning på den högst uppfattade ljudnivån vid placering av ett antal 
verk, görs följande steg: 

• Gruppering av antal verk i område A respektive B. 
• Summering av total ljudnivå i respektive grupp. 
• Beräkning av ljudnivå från flera avstånd med avseende på referensgrupperna A och B. 

Gruppering av antal verk till två olika områden bygger dels på fysiska begränsningar i taken, t ex 
infästnings ytor, avstånd mellan vindverk och andra befintliga anläggningar eller trappuppgångar. 
Och dels på att ljudnivån inte ska bli så effektiv att den överstiger 40 dBA. Summering eller 
addition av samtliga ljudstyrkor i varje grupp till endast två ljudkällor (se Figur 3.4), gör att 
beräkningarna blir hanterbara.  

 

Figur 3.4 illustration av summering för respektive grupp 

Två punkter väljs närliggande till grupp A respektive B. Nästa par placeras godtyckligt på den 
höga byggnaden. Dessa punkter representerar fyra åhörare. Val av placering bygger på att 
ljudnivån är som starkast på kort avstånd till en ljudkälla. De andra placeringarna väljs för att 
undersöka hur ljudet beter sig på två nästan identiska avstånd till åhöraren, se Figur 3.5 (inte 
skalenligt) nedan. 

 

Figur 3.5 Placering av fyra åhörare på olika avstånd från ljudkällorna 
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Avstånden är hämtade från BILAGA G, och finns på tabellform nedan. 

Tabell 3.2 Placerings avstånd för fyra åhörare 

Placering A B C D E 
Avstånd [m] 5,12 14,35 23,21 3,92 27 

 
Ljudnivån, Å, avtar med avståndet, , till åhörare. Enligt den ”Svenska modellen” för beräkning 
av ljuddämpning (Naturvårdsverket, 2010) ingår flera faktorer som tar hänsyn till beroendet av 
drift egenskaper, nav höjd, vindhastighet och markbeskaffenhet. Modellen är anpassad för 
landbaserade verk med upp till 1000 m. Se ekvationen (3.4) nedan. 

 Å , 8 20 · log 0,005 ·  (3.4)
 

En korrigerad ljudnivå, , , bestäms enligt ekvation (3.5), där faktorn  beskriver en variation av 
ljudnivån med vindhastigheten. Denna faktor fås från tillverkaren, men i detta fall saknas faktorn 
och sätts till 1 då ett liknande beräkningsexempel under gemensamma förhållanden använde detta 
värde (Naturvårdsverket, 2010). Den nominella ljudnivån, , för respektive modell hämtas från 
BILAGA C respektive D. 

 , · ∆   (3.5)
 

Där ∆  fås enligt ekvation (3.6), och faktorn 0,05 representeras en markbeskaffenhet vid 
bebyggt område (Naturvårdsverket, 2010). Höjderna från marknivå till verken är ca 70 respektive 
30 m enligt BILAGA G. 

 
∆

ln 0,05⁄
ln 10 0,05⁄ ·

5,3
ln H 0,05⁄ 1  (3.6)

 
Antal vindverk och ljudnivå har en speciell relation, där t ex summan för ljudnivån av två verk 
adderas på ett logaritmiskt sätt (Naturvårdsverket, 2010), detta presenteras i ekvation (3.7). För 
beräkningar se MATLAB-program i BILAGA I  

 
, 10 · log 10 Å⁄  (3.7)

 

3.4 Årlig elproduktion 

Information om vindhastigheter har hämtats från databas för väderprognos, där närmast 
tillgängliga plats var Liljeholmen. Hastigheterna finns redovisade i BILAGA J. Vindhastigheterna 
antas vara minst lika i det undersökta området p.g.a. dess geografiska placering till vatten som ses 
i Figur 3.1. Dessa mätdata är ett medelvärde under ett dygn för hela året 2010 och för att 
bestämma den totala årliga elproduktion, , behövs först den summerade månliga 
elproduktionen tas fram för ett vindverk, ∑ å , och denna erhålls som produkten av 
summan för den månliga medeleffekten, ∑ , tiden då vinden är tillgänglig, , och en faktor α, 
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som är beroende av förluster (se kapitel 2.3.5 Energiförluster i vindkraftverk). Denna faktor har 
här satts till 0,3. Den totala månliga elproduktionen fås med ekvation (3.8). 

 
å · · α (3.8)

∑  fås genom avläsning i effektkurvan för varje modell som finns redovisade i BILAGA C och 
BILAGA D för respektive modell. För varje vindhastighet finns en motsvarande effekt och dessa 
presenteras i Tabell 3.3 och Tabell 3.4 nedan för respektive modell. 

Tabell 3.3 Mätvärden från effektkurvan för modell Nheovind 3D 100 

Hast. [m/s] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Effekt [kW] 0,10 0,15 0,25 0,40 0,50 0,75 1,2 2,0 2,75 3,5 
 

Tabell 3.4 Mätvärden från effektkurvan för modell UGE-4K 

Hast. [m/s] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Effekt [kW] 0,072 0,165 0,2475 0,33 0,50 0,7475 1,072 1,5 2,165 3,0 4,0 
 

Tiden som vinden maximalt kan ge upphov till är årets alla timmar, och eftersom 2010 var ett 
skottår, tillkommer 24 h, vilket ger ett max antal timmar på 8784 h. Men eftersom mätdata för 
vindhastigheterna är ett medelvärde, har hänsyn redan tagits till tiden för ett dygn. Så den årliga 
effekten som avläses från tabellerna i BILAGA C respektive D med motsvarande givna vinddata 
skall multipliceras med 24 h så att energiproduktionen per dag fås och dessa summeras för att 
erhålla å . Så till slut fås den årliga elproduktionen med ekvation (3.9). 

 
å å  (3.9)

För att slutligen erhålla den totala elproduktionen behövs totalt antal vindturbiner för respektive 
modell, , som skall användas samt den årliga elproduktionen, å . Detta beräknas enligt 
ekvation (3.10). För fullständiga beräkningar, se BILAGA J. 

 · å (3.10)

3.5 Vad som kan försörjas i lägenheterna 

Från Tabell 2.4 från kapitel 2.7.2 finns hur mycket el olika system kräver för en lägenhet. För att 
se hur mycket den producerade elen kan täcka dessa system, behövs först den totala 
produktionen,  och antal lägenheter, ä   för att få fram hur mycket energi varje 
lägenhet får från denna produktion, ä . Och detta görs med ekvation (3.11). 

 
ä

ä
 (3.11)

Tas kvoten mellan ä  och elförbrukningen som krävs för varje enskilt system fås hur 
mycket produktionen täcker detta i procent som ekvation (3.12) visar. För fullständiga 
beräkningar se BILAGA K. 
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ä

ä  (3.12)

3.6 Förvaring av överskottsenergi 

En elproduktion används för försörjning av elektriska system (se Tabell 2.4) i lägenheter. Ifall 
elproduktionen blir större än konsumtionen för vissa elektriska system, kan överskottet lagras i 
batterier, som ekvation (3.13) visar. Batterierna är märkta med en given kapacitet enligt leverantör 
(se BILAGA L). Här sätts fokus på antal batterier som kan lagras under ett helt år. Detta under 
en förutsättning att lagring i längre perioder kontrolleras och underhålls jämt för att hålla 
batteriets prestanda.  Förluster i form av koppling mellan batterier och vindverk, värmeutveckling 
och omgivnings temperatur tas inte upp i metoden för beräkning av antal batterier och plats (yta 
och höjd). Antalet erhålls då batteri kapaciteten och överskottsenergin är kända enligt ekvation 
(3.14) 

 Ö ä  (3.13)
 

 Ö  (3.14)

 
Batterikapaciteten bestäms av spänning och amperetimmar, detta visas i ekvation (3.15). Från 
BILAGA L väljs ett batteri från AGM-serien med störst kapacitet. 

Tabell 3.5 Informationsdata för ett AGM batteri 

Serie Kapacitet  Mått: LxBxH [mm] Vikt [kg] 
AGM 12V/250Ah 521x270x205 70 

 

 · · (3.15)
 

Platsens totala yta bestäms då antalet batterier är känt. För att utnyttja höjden då ytan blir relativt 
stort på en viss plats, kan batterier sättas på varandra i flera plan.  

Avståndet mellan planen ska inte vara kort, det samma gäller för avstånden mellan batterierna i 
ett och samma plan. Detta på grund av olika praktiska skäl som ut- och inlastning av batterier. 
Därför sätts tre avståndsmarginaler (se Figur 3.6) vid beräkning av total yta. Detta betyder att 
botten arean för ett batteri måste korrigeras genom tillägg av avståndsmarginaler.  
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Figur 3.6 Mått och avståndsmarginaler 

Den korrigerade botten arean formuleras enligt ekvation (3.16), och avståndsmarginalerna sätts 
till 100 mm på vardera sidan: 

 0,1 · 0,1  (3.16)
 

Den totala arean kommer variera med antalet batterier som krävs för att lagra en viss årlig 
produktion. Batterierna placeras på varandra i två plan. Även här sätts ett avstånds marginal på 
100 mm i höjd. Den totala höjden som motsvarar samtliga batterier med hänsyn till 
höjdmarginalen blir därmed 0,61 m högt. Totala ytan fås enligt ekvation (3.17) nedan: 

 ·
2  

(3.17)

 
Totala vikten för samtliga batterier under ett år fås enligt ekvation (3.18) nedan, där vikten för ett 
batteri erhålls ur Tabell 3.5. 

 70 · (3.18)
 

3.7 Minskning av miljöbelastning 

Mängden utsläpp genom förbränning av fossila bränslen finns i Tabell 2.4 i kapitel 2.9. För att 
bestämma den totala minskningen, , av varje ämne tas produkten av den totala årliga 
elproduktionen,   och ämnets motsvarande mängd för utsläpp per kWh som ekvation (3.19) 
visar. 

 · ä (3.19)
 

3.8 Sociala aspekten 

I denna fas undersöks människors åsikter och inställning rörande vindkraft i området. För att 
bestämma detta görs en enkätundersökning med ett antal frågor som; 

• Synligt störande effekter, 
• konsumentens prioritering utifrån krav, behov och önskemål och 
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• störande ljud med avseende på; 
o Ekonomisk lönsamhet, 
o miljö och 
o framtida generationer. 

Se BILAGA M för komplett enkät. Enkäten utdelas/besvaras på plats bland dem bebodda. 
Svaren behandlas och presenteras grafiskt.  
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4 Resultat 

4.1 Årlig produktion  

Antalet vindkraftverk som kan installeras samt den totala årliga energiproduktionen presenteras i 
Tabell 4.1 och för en månlig översikt på elproduktionen, se Figur 4.1. 

Tabell 4.1 Antal verk samt total produktion för respektive modell 

Modell Antal [st] Totala årliga produktionen [kWh] 
Nheovind 3D 100 13 13 356,72 
UGE-4K 19 25 834,68 

 

 

Figur 4.1 Månliga elproduktionen. 

4.2 Ljudnivån 

Resultaten av ljudnivån som uppfattas av fyra åhörare på olika avstånd presenteras i Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Ljudnivåer från fyra olika avstånd för respektive modell 

Åhörare Avstånd från 
grupp A 

Avstånd från 
grupp B 

Ljudnivå från 
Nheovind 3D 
100 [dBA] 

Ljudnivå från 
UGE-4K 
[dBA] 

A 5,1 46,3 19,9 23,7 
B 19,5 35,6 10,0 14,0 
C 42,7 27 8,6 13,1 
D 50,5 3,9 21,2 26,0 
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4.3 Hushållsförsörjning 

Vad som kan försörjas och hur stor andel som kan täckas med den producerade elen presenteras 
i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3  System vars förbrukning kan täckas med andel producerad el 

Typ av förbrukning Nheovind 3D 100 UGE-4K 
Kyl och frys 13,1 % 25,3 % 
Belysning 15,0 % 29,0 % 
Matlagning 24,2 % 46,8 % 
Diskmaskin 78,6 % 152,0 % 
Tvätt och tork 44,9 % 86,8 % 
Stereo, radio 157,1 % 303,9 % 
Tv 62,9 % 121,6 % 
DVD och dylikt 157,1 % 303,9 % 
Dator plus tillbehör 34,9 % 67,5 % 
Övrigt 157,1 % 303,9 % 
Ej uppmätt 28,6 % 55,3 % 

 

4.4 Förvaring av överskottsenergi 

Den årliga överskottsenergin som uppkommer vid användning av vissa delsystem visas i Tabell 
4.4 respektive 4.5, där även antalet batteri, total yta samt total massa presenteras. 

Tabell 4.4  Antal batterier, total area och total massa som krävs för Nheovind 3D 100 

Nheovind 3D 100 Stereo, radio DVD och dylikt Övrigt 
Överskott [kWh] 28,6 28,6 28,6 
Antal batterier 10 10 10 
Total area [m2] 1,1 1,1 1,1 
Total massa [ton] 0,7 0,7 0,7 
 
Tabell 4.5  Antal batterier, total area och total massa som krävs för UGE-4K 

UGE-4K Diskmaskin Diskmaskin Tv DVD och dylikt Övrigt 
Överskott [kWh] 52,0 102,0 27,0 102,0 102,0 
Antal batterier 18 34 9 34 34 
Total area [m2] 2,1 4,0 1,0 4,0 4,0 
Total massa [ton] 1,3 2,4 0,6 2,4 2,4 
 

4.5 Miljö 

Tabell 4.6 Minskad utsläppsmängd vid respektive modells årliga produktion 

Nheovind 3D 100 UGE-4K 
Ämne 13 356,72 [kWh] 25 834,68 [kWh] 
Svaveldioxid [kg] 38,7 74,9 
Koldioxid [kg] 11 353,2 21 959,5 
Kväveoxider [kg] 34,7 67,2 
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4.6 Sociala aspekten 

Enkäten distribuerades ut i Liljeholmskajen dels via brevlådor och dels på torget där folket direkt 
besvarade frågorna. Svaren till enkäten som delades ut via brevlådorna lämnades in i en liten box 
som ställdes vid dörrentrén. Antalet utdelade enkäter var ca 190 st, och antal besvarade uppgick 
till 57 st. Värt att nämna från statistiken är vad figur 4.3 visar, där de bebodda prioriterar hållbar 
energi framför ett lägre pris. Hur störande ljudnivån som uppkommer bland konsumenterna vid 
en ekonomisk vinst och vid en minskning av miljöbelastning, visas i Figur 4.4 respektive 4.5 och 
får vara uppmärksammande. 

  

Figur 4.2 Vad människor störs av mest med 
avseende på synliga effekter 

 

Figur 4.3 Vad konsumenter prioriterar mest 
 

 

Figur 4.4 Tillåten störande gräns på ljudnivån vid 
ekonomisk vinst 

Figur 4.5 Tillåten störande gräns på ljudnivån vid 
ekonomisk vinst 
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5 Känslighetsanalys 

Det finns två parametrar som påverkar slutresultaten, infästnings yta samt verkningsgrad, . 
Infästnings yta är svår att bestämma då det är unikt för varje installation. Ökning respektive 
minskning av denna medför en variation i antal verk då hustaks yta är begränsad. verkningsgrad 
är svår att förutspå, denna beror bl.a. på turbulens och detta medför att vindverket inte kan 
arbeta fullt ut, eller värmeförluster som uppkommer i vindverket. Två värden kommer att väljas, 
ett som är under samt ett över det antagna värdet. Vilka värden som väljs presenteras i Tabell 5.1 
respektive y nedan 

Tabell 5.1 Numeriskt värde på undre- och övre gräns för infästnings yta respektive 
verkningsgrad 

 Nheovind 3D 100 
Infästningsyta 

UGE-4K 
Infästningsyta

Verkningsgrad 
 [-] 

Undre gräns 25 m2 20 m2 0,2 
Övre gräns 35 m2 30 m2 0,5 

 

5.1 Årlig produktion 

Elproduktionen är direkt beroende av verkningsgrad och indirekt av infästnings yta. Varför en 
ökning eller minskning av elproduktionen förekommer (se Figur 4.5 respektive Figur 4.6). 

 

 

Figur 4.5 Hur infästnings yta och den slutliga verkningsgraden påverkar produktionen av el 
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. 

Figur 4.6 Hur infästnings yta och den slutliga verkningsgraden påverkar produktionen av el 

Enligt Figur 4.5 respektive 4.6 visar det sig att en varierande infästnings yta medför en ökning 
eller minskning av elproduktionen för båda vindkraftsmodellerna. En minskning av 
infästningsytan ger en ökning av produktionen p.g.a. att antal verk blir fler. Då verkningsgraden 
är 0,5 fås en positiv förskjutning uppåt relativt urprungsantagandet. Sannolikheten att denna 
hamnar på 0,5 är liten då den teoretiskt högsta verkningsgraden ligger runt 0,6. 

5.2 Ljudnivån 

Ljudnivån som uppstår har en tendens att variera då antalet vindverk minskar eller ökar.  Tabell 
5.2 presenterar de maximalt uppfattade ljudnivåer för respektive modell. 

Tabell 5.2 Maximalt uppfattad ljudnivå vid ändring av infästnings yta  

   Nheovind 3D 100  
[35 dBA] 

UGE 4K 
[38 dBA] 

  Infästningsyta 25 m2 35 m2 20 m2 30 m2 

  Antal verk 19 13 21 13 

       

Åhörare Avstånd 
från grupp 
A 

Avstånd från grupp 
B 

Ljudnivå 
[dBA] 

Ljudnivå [dBA] Ljudnivå 
[dBA] 

Ljudnivå 
[dBA] 

D 50,5 m 3,9 m 23,0 21,2 26,6 24,2 
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För Nheovind 3D 100, uppstår en maximal ljudnivå på 23,0 dBA vid en rimlig minskning av 
infästnings yta på 25 m2. UGE-4K motsvarande maxvärde är 26,6 dBA. Bägge resultaten visar en 
ökning från ursprungsantagandet.  

5.3 Hushållsförsörjning 

Den täckande andelen för lägenhetens elkonsumtion är direkt proportionell mot den totala årliga 
elproduktionen. Resultaten visas i Tabell 5.3.   

Tabell 5.3 Täckande andelen för elkonsumtion i hushåll 

 Nheovind 3D 100 UGE-4K

 25 m2 35 m2 =0,5 =0,2 20 m2 30 m2 =0,5 =0,2 
Kyl och frys 19,1 % 13,1 % 21,8 % 8,7 % 28,0 % 17,3 % 42,2 % 16,9 %
Belysning 21,9 % 15,0 % 24,9 % 10,0 % 32,0 % 19,8 % 48,2 % 19,3 %
Matlagning 35,3 % 24,2 % 40,3 % 16,1 % 51,7 % 32,0 % 77,9 % 31,2 %
Diskmaskin 114,8 % 78,6 % 131,0 % 52,4 % 168,0 % 104,0 % 253,3 % 101,3 %
Tvätt och tork 65,6 % 44,9 % 74,8 % 29,9 % 96,0 % 59,4 % 144,7 % 57,9 %
Stereo, radio 229,8 % 157,1 % 261,9 % 104,8 % 335,9 % 208,0 % 506,6 % 202,6 %
Tv 91,9 % 62,9 % 104,8 % 41,9 % 134,4 % 83,2 % 202,6 % 81,0 %
DVD och dylikt 229,7 % 157,1 % 261,9 % 104,8 % 336,0 % 208,0 % 506,6 % 202,6 %
Dator plus 
tillbehör 51,0 % 35,0 % 58,2 % 23,3 % 74,7 % 46,2 % 112,6 % 45,0 % 
Övrigt 229,7 % 157,1 % 261,9 % 104,8 % 335,9 % 208,0 % 506,6 % 202,6 %
Ej uppmätt 41,8 % 28,6 % 47,6 % 19,0 % 61,1 % 37,8 % 92,1 % 36,8 %

 

Enligt tabellen ovan täcks större andelar av hushållsförsörjningen vid högre verkningsgrad för 
båda modellerna. Tabellen visar även att produktionen täcker mer än vad vissa systemen 
konsumerar. 
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5.4 Förvaring av överskottsenergi 

Antal batterier och totala arean är även här beroende av den totala elproduktionen. Hur de 
nämnda parametrarna varierar visas i Tabell 5.4 och Tabell 5.5. 

Tabell 5.4 Antal batterier och total area vid ändring av infästnings yta och verkningsgrad för 
Nheovind 3D 100 

Nheovind 
3D 100      
25 m2 Diskmaskin Stereo, radio Tv DVD, dylikt Övrigt 
Överskott 
[kWh] 14,8 64,8 - 64,8 64,8 
Antal 
batterier 5 22 - 22 22 
Total 
area 
[m^2] 0,6 2,5 - 2,5 2,5 
35 m2      
Överskott 
[kWh] - 28,6 - 28,6 28,6 
Antal 
batterier - 10 - 10 10 
Total 
area [m2] - 1,1 - 1,1 1,1 

=0,5      
Överskott 
[kWh] - 81,0 6,0 81,0 81,0 
Antal 
batterier - 27 2 27 27 
Total 
area [m2] - 3,1 0,2 3,1 3,1 

=0,2      
Överskott 
[kWh] - 2,4 - - 2,4 
Antal 
batterier - 1 - - 1 
Total 
area [m2] - 0,2 1  - - 0,2 1 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Endast ett plan behövs i jämförelse med övriga som har två plan. 
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Tabell 5.5 Antal batterier och total area vid ändring av infästnings yta och verkningsgrad för 
UGE-4K 

UGE-4K        
25 m2 

Diskmaskin Tvätt, tork Stereo, radio Tv DVD, dylikt 
Dator plus 
tillbehör Övrigt

Överskott 
[kWh] 68,0 - 118,0 43,0 118,0 - 118,0 
Antal 
batterier 23 - 40 15 40 - 40 
Total 
area 
[m^2] 2,6 - 4,6 1,7 4,6 - 4,6 
35 m2        
Överskott 
[kWh] 4,0 - 54,0 - 54,0 - 54,0 
Antal 
batterier 2 - 18 - 18 - 18 
Total 
area [m2] 0,2 - 2,1 - 2,1 - 2,1 

=0,5        
Överskott 
[kWh] 153,3 78,3 203,3 128,3 203,3 28,3 203,3 
Antal 
batterier 52 27 68 43 68 10 68 
Total 
area [m2] 6,0 3,1 7,8 5,0 7,8 1,1 7,8 

=0,2        
Överskott 
[kWh] 1,3 - 51,3 - 51,3 - 51,3 
Antal 
batterier 1 - 18 - 18 - 18 
Total 
area [m2] 0,22 - 2,1 - 2,1 - 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Endast ett plan behövs i jämförelse med övriga som har två plan. 
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel dras slutsatser från resultat kombinerat med känslighetsanalys. Giltigheten i 
slutsatserna diskuteras utifrån tidigare antaganden och förenklingar som gjorts.  

6.1 Förutsättningar 

Då det finns vind i området så producerar båda modellerna el. Vid de antagna ursprungsvärdena 
så producerar UGE-4K nästan dubbelt så mycket än vad Nheovind 3D 100 gör. Även då 
Nheovind har den högre verkningsgraden, producerar den mindre. Detta beror dels på att färre 
turbiner används men även att Nheovind 3D 100 har en sämre elproduktion vid samma hastighet 
som UGE-4K. Ljudnivån däremot är högre för UGE-4K, och den maximala nivån uppkommer 
till 26,6 dBA då en verkningsgrad antas till 0,5. Men då detta värde inte är rimligt kommer 
ljudnivån aldrig att uppnå 40 dBA. Detta resulterar i att modellen som rekommenderas att 
använda är UGE-4K. När modellens infästnings yta minskar med 5 m2 till 20 m2 kan två verk till 
installeras och dessa skulle öka produktionen från 25,8 MWh till 28,6 MWh, men skulle öka 
risken för instabilitet och en ökning av vibrationer i vajrarna som håller fast verket. Dessa 
produktioner skulle täcka 28,9 % respektive 32,0 % av en genomsnittlig lägenhetsbelysning. Att 
försörjning från en förnyelsebar energikälla i kombination med lågenergi lampor skulle vara något 
positivt från den hållbara synvinkeln vad gäller miljöaspekter. Om ett delsystem vars konsumtion 
kan täckas marginellt av den sist nämnda produktionen uppgår max antal batterier till 68 st. med 
en överskottsenergi på 203,3 kWh och en yta på 7,8 m2. Denna produktion besparar även på 22,0 
ton koldioxid respektive 24,3 ton. Den nämnda produktionen per lägenhet i byggnaden skulle 
inte motsvara mycket pengar men enligt enkätundersökningen så prioriterar människor hållbar 
energi mycket mer än ett lågt pris. Även ett lågt ljud skall vara ett krav och enligt data ovan så 
överstiger ljudnivån inte den övre gränsen, varför detta verifieras som att förutsättningarna finns 
bland de bebodda.  

6.2 Känslighet 

I känslighetsanalysen ses vad som påverkar de tekniska förutsättningarna mest. Den totala 
produktionen som är kärnan för hur försörjningen/lagringen blir, är direkt proportionell mot 
verkningsgraden och indirekt proportionell mot infästnings yta medans ljudnivån endast är 
indirekt proportionell mot infästnings yta. Både vid en ökning av infästningsarean och vid 
minskning av verkningsgraden påverkas produktionen. För Nheovind 3D 100 så blir resultatet 
den samma om arean ökar men minskas med ca 33 % vid en verkningsgrad på 0,2 relativt 
ursprungsantagandet. UGE-4K däremot påverkas av både arean samt verkningsgraden. Dessa två 
ger en ungefärlig samma minskning. Vid area ökningen ges en minskning på 31,6 % och vid den 
mindre verkningsgraden sker en 33 % minskning relativt ursprungsvärdet. En kombination av 
dessa skulle resultera för Nheovind 3D 100 en minskning som är samma som nämns ovan, men 
för UGE-4K skulle det ske en minskning på 54,4 %. 

6.3 Modellens rimlighet 

De antaganden och förenklingar som har gjorts i modellbildning behandlar de tekniska delarna. 
Vind hastigheterna som används antar ett medelvärde för varje dygn inom ett år, vilket endast ger 
ungefärliga värden på vad som skulle kunna produceras.  Modellernas motsvarande effektkurvor 
enligt tillverkare bygger på optimala förhållanden som har en markant avvikelse från verkligheten, 
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där variationer i vindstyrka och riktning är vanligt förekommande. Strömnings egenskaper som 
gränsskikt och turbulens är svårt definierade därför har dessa även försummats. Den elektriska 
energin direkt från generatorn, är den som används vid försörjning/lagring, men så är inte fallet 
då förluster uppkommer i bl.a. elektriska komponenter, kablar, omformare och kontrollenhet. En 
verkningsgrad på 0,3 verkar lämpa sig med avseende på de antaganden och förenklingar som 
gjorts.  

Metoden för bestämning av infästnings ytor har inte tagit hänsyn till noggranna beräkningar för 
överdimensionering då detta är känsligt för säkerhetsskäl. Flera parametrar som tyngd, höjd och 
vindstyrka kan vara avgörande för hur infästningen kommer ske, i samband med hur stor yta som 
krävs. Placering av en större grupp vindverk på ett visst avstånd till varandra har en inverkan då 
turbulens ger sämre vind egenskaper, detta har inte heller varit i fokus för val av antal verk samt 
rekommenderat placerings avstånd. Den tillåtna tyngden som placeras på tak kan även vara 
begränsad hållfastsmässigt, detta har inte heller varit i åtanke. Rimligheten för antal möjliga 
vindverk på tak är kritiskt, och kan ha flera negativa konsekvenser då noggranna analyser och 
överdimensioneringar saknas.  

Modellen för ljudutbredning i området bygger på en grov approximation där samtliga verk 
grupperas och koncentreras till endast två källor på kortast avstånd mellan respektive del av 
byggnaden. Någon noggrannare bedömning skulle behöva en större mängd mätpunkter och 
hänsyn till samtliga bidrag från respektive vindverk. Detta är inte praktiskt då det fortfarande 
bygger på förenklade antaganden. Ljuddämpning har inte heller beaktat bakgrundsljudet från 
andra källor bland annat trafikbuller. Placering av vindverk på tak innebär potential för högre 
vind hastigheter, och detta ger i sin tur en ökning av ljudnivån. Temperaturvariationer beaktas 
inte i beräkningen, vilka har en inverkande effekt på ljudutbredningen. Den maximala ljudnivån 
som har beräknats gäller endast under en viss situation där vindstyrkan är 8 m/s.  Datorprogram 
för ljudberäkningar skulle kunna ge rimliga värden på ljudutbredning. Rimligheten av modellens 
resultat för ljudutbredning står inte på säkra ben, då resultaten kan avvika från verkligheten. Vid 
försörjning av alternativa delsystem där konsumtionen är mindre produktionen fås en 
överskottsenergi.  

För att ta vara på detta överskott har det visat sig att lagring i batterier är fullt möjligt. Fokus sätts 
endast på batteri kapacitet, antal och storlek. En kritisk fråga är; till vilken användning är 
batterierna för? Svaret kan vara avgörande för rimligheten, då batteri antalet uppfyller en viss 
efterfrågan eller inte! Samtidigt är det mer fördelaktigt att endast förvara överskottet än att lagra 
hela produktionen då konsumenterna inte direkt tjänar på det. En annan fördel är att det blir 
enklare att kontrollera, underhålla och isolera en mindre mängd av batterier. En nackdel kan vara 
att under sämre förhållanden där produktionen är minimal blir antalet batterier litet. Detta kan 
medföra att den energi som skall lagras, blir relativt liten, då det är möjligt att den ”försvinner” 
helt på grund av förluster till batteriet, samt vid laddning. Då har energin har gått till spillo. Det 
samma gäller när överskottet från ett visst delsystem är litet och då minskar mängden av batterier 
markant. Detta kan sätta en gräns på om det är lönsamt att lagra energi i batterier eller inte. Det 
är även rimligare att undersöka en månlig produktion för att kartlägga fördelningen av antal 
batterier, som under vissa månader där produktionen är hög, blir det mer fördelaktigt att lagra 
överskottet. Ingen analys har gjorts gällande; maximalt antal batterier som kan kopplas till 
vindverk och laddas. Vilken koppling mellan batterierna, och vilka mellankomponenter som 
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skulle påverka batterikapaciteten har inte analyserats. Var och hur batterierna på bästa sätt ska 
förvaras, om det är på tak eller på marknivå är inte klarlagt i rapporten.  

6.4 Förslag på framtida arbeten 

Investeringskalkyler skulle kunna göras för att se om det är lönsamt nu när förutsättningarna 
finns. 
En noggrann beräkning av ljudutbredningen i en stadsdel. 

Då lagring av energin i batterier behandlas kan en studie göras för att se till vad dessa kan 
användas till på bästa sätt. 

Hur placering skall ske på bästa sätt, d.v.s. fokusera mer på strömningsegenskaper och göra mer 
noggranna beräkningar. 
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8 BILAGOR 

BILAGA A – Ordlista  

Omformare 
En omformares (även kallad växelriktare och inverter)uppgift är att omvandla generatorns 12V, 
24V eller 48Vlikström från vindturbinen till 230V, 50Hz växelström så elkraften kan användas i 
bl.a. hemmet (Awimex.se, 2011). 
 
Kontrollenhet 
Denna enhet kontrollerar allt som kommer från vindverket. Det finns olika faktorer som varierar 
med kontrollenheten. Det som är av mest intresse är att enheten kontrollerar effektuttaget på 
kraftverket. Det går även se t.ex. rotorns hastighet, strömmen från generatorn, lufttemperatur 
eller maskinhusets temperatur, olja i växellådan osv. Förbindelsen mellan enheten och ägaren eller 
operatören sker oftast via internet. Detta medför att en person inte behöver befinna sig på 
samma plats som vindverket för att se om allt är korrekt eller inte, inte heller befinna sig i samma 
land (Acc.umu.se, 2011). 
 
Elkopplare 
Ett instrument vars syfte är att kunna sluta och öppna en eller flera strömbanor genom 
öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare). 
Ett exempel på elkopplare är strömbrytare (Vattenfall.se, 2011) 
 
Elmätare  
All energi som konsumeras visas på elmätaren. Denna läses av engång i månaden av elbolagets 
anställda och detta görs via fjärrkommunikation. Denna läses av för att veta hur mycket 
konsumenten skall betala (Energimarknadsinspektionen.se, 2010). 
 
Kombimätare 
Fungerar som en elmätare, men som registrerar både energi som kommer ut från nätet som in till 
nätet (Litenvindkraft.se, 2009). 
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BILAGA B – Datablad för Nheovind 3D 100 

Effekt [kW] 3,5 
Vikt [kg] 400  
Rotor diameter [m] 4 
Sveparea [m^2] 12,6 
Antal blad [st] 3 
Nominell hastighet [rpm] 125 
Rated speed [rpm] 40 – 395 
Nominell vindhastighet [m/s] 12 
Vindhastighet intervall [m/s] 2,5 – 36 
Ljudemission vid tornets botten [dBA] < 36 á 12 m/s 
Torn [m] 11 

Källa: Nheolis, 2011 

Källa: Nheolis, 2011 
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BILAGA C – Datablad för UGE-4K 

Effekt [kW] 4,0 
Vikt [kg] 461 
Sveparea [m^2] 13,8 
Rated speed [rpm] 110 
Nominell vindhastighet [m/s] 12 
Vindhastighet intervall [m/s] 3,5 – 30 
Ljudemission vid tornets botten [dBA] 38 á 12 m/s 
Höjd [m] 4,6 
Bredd [m] 3,0 

Källa: Urbangreenenergy, 2011 

 

Källa: Urbangreenenergy, 2011 
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BILAGA D – Område A 

  

Källa: JM AB, 2011 
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BILAGA E – Område B 

  

Källa: JM AB, 2011 
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BILAGA F – Beräkning av antal vindverk 

Med de antagna numeriska värdena för infästningsytan samt de delareor som område A och B 
har från kapitel 3.2 kan antal verk per område och modell beräknas enligt ekvation (F1) och 
ekvation (F2) 

Modell   Infästingsyta[m^2] 
Nheovind 3D 100  30 
UGE-4K   25 

Delarea A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Yta [m2] 77,28 12,85 81,91 37,09 26,66 54 

Delarea B4 B5 B6 B7 B8 B9 

Yta [m2] 37,4 15,98 49 39 79 75,98 

  

ä ö , ä 1 3 (F1)

  

ä ö , ä 1 9  (F2)

 

Nheovind 3D 100 

77,28
30

12,85
30

81,91
30  

2 0 2 

4   

37,09
30

26,66
30

54
30

37,4
30

15,98
30

49
30

39
30

79
30

75,98
30  

1 0 1 1 0 1 1 2 2 

9   

Nu kan de totala antalen vindverk bestämmas med ekvation (F3) 

  (F3) 
 

4 9 

13   
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UGE-4K 

77,28
25

12,85
25

81,91
25  

3 0 3 

6   

37,09
25

26,66
25

54
25

37,4
25

15,98
25

49
25

39
25

79
25

75,98
25  

1 1 2 1 0 1 1 3 3 

13   

Nu kan de totala antal vindverk bestämmas med ekvation (F4) 

  (F4) 
 

6 13 

19   
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BILAGA G – Byggnads mått 

  

Källa: JM AB, 2011 
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BILAGA H – Vindhastigheter 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 
1 4 5 8 6 8 6 6 8 4 3 4 4 
2 5 6 6 4 7 5 5 4 8 5 9 4 
3 5 9 5 3 3 5 6 7 9 8 9 6 
4 6 6 8 3 4 7 7 5 6 10 9 6 
5 5 6 6 3 4 5 3 5 3 10 4 6 
6 4 4 5 3 5 4 6 5 3 9 4 4 
7 5 3 5 4 9 5 4 5 4 8 5 6 
8 5 4 6 6 7 5 4 5 6 3 6 5 
9 5 3 7 6 4 4 4 4 7 4 11 5 
10 4 3 6 7 7 4 6 5 8 7 5 6 
11 4 4 6 5 4 5 6 7 4 8 5 5 
12 3 6 6 3 5 10 5 5 6 6 6 7 
13 2 5 6 5 4 7 9 6 3 6 3 6 
14 2 3 6 4 5 4 4 3 10 12 5 4 
15 4 3 5 5 6 6 6 6 6 7 5 6 
16 4 2 6 5 4 6 6 7 7 5 3 6 
17 5 3 5 8 3 4 6 8 6 5 4 5 
18 4 6 5 5 4 6 5 3 4 7 6 6 
19 4 7 5 4 5 4 7 4 4 11 5 5 
20 5 9 6 6 3 5 5 6 4 7 5 4 
21 5 6 6 6 3 5 6 6 9 7 5 6 
22 4 4 5 8 3 5 6 7 6 8 7 6 
23 4 7 4 5 9 4 6 6 6 5 11 6 
24 4 6 4 4 5 5 7 8 6 6 7 5 
25 4 6 6 4 5 5 7 7 6 5 6 4 
26 3 6 5 6 5 6 7 5 6 4 6 4 
27 8 5 4 8 3 4 4 4 8 7 5 4 
28 5 5 5 6 5 4 6 4 9 8 6 5 
29 5 5 4 8 7 7 8 3 6 8 6 4 
30 7  4 5 4 7 11 4 3 7 5 6 
31 7  5  5  7 3  4  6 

Källa: klart, 2011 
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BILAGA I – Ljudberäkningar med Matlab-program 

clc 
clear all 
  
A=5.12; 
B=14.35; 
C=23.21; 
D=3.92; 
E=27; 
r1=A 
r2=sqrt((B+C)^2+E^2) 
r3=A+B 
r4=sqrt(C^2+E^2) 
r5=A+B+C 
r6=E 
r7=D 
r8=sqrt((A+B+C)^2+E^2) 
  
k=1; 
H=70; 
dB_mod1=35; 
dB_mod2=38; 
antalA=4; 
antalB=9; 
antalC=7; 
antalD=14; 
  
grupA_mod1=dB_mod1+(10*log10(antalA)) 
grupB_mod1=dB_mod1+(10*log10(antalB)) 
grupA_mod2=dB_mod2+(10*log10(antalC)) 
grupB_mod2=dB_mod2+(10*log10(antalD)) 
  
delta_v_h=8*(((log(H/0.05))*(5.3))/((log(10/0.05))*(log(H/0.05)))-1) 
  
korrA_mod1=grupA_mod1+k*delta_v_h; 
korrB_mod1=grupB_mod1+k*delta_v_h; 
korrA_mod2=grupA_mod2+k*delta_v_h; 
korrB_mod2=grupB_mod2+k*delta_v_h; 
  
L_a1_mod1=korrA_mod1-8-20*log10(r1)-0.005*r1; 
L_a2_mod1=korrB_mod1-8-20*log10(r2)-0.005*r2; 
  
L_a3_mod1=korrA_mod1-8-20*log10(r3)-0.005*r3; 
L_a4_mod1=korrB_mod1-8-20*log10(r4)-0.005*r4; 
  
L_a5_mod1=korrA_mod1-8-20*log10(r5)-0.005*r5; 
L_a6_mod1=korrB_mod1-8-20*log10(r6)-0.005*r6; 
  
L_a7_mod1=korrA_mod1-8-20*log10(r7)-0.005*r7; 
L_a8_mod1=korrB_mod1-8-20*log10(r8)-0.005*r8; 
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L_a1_mod2=korrA_mod2-8-20*log10(r1)-0.005*r1; 
L_a2_mod2=korrB_mod2-8-20*log10(r2)-0.005*r2; 
  
L_a3_mod2=korrA_mod2-8-20*log10(r3)-0.005*r3; 
L_a4_mod2=korrB_mod2-8-20*log10(r4)-0.005*r4; 
  
L_a5_mod2=korrA_mod2-8-20*log10(r5)-0.005*r5; 
L_a6_mod2=korrB_mod2-8-20*log10(r6)-0.005*r6; 
  
L_a7_mod2=korrA_mod2-8-20*log10(r7)-0.005*r7; 
L_a8_mod2=korrB_mod2-8-20*log10(r8)-0.005*r8; 
  
nyA_mod1=10*log10(10^(L_a1_mod1/10)+10^(L_a2_mod1/10)) 
nyB_mod1=10*log10(10^(L_a3_mod1/10)+10^(L_a4_mod1/10)) 
nyC_mod1=10*log10(10^(L_a5_mod1/10)+10^(L_a6_mod1/10)) 
nyD_mod1=10*log10(10^(L_a7_mod1/10)+10^(L_a8_mod1/10)) 
 
nyA_mod2=10*log10(10^(L_a1_mod2/10)+10^(L_a2_mod2/10)) 
nyB_mod2=10*log10(10^(L_a3_mod2/10)+10^(L_a4_mod2/10)) 
nyC_mod2=10*log10(10^(L_a5_mod2/10)+10^(L_a6_mod2/10)) 
nyD_mod2=10*log10(10^(L_a7_mod2/10)+10^(L_a8_mod2/10)) 
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BILAGA J – Beräkning av den årliga energiproduktionen 

För att erhålla den totalt producerade energin för året används ekvation (J1) 

 · å (J1)
 

Med numeriskt värde på  som hämtas från BILAGA F 

Nheovind 3D 100 13  
UGE-4K 19  
 
Och å  beräknas enligt ekvation (J2) 

 
å · · α (J2)

 
Där numeriska värden på  samt α fås från kapitel 3.4 och värden på ∑  fås från BILAGA C 
samt BILAGA D för respektive modell och presenteras nedan i Tabell J1 och Tabell J2 

24   
α 0,3 

Nheovind 3D 100 

Tabell J1 Årlig effektproduktion för Nheovind 3D 100 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 

[W] 
6900 9450 10300 9450 9600 10100 14350 10050 14550 22550 16200 9200

 

142 700   

UGE-4K 

Tabell J2 Årlig effektproduktion för UGE-4K 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
 [W] 10141 12697 13759 12826 13502 13510 18779 14238 19021 28717 20115 11543

 

188 848   

Nu kan årliga energiproduktionen per verk beräknas med ekvation (J2) ovan 

Nheovind 3D 100 

å 142700 · 24 · 0,3 

å 1 027,4   
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UGE-4K 

å 188848 · 24 · 0,3 

å 1 359,7   

Slutligen kan den totala energiproduktionen beräknas med ekvation (J1) för de två modellerna. 

Nheovind 3D 100 

13 · 1027440 

13 356,72   

UGE-4K 

19 · 1359700 

25 834,68   
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BILAGA K – Beräkning för att se den täckande delen av delsystem 

För att se hur mycket den producerade energin täcker de olika systemen som redovisas i Tabell 
2.4 i kapitel 2.7.2 används ekvation (K1). 

 
ä

ä  (K1)

Och energin som varje lägenhet i byggnaden får från den totala energiproduktion, ä  
bestäms med ekvation (K2) nedan. 

 
ä

ä
 (K2)

 

Den totala energiproduktionen , samt antal lägenheter, ä  hämtas från BILAGA J 
respektive BILAGA F, och visas här i Tabell K1 under. 

Tabell K1 Totala energiproduktionen från de två modellerna samt antal lägenheter i en 
byggnad. 

 Nheovind 3D 
100 

UGE-4K ä  

   13,356,72 25 834,68 170 st 
 

Nu blir ekvation (K2) med dessa numeriska värden för Nheovind 3D 100 

ä
13356,72 · 10

170  

ä 78,57   

På samma sätt fås då modellen UGE-4K används 

ä
25834,68 · 10

170  

ä 152,0   

Från kapitel 2.7.2 hämtas värden på vad de olika systemen har för energiförbrukning, se Tabell 
K2 nedan. 
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Tabell K2 Energiförbrukning av olika system 

Typ av 
förbrukning 

   [kWh] 

Kyl och frys  600 
Belysning  525 

Matlagning  325 
Diskmaskin  100 

Tvätt och tork  175 
Stereo, radio  50 

Tv  125 
DVD och dylikt  50 

Dator plus 
tillbehör 

 225 

Övrigt  50 
Ej uppmätt  275 

 

För att nu se hur mycket produktionen från Nheovind 3D 100 täcker kyl och frys används 
ekvation (K1). 

ä
78,57 · 10
600 · 10  

ä 13,1 % 

På samma sätt görs för de andra systemen och för den andra modellen och Tabell K3 nedan visar 
hur mycket av systemen skulle täckas procentuellt från produktion vid användning av respektive 
modell. 

Tabell K3 Procentuellt täckande andel för respektive modell. 

Typ av 
förbrukning 

Nheovind 3D 
100 

UGE-4K 

Kyl och frys 13,1 % 25,3 % 
Belysning 15,0 % 29,0 % 
Matlagning 24,2 % 46,8 % 
Diskmaskin 78,6 % 152,0 % 
Tvätt och tork 44,9 % 86,8 % 
Stereo, radio 157,1 % 303,9 % 
Tv 62,9 % 121,6 % 
DVD och dylikt 157,1 % 303,9 % 
Dator plus 
tillbehör 

34,9 % 67,5 % 

Övrigt 157,1 % 303,9 % 
Ej uppmätt 28,6 % 55,3 % 

 

  



66 
 

BILAGA L – Datablad för batteri  

I nedan stående tabell finns en samling som innehåller information om kapacitet, mått och vikt 
för de batterityperna. 

Tabell L1: En informationssamling från tre batteriserier 

Serie Kapacitet  Mått: LxBxH 
[mm] 

Vikt [kg] 

AGM 12V/80Ah 260x168x221 26 
12V/110Ah 329x173x209 33 
12V/155Ah 484x170x242 46 
12V/250Ah 521x270x205 70 

Gel 12V/78Ah 260x168x221 25,1 
12V/109Ah 329x173x209 32,2 
12V/120Ah 345x174x262 40 
12V/240Ah 521x270x205 69,5 

Deep-cycle 6V/220Ah 260x181x273 26 
6V/235Ah 260x181x273 31 
6V/305Ah 310x183x359 42 
6V/350Ah 314x183x410 51 

Källa: Batteriexpressen, 2010 
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BILAGA M – Enkätundersökning  

 
Vi är två studenter från KTH som arbetar med vårt kandidatexamensarbete inom hållbar 
energiteknik. Arbetets syfte är att undersöka förutsättningarna för småskalig vindkraft i 
Liljeholmskajen. Denna enkät är till för att få en uppfattning om människors ställning till och 
åsikter om vindkraft i området. Enkäten besvaras anonymt och kommer endast publiceras i 
ett skolarbete.  

 
 
Sverige håller sig på topp bland samtliga EU länder vad det gäller kraftproduktion från 
hållbara energikällor. I dagsläget står elproduktionen från vindkraft till drygt 2 % av den 
totalt producerade elen i Sverige. Stockholm har som mål att till år 2020 öka elproduktionen 
från vindkraftverk med ca 10 gånger så mycket, jämfört med mängden el som produceras 
idag. 

Ålder:    Kön:      Utbildning:  

 
Om vindkraftverk placeras i ett samhälle där människor uppehåller sig, lever eller arbetar 
kan synliga effekter påverka tillvaron. 

 

1. Prioritera följande faktorer, 1-3, som du tycker är mest störande från vindkraft: 
 

 Reflexer  Skuggor  Utseende* 

* Med utseende menas hur vindkraftanläggningen integreras bland byggnaderna. 

Kommentar: 

 
 

2. Vilken prioritering, 1-3, på vindkraft skulle du som konsument sätta utifrån dina 
krav, behov och önskemål? 
 

 Låg ljudeffekt  Hållbar energi*  Lägre pris 

*Hållbar energi är den energi som inte ger upphov till negativa miljökonsekvenser för 
framtida generationer.  
 
Kommentar: 

 
 

3. Sätt in tre av följande i alternativen nedan: krav (K), behov (B), önskemål (Ö) 
och minst betydelse (M) 
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 Låg ljudeffekt  Hållbar energi  Pris 

Kommentar: 

 
 

Vindkraft förknippas ofta med stora objekt som alstrar höga ljudnivåer, vilket kan anses 
störande. Därför placeras dessa på ett långt avstånd från bebodda områden. Och enligt lag 
så får inte ljudnivån från vindkraft i stadsmiljö överstiga 40 dBA. Denna ljudnivå kan 
jämföras med de konkreta exemplen; normal konversation och ett tyst sovrum, 65 dBA 
respektive 30 dBA. 

4. Hur störande får ljudnivån från vindkraft vara för dig, på en skala 1-10… Ringa 
in ditt svar. 

 

… om det är ekonomiskt lönsamt för dig? 

 
1  2  3  4 5 6 7 8  9 10

Inget alls                 Uppmärksammande Störande  Extremt störande

Kommentar: 

 
 

… om det inte bidrar med negativa konsekvenser för framtida generationer? 

 
1  2  3  4 5 6 7 8  9 10

Inget alls                 Uppmärksammande Störande  Extremt störande

Kommentar: 

 
 

… om det bidrar med en minskning av miljöbelastning? 

 
1  2  3  4 5 6 7 8  9 10

Inget alls                 Uppmärksammande Störande  Extremt störande

Kommentar: 
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BILAGA N – Projektplan 
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