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Abstract 
The use of energy is an important question in today´s society, and a substantial part of the 
energy that is used today is used in our homes. To lower this usage is vital, and there are 
regulations in place both on the national and the local level, that say that new apartment 
blocks must be built to consume less energy, which in the end will lower the impact on the 
climate. 

One way to make the housing sector more environmentally sustainable, is to produce energy 
in ways that don’t lead to emissions that are bad for the environment, for example to build 
wind turbines close to or even on the buildings, so called urban wind power. The scope for 
this report is to see if urban wind power could be a sustainable alternative for the residential 
area that Svenska Bostäder plans to build in Albano in Stockholm. 

There are extensive scientific theories regarding wind and wind power, and a literature study 
is made to investigate past knowledge in the area. Efforts have been made to find earlier 
trials with urban wind power and, both scientific research and trials where urban wind 
power actually has been installed. The theory chapter deals both with the wind itself and 
how electricity can be generated from wind. There is also information regarding what laws 
apply when erecting wind turbines, and how the environment is affected by wind power. 

An analysis of wind data from nearby places is done, and from these results calculations 
have been made regarding how much electricity that two different wind turbines can 
produce over a year. The calculations show that with good wind circumstances, the smaller 
of the two wind turbines could produce 1 750 kWh in a year and the larger 5 240 kWh in a 
year. According to the economic analysis that is carried out, this would lead to a pay-off time 
of more than 250 years. From this it is concluded that wind power not is a viable option for 
Albano. 

  



 
 

Sammanfattning 
Energianvändning är en fråga som står högt på dagordningen i samhällsdebatten, och en stor 
del av den energi som används idag används i våra bostäder. Att få ner denna användning är 
en viktig fråga, och det finns beslut både på nationell och lokal nivå som försöker reglera hur 
nya bostäder ska byggas för att minska energianvändningen, och därmed klimatpåverkan.  

Ett led i att göra bostadssektorn mer hållbar ut ett klimatperspektiv är att producera el på 
sätt som inte leder till miljöskadliga utsläpp, till exempel genom att anlägga vindkraftverk i 
anslutning till bostäderna, så kallad urban vindkraft. Målet med denna rapport är att 
undersöka ifall urban vindkraft skulle kunna vara ett hållbart alternativ vid uppförandet av 
Svenska Bostäders nya bostadsområde vid Albano i Stockholm. 

Det finns en omfattande teori kring vindkraft, och av den anledningen har en litteraturstudie 
gjorts för att kartlägga dagens kunskapsläge. Särskild vikt har lagts vid att hitta erfarenheter 
om just vindkraft i urbana förhållanden, både i form av forskning och försök som faktiskt har 
gjorts. Teorin behandlar både hur vinden uppkommer och uppför sig, samt hur energi kan 
utvinnas ur vinden och omvandlas till elektricitet. Också lagar och förordningar runt 
uppförandet av vindkraft, samt dess påverkan på miljön har undersökts. 

En analys av vinddata från närbelägna platser har genomförts, och utifrån dessa resultat har 
beräkningar gjort på hur mycket elektricitet två olika modeller av vindkraftverk kan 
producera under ett år. Beräkningarna visar att den mindre modellen av dessa två skulle 
kunna producera 1 750 kWh per år under goda förhållanden, och det större 5 240 kWh per 
år. Enligt den ekonomiska analys som har gjorts skulle detta leda till att det tar mer än 250 år 
för ett kraftverk betala sig. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att vindkraft inte bör 
anläggas i Albano.  
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Förkortningar och begrepp 
VAWT/HAWT 
Vertical axis wind turbine och horisontal axis wind turbine. Den grövsta indelningen av 
vindkraftverk i två grupper, där den förstnämnda typen roterar runt en vertikal axel och den 
sistnämnda runt en horisontell axel. 

BAWT 
Building augmented wind turbine. Vindturbiner som är anpassade för att integreras i 
byggnader. Idén med dessa är inte endast att anpassa vindturbinen till byggnaden och 
urbana förhållanden, utan också att anpassa byggnaderna för att göra vindturbinerna så 
effektiva som möjligt. 

Ytråhet 
Ett mått på hur stort motstånd luften möter när en blåser över jordytan. Vid låg ytråhet är 
motståndet litet och vid hög ytråhet är motståndet stort. 

UGE-4K 
Ett vertikalaxlat vindkraftverk från Urban Green Energy med en märkeffekt på 4 kW. 

UGE-9M 
Ett vertikalaxlat vindkraftverk från Urban Green Energy med en märkeffekt på 10 kW. 

Kapitalkostnad 
Kostnad för räntor och amortering på lån. 

Pay-off-metoden 
En ekonomisk metod som används för att beräkna hur lång tid det tar innan investerade 
pengar betalas tillbaka. 

Nuvärdesmetoden 
En ekonomisk metod som används för bestämma en investerings lönsamhet. 

Realränta 
Den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella räntan. 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inflation
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Nomenklatur 

 
Benämning Beskrivning Enhet 

A Area [m2] 

Cp Effektkoefficient - 

d Nollplansförskjutning [m] 

fk Kapitaliseringsfaktor - 

f(V) Sannolikheten för hastigheten V - 

h1 Gränsskiktets höjd [m] 

k Formparameter - 

K Kostnad eller intäkt [kr] 

n Antal år [år] 

N Nuvärdet [kr] 

r Realränta [%] 

t Tid [s] 

V Hastighet [m/s] 

Vm Medelhastighet [m/s] 

Vr Vindhastighet [m/s] 

W Kinetisk energi [Wh] 

Z Höjd (parameter) [m] 

zr Höjd [m] 

z01 Vindprofil - 

z02 Vindprofil över bebyggelse - 

α Exponent som beror av ytråhet - 

  Gammafunktion - 

λ Formparameter - 

  Densitet [kg/m3] 
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1 Introduktion 
I den ständigt aktuella debatten om hållbar utveckling är energiförbrukningen i byggnader en 
viktig fråga, särskilt på våra nordliga breddgrader där mörker och kyla råder under stora 
delar av året. Idag står bostadssektorn för cirka 40 % av energianvändningen i Sverige 
(Energimyndigheten, 2012, p. 14). Energianvändningen i bostadssektorn har varit relativt 
konstant sedan 1970-talet, trots att mycket energieffektivisering har skett de senaste åren. 
Att det inte har blivit någon större sänkning av energianvändningen beror på att bostäderna 
blir fler och större och kräver mer energi samt att befolkningen ökar (IVA & KVA, 2012, p. 
24). 
 
Enligt ett riksdagsbeslut år 2006 ska energianvändningen i bostäder minska med 20 procent 
fram till 2020 och 50 procent till 2050 (Boverket, 2010, p. 95). I ett nybyggt bostadshus på en 
av Stockholm stad markanvisad plats är riktlinjerna för energianvändning 55 kWh per 
kvadratmeter och år (Stockholm stad, 2011b).  
 
I figur 1 illustreras Boverkets systemgräns för byggnaders energianvändning. Systemgränsen 
inkluderar köpt energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. 
Däremot ingår inte hushållsel eller verksamhetsel i byggnadens energianvändning. Energin 
från solfångare eller solceller, värmen från solljus som kommer in genom fönster samt värme 
från personer eller maskiner får tillgodogöras utan att räknas med i byggnadens 
energianvändning. Vindkraft är inte med innanför systemgränsen och kan därför inte 
tillgodoräknas. Boverket anser att vindkraften inte är en del utav byggnaden utan att dess 
uppgift är att producera energi, och om vindkraft skulle innefattas skulle krav på 
produktionen av elenergi behöva inkluderas. Energimyndigheten anser att en total översyn 
av systemgränserna i byggreglerna behövs för att erhålla teknikneutrala regler. (Boverket, 
2011, p. 24) 
 

 

Figur 1. Systemgränsen förklarar den tillförda energi som räknas till byggnaden. (Boverket, 2011, p. 22) 
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Trots det faktum att vindkraft ännu inte kan tillgodoräknas till energianvändningen är det 
viktigt att hitta lösningar för energiproduktion som är hållbara över tid, både vad gäller 
ekonomi, miljöpåverkan och socialt. Ett sätt att minska energiförbrukningen från fossila 
bränslen, som bidrar till att öka växthuseffekten, är att utnyttja förnyelsebar energi från till 
exempel vindkraft.  

Utöver den vindkraft som finns idag, skulle det vara tänkbart att bygga ut vindkraft inne i 
städer, så kallad urban vindkraft. Att utnyttja vinden inne i städer för att generera el är något 
som inte görs särskilt mycket idag, eftersom forskningen på urban vindkraft fortfarande är i 
utvecklingsstadiet. Med bra planering, utvecklad teknik, antaganden om större 
elcertifikatkvot och att styrmedelsvillkoren ska bli bättre skulle urban vindkraft kunna bli ett 
bra förnyelsebart energialternativ (Andersson, 2008). 

1.1 Bakgrund 

Svenska Bostäder deltar i ett projekt där området Albano bebyggs med utbildningslokaler 
om ungefär 100 000 kvadratmeter och cirka 800 studentbostäder (Wolodarski & Stenfelt, 
2011). Svenska bostäder står för byggandet av bostäderna, medan de lokaler som används 
för utbildning kommer att uppföras av Akademiska hus. 
 
Albano är ett före detta industriområde som ligger på Norra Djurgården i Stockholm, se figur 
2. De flesta byggnaderna som har legat på platsen har rivits, och de få byggnader som finns 
kvar kommer även de att försvinna för att ge plats till den nya stadsdelen. Idag består den 
södra delen av området som ingår i byggplanerna av ett öppet, stenigt fält, medan den norra 
delen till stor del är skogsbeväxt, även om det också här finns bebyggelse i form av 
Teknikhöjden. Området som ingår i de nya bebyggelseplanerna begränsas i väster av 
Roslagsvägen, i öster av Roslagsbanan, och söderut av Värtabanan. Terrängen öster om 
projektområdet är relativt kuperad med skogslandskap. I söder ligger den höga byggnaden 
AlbaNova. Åt väster ligger Brunnsviken, men även i den riktningen finns det en del 
bebyggelse och den hårt trafikerade Roslagsvägen. (Stockholm stad, 2011a, p. 11) 

 

Figur 2. Flygfoto över Albano. (Stockholm stad, 2011a, p. 27) 

I samband med byggprojektet vill Svenska Bostäder veta förutsättningarna för förnyelsebar 
energi i området.  Mot denna bakgrund ska det undersökas om urban vindkraft är ett 
alternativ för att generera elektricitet till bostäderna. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att göra en övergripande undersökning om förutsättningarna för 
urban vindkraft vid Albano. Denna undersökning ska Svenska Bostäder kunna använda i 
planeringsstadiet av sitt byggprojekt i området. Studien ska göras ur ett 
hållbarhetsperspektiv där ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer inkluderas. 

Frågeställningen som detta arbete avser att besvara är: 
 
Är urban vindkraft ett hållbart alternativ för Svenska Bostäders byggprojekt i Albano? 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen ska följande mål uppnås: 

 Få kunskap från redan gjorda försök med urban vindkraft, inhämta information om 
hur vinden beter sig och undersöka urban vindkraft ur ett socialt och ekologiskt 
perspektiv genom att göra en litteraturstudie. 

 Ta reda på hur mycket energi som kan utvinnas ur vinden i området genom att 
inhämta vinddata från mätstationer i närheten. 

 Analysera vinddata för att få ett resultat av den energi som ett vindkraftverk kan 
utvinna. 

 Göra en kostnadsstudie för att se om vindkraft är ett lönsamt alternativ för Svenska 
Bostäders byggprojekt vid Albano. 

 Göra en känslighetsanalys där ingångsvärden som antagits eller som kan variera 
utvärderas. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet begränsas till att undersöka urban vindkraft vid Albano, men denna fallstudie kan 
även användas som grund för liknande undersökningar. 
 
Albano betraktas som en ”svart låda”, och beräkningar görs för att se hur mycket energi som 
finns i den vind som kommer in i denna låda. Därefter kommer det att undersökas, med 
lämpligt vindkraftverk, hur mycket av denna energi som teoretiskt skulle kunna omvandlas 
till användbar energi i form av elektricitet. Antaganden görs om hur mycket av denna 
teoretiska energi som faktiskt går att utvinna i praktiken. 

I och med att detta är en förstudie har inga närmare undersökningar av terrängen runt 
Albano gjorts, och inga vindmätningar på platsen har utförts, utan data från närliggande 
vindmätningsstationer har använts. Målet med denna studie är att ge underlag till ifall det är 
värt att gå vidare med utredning för vindkraft och till exempel utföra mätningar på platsen 
för bygget.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Grundläggande teori om vind 

2.1.1 Vindens uppkomst 

Vind skapas genom tryckskillnader som uppkommer på grund av att olika områden har olika 
temperaturer, vilket leder till att luftmassor förflyttas från områden med högt tryck till 
områden med lägre. Temperaturskillnaderna uppkommer på grund av att solinstrålningens 
vinkel mot jorden varierar, något som medför att olika platser på jorden har olika stor 
solinstrålning. Då jorden roterar kring sin axel och kring solen varierar solinstrålningen även 
över dygnet och året. Ytterligare en faktor som påverkar temperaturförändringar är att 
vatten och mark har olika egenskaper när det gäller att lagra värme. Jordens rotation och 
sfäriska form gör också att det uppstår krafter som får vinden att blåsa i cirklar in mot det 
låga trycket (Wizelius, 2002, pp. 47-50). 

2.1.2 Vind i urban miljö 

Luften dras mot jordytan av gravitationskraften. Närmast marken bromsas luftflödet på 
grund av jordens dragningskraft och friktionen vid marken. Vid marknivå är vindhastigheten 
noll, detta område kallas för nollplan (Christianson & Olenmark, 2009, p. 4). Vindhastigheten 
ökar från noll vid marken till dess att friktionen kan försummas. Det sker på ungefär 1000 
meters höjd, och denna vind kallas för geostrofisk vind.  I figur 3 visas hur vindens hastighet 
ökar med höjden över marken (Wizelius, 2002, p. 52).  

 

Figur 3. Vindprofil på en öppen yta, där z är höjd över marken och zo är ytråheten (Mertens, 2006, p. 18). 

Hur snabbt vindhastigheten ökar med höjden beror på friktionen mot marken. För att 
beskriva olika grad av friktion från jordytans struktur används begreppet ytråhet, som 
klassas i fem olika typer. Öppet vatten, där friktionen är låg, har råhetsklass 0. Den 
råhetsklass som gäller för Svenska Bostäders byggprojekt vid Albano är råhetsklass 4, som 
definieras av större städer och skog (Wizelius, 2002, p. 59). 

Vindens variation med höjden beskrivs enligt: 

        
 

  
 
 

 
 
(ekvation 1) 
 

där    är vindhastigheten på höjden   ,   är en exponent som beror på ytråheten med 
värden från 0,01 på öppet hav till 0,3 i bebyggda områden och i skogar. Dessa variabler ger 
tillsammans vindhastigheten V beroende av höjden Z.  

I miljöer med högre råhetsklass måste nollplanet förskjutas uppåt för att ta hänsyn till den 
ökade friktionen mot ytan. I figur 4 visas vindprofilen över ett urbant område med 
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råhetsklass fyra. Där bromsas vinden allt högre upp desto längre in i det urbana området 
vinden kommer, vilket leder till ett nytt gränsskikt på höjden h1 i figuren (Mertens, 2006, p. 
22). Z01 i figuren är vindprofilen över en yta med råhetsklass 0. Då vinden sveper in över 
stadsbebyggelsen bildas ett nytt nollplan på höjden d+z02 över jordytan enligt figur 4, där d 
är nollplansförskjutningen.  

 

Figur 4. Vindprofil över urbant område. Vindhastigheten bromsas på högre höjd och ett nytt gränsskikt bildas 
(Mertens, 2006, p. 22). 

När ett vindkraftverk placeras i urban miljö på till exempel ett hustak finns det flera faktorer 
som behöver beaktas. Med ett högre vindkraftverk kan vinden utnyttjas bättre enligt figur 4, 
dock spelar flera faktorer in så som pris, skuggor, vibrationer och ljud, när beslut fattas om 
vilket vindkraftverk som ska installeras. 

Byggnaden i sig påverkar vinden, vilket gör att olika vindförhållanden uppkommer på olika 
platser runt byggnaden. Enligt figur 5 bildas det områden där luften är komprimerad kring 
takets kant (1.), områden med accelererat luftflöde enligt (2.) och andra områden där vinden 
är turbulent och inbromsad enligt (3.) i figuren. När vindkraftverket placeras på taket 
kommer vinden att träffa rotorbladen med en vinkel, vilket också kan ses i figur 5. Utifrån 
dessa förutsättningar behöver kraftverket placeras på ett sådant sätt att vindmöjligheterna 
blir som bäst (Mertens, 2006, pp. 33-34). 

 

Figur 5. Kring en byggnad uppkommer vindområden där luftflödet är accelererat och andra områden där vinden är 
turbulent och inbromsad (Mertens, 2006, p. 34). 
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För att få en bild av hur luftströmmarna beter sig, är det bra att utgå ifrån tanken att 
strömmande luft uppträder på ungefär samma sätt som vatten. Då strömmarna stöter på 
hinder bildas luftvirvlar och vågor som kan ha en våglängd på flera hundra meter. Vinden 
delas upp i laminär vind, där strömmarna rör sig rakt i horisontalplanet, och turbulent vind, 
som innebär variationer i vindhastighet och vindriktning (Wizelius, 2002, pp. 56-57). 

Hur mycket vinden hindras av något i dess flödesbana beror på hindrets höjd, bredd och 
genomsläpplighet. En tumregel är att det skapas stark turbulens på ett avstånd av dubbla 
höjden av hindret framför hindret och 20 gånger höjden bakom hindret. Backar som inte är 
för branta kan accelerera vinden, på andra sidan av backen minskar hastigheten igen. Vid 
branta stup blir vinden turbulent och energiinnehållet minskar. (Wizelius, 2002, pp. 60-63) 

2.2 Vindkraftverk 

Det finns många typer av vindkraftverk, men de allra flesta kan delas in i någon av två 
grupper: de som roterar runt en horisontell axel (HAWT) och de som roterar runt en vertikal 
axel (VAWT) enligt figur 6. Inom varje grupp finns det dessutom en rad olika modeller, 
konstruktioner och lösningar. Stora vindkraftverk är så gott som alltid byggda med HAWT-
teknik, och det är dessutom i de allra flesta fallen tre blad på rotorn. För mindre 
vindkraftverk finns det en större variation av modeller och design på rotorer etc.  Även om 
HAWT är dominerande även småskaligt, finns det ett antal olika VAWT-lösningar. I urbana 
miljöer är VAWT effektivare, eftersom dessa generellt är mindre känsliga vad gäller 
vindriktning, jämfört med HAWT (Mertens, 2006, p. 11). 

 

Figur 6. Vindkraftverk som snurrar kring horisontell axel (HAWT) och vertikal axel (VAWT). (Halsey, 2012) 

2.3 Tidigare försök 

2.3.1 BAWT 

Ett viktigt arbete i området har gjorts av Sander Mertens, som har tittat på hur vindkraft kan 
integreras i den urbana miljön. I hans arbete introduceras vindkraftverk av typen BAWT, 
Building-augmented wind turbine, det vill säga vindturbiner som inte bara är lämpliga i 
bebyggda områden, utan faktiskt är anpassade för att samverka med de byggnader som 
finns inne i städer. (Mertens, 2006) 

Mertens resultat är intressanta, särskilt den teoretiska bakgrunden som knyter ihop redan 
befintlig kunskap om vind och större vindkraftverk med hur vinden beter sig och skulle 
kunna utnyttjas i urbana miljöer. Hans idéer för hur vindkraft kan integreras i byggnader och 
hur byggnaderna kan anpassas för att förbättra vindflödet runt dem är dock för dåligt 
beprövade för att kunna användas som underlag till denna rapport. 
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2.3.2 Warwick Wind Trials 

Warwick Wind Trials var ett projekt i England, där små vindkraftverk placerades i olika 
urbana miljöer och sedan följdes ingående under ett helt år mellan oktober 2007 och 
oktober 2008. De 26 verken var placerade i olika miljöer, alltifrån höga flerbostadshus till 
låga villor. Bland de viktigaste resultaten från studien är att vindturbinernas verkliga data 
ofta skiljer sig från de värden som tillverkarna har angivit, samt att de kraftverk som gav 
mest hade problem med buller och vibrationer. Studien pekade alltså på att det finns flera 
typer av problem med urban vindkraft, såväl tekniska som sociala. De har alltså identifierat 
tre olika problemområden som måste förbättras ifall urban vindkraft ska bli ett realistiskt 
alternativ: 

1. Bättre tillförlitlighet på data. Detta gäller till exempel uppgifter från tillverkarna om 
hur bra deras kraftverk presterar och under vilka förhållanden de gör det. Dessutom 
behövs bättre uppgifter om hur mycket det faktiskt blåser på olika platser inom 
lokala ramar. De vinddata som finns är ofta för områden i storleksordningen 
kvadratkilometer, medan det vid uppförandet av vindkraft inne i städer skulle 
behövas data för betydligt mindre områden än så. Alternativet att faktiskt utföra 
vindmätningar på platsen finns alltid, men det skulle vara mer kostnads- och 
tidseffektivt att kunna utgå från en modell och existerande vinddata. 
 

2. Placeringen av vindkraftverken måste vara sådan att de ger ett produktionsöverskott. 
 

3. Vid placeringen måste hänsyn även tas till buller, vibrationer och byggnaden i sig. Ett 
av verken fick avbryta sitt försök för att byggnaden den var monterad på inte klarade 
påfrestningarna. 

Det första problemet försökte man i studien även hitta en lösning till, genom att införa olika 
beräkningstekniska skalfaktorer när vindenergiinnehållet räknas ut, beroende på var platsen 
ligger. Gällande de två följande punkterna visade det sig finnas vissa motsättningar: de 
platser som gav ett produktionsöverskott var i allmänhet höga bostadshus, men det var 
också på dessa platser de boende upplevde buller som ett problem (Encraft, 2009). 

2.3.3 Försök med urban vindkraft i Sverige 

I Sverige har två försök med vindkraft inne i större städer genomförts: ett i Malmö och ett i 
Göteborg. I Göteborg var det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder som monterade 
ett VAWT-vindkraftverk uppe på taket till en av sina fastigheter. Kraftverket var i drift i 
ungefär ett år, och även här visade det sig finnas problem med oönskat ljud och vibrationer, 
samt att verkets effekt var lägre än utlovat. Försöket avbröts därför efter ungefär ett år 
(Familjebostäder, 2011). 

I Malmö uppfördes ett testkraftverk av typen HAWT i Sege park, men detta havererade bara 
dagar efter att det tagits i bruk, och monterades därför ner (Forsell, 2009). Ett annat, 
likadant, kraftverk i Augustenborg togs också det ner, eftersom säkerheten runt verken inte 
kunde garanteras. Det visade sig att haveriet i Sege Park berodde på att kastvindar kan 
fördela kraften på bladen så ojämnt att de riskerar att knäckas. 
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2.4 Miljöpåverkan 

För att undvika att en produkts påverkan på miljön analyseras enbart utifrån dess 
användningsfas brukar så kallade livscykelanalyser utföras, där man så att säga tittar på 
varan ”från vaggan till graven”. I detta fall inkluderas alltså vindkraftverkets påverkan från 
det att råvarorna till de olika delarna på verket bryts, till det att kraftverket till slut blir för 
gammalt och tas ur bruk. Detta inkluderar förutom material i själva kraftverket även 
transporter, montering och underhåll.  
 
För vindkraftverk har en sådan analys gjorts på uppdrag av vindkraftstillverkaren Vestas, och 
resultaten från denna analys visar att ett vindkraftverk rent energimässigt betalar sig på 
ungefär åtta månader. Efter denna tid har kraftverket alltså producerat mer energi än vad 
det under hela dess livstid har gått åt för produktion, underhåll och skrotning av verket. 
(D'Souza, et al., 2011) 

Denna livscykelanalys baseras på ett mycket stort kraftverk. Det ska också noteras att denna 
analys utfördes på uppdrag av ett företag som själva tillverkar just vindkraftverk, vilket leder 
till frågor om hur opartisk utredningen är, trots att den har utförts av en oberoende 
energikonsultfirma. Det finns också en fördel med att ett företag i branschen varit delaktig i 
analysen: de har troligen den bästa tänkbara tillgången till alla intressanta fakta och siffror. 

2.4.1 Ljud och vibrationer 

För urbana vindkraftverk är monteringen på en byggnad viktig för att inte vibrationer eller 
störande ljud ska uppstå. Vibrationer från vindkraftverk uppstår främst på grund av rotorns 
interaktion med luftströmmen som passerar rotorns sveparea. Vid stum infästning mellan 
kraftverket och bjälklag kan vibrationer sprida sig i byggnadsstommen. De högfrekventa 
vibrationerna kan ge stomljud och de lågfrekventa kan ge skador på stommen. För att 
minska vibrationerna kan en vibrationsisolator monteras mellan byggstommen och 
vibrationskällan. (Areschoug, 2011, p. 3) 
 
Ljud från vindkraftverk är en av de faktorer som har betydelse för bedömning av ett lämpligt 
avstånd till bebyggelse. Ljudet som alstras uppstår genom mekaniska och aerodynamiska 
effekter och kan i bostadsmiljö uppfattas som störande. Idag är vindkraftverkens mekanik 
relativt tyst, vilket gör att det främst är det aerodynamiska ljudet från rotorbladen som kan 
uppfattas som störande. Vid mätning av ljud från vindkraftverk skiljs det mellan ljud som 
vindkraftverket ger ifrån sig, kallat ljudemmission, och det ljud som uppmäts på ett avstånd 
från kraftverket, vilket kallas ljudimmission. (Zmijewski, 2010, pp. 2, 11) 

Det finns regelverk kring hur mycket ljud ett vindkraftverk får avge på olika avstånd. 
Vindkraft är den verksamhet i Sverige som har högst krav på ljudnivå. Idag får ett 
vindkraftverk inte avge en ljudnivå högre än 40 dB(A) kring bostäder. I känsliga miljöer med 
lågt bakgrundsljud, till exempel friluftsområden, bör inte ljudnivån överstiga 35 dB(A). 
(Zmijewski, 2010, p. 1) För att relatera dessa värden till andra ljudnivåer kan nämnas att det 
som normalt uppfattas som en tyst miljö, i till exempel sovrum, är en ljudnivå omkring 20-30 
dB(A). Normalt tal på en meters håll brukar ligga kring 60 dB(A).  (Arbetsmiljöverket, u.d.) 

Det finns flera beräkningsmodeller för ljudutbredning där Naturvårdsverkets modell från 
2001 samt modellen Nord2000 är vanliga vid beräkning av ljudimmission från vindkraftverk 
(Zmijewski, 2010, p. 2). Ett ofta använt program av ljudutbredning från vindkraftverk är 



11 
 

WindPro. Beräkningarna för ljudutbredningszonen utgår från den högsta möjliga 
ljudutbredningen genom att marken antas vara plan och hård så att allt ljud reflekteras. 
(Wizelius, 2002, p. 254) 

2.4.2 Skuggor och reflexer 

Vindkraftverk ger upphov till roterande skuggor som rör sig snabbt. Dessa skuggor kan vara 
irriterande och skapa stressreaktioner om de är synliga under en längre tid. Därför bör 
skuggbilden tas i beaktande vid planering av vindkraft om anläggningen ligger nära bostäder, 
arbetsplatser eller andra områden där människor vistas under en längre tid. De riktlinjer som 
finns säger att den faktiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 8 
timmar per år eller 30 minuter om dagen. (Boverket, 2009, p. 38) 

Om skuggorna är störande beror på vindkraftverkets dimensioner så som navhöjd och 
rotorarea, väderförhållanden, solstånd och topografi. På grund av att vädret hela tiden 
förändras går inte skuggeffekten att beräkna exakt, istället beräknas den sannolika 
skuggeffekten med hjälp av soltimmar och vindstatistik. Den beräkningsmodell som används 
för att mäta skuggpåverkan kallas geometrisk modell eller astronomisk modell. (Boverket, 
2009, p. 37)  

2.4.3 Djur och natur 

Vindkraftverk har ingen större påverkan på djurlivet enligt den forskning som har gjorts. Vid 
planering av vindkraftsanläggning är det dock viktigt att undersöka området där vindkraften 
ska upprättas för att det inte ska vara ett känsligt område för till exempel fåglar, så som 
häckningsplatser eller platser där fåglarna söker sin föda. Denna undersökning bör redovisas 
i en miljökonsekvensbeskrivning. Fåglar undviker ofta kraftverken då de uppkommer i 
fåglarnas flyttväg, däremot kolliderar fladdermöss oftare med kraftverken eftersom de 
lockas till ansamlingar av insekter som drar sig mot kraftverken på grund av 
värmeutstrålningen.  

Vindkraft kan också påverka orörda naturlandskap genom att störa landskapsbilden och 
påverka områdets ursprungliga utseende. Trots att vindkraft kan ha lokala negativa effekter 
på naturvärden ger vindkraften generellt sett positiva effekter både på regional och global 
nivå då påverkan på växthuseffekten, försurning, övergödning och miljöskadliga utsläpp 
minskar. (Boverket, 2009, p. 57) 

2.5 Bygglov 

Vid installation av vindkraftverk krävs bygglov från kommunens byggnadsnämnd ifall verkets 
diameter är större än två meter, om montaget sker i anslutning till byggnad eller om 
vindkraftverket är placerat närmare tomtgränsen än verkets höjd. Denna bygglovsansökan 
sänds vidare till myndigheter och andra organisationer som kan tänkas störas av bygget för 
att de ska få chansen att yttra sig. Om vindkraftverket har en höjd under 40 meter medför 
det oftast inget störningsmoment. Ett vindkraftverk måste upprättas enligt gällande 
bestämmelser, vilket gör att det behövs en bygganmälan senast tre veckor innan arbetet 
påbörjas. Även en anmälan enligt miljöbalken behöver göras om kraftverkets effekt 
överstiger 125 kW. Är det flera verk som ska installeras gäller det den sammanlagda 
effekten. (Energimyndigheten, 2008, p. 4) 
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2.6 Koppling till elnätet 

Vid småskalig energiproduktion är en viktig fråga vad som ska göras av den energi som 
kommer från verket. Vindkraftverk producerar el, och de alternativ som finns är därmed i 
princip att antingen koppla in kraftverken till det befintliga elnätet och skicka ut elen på 
nätet, eller att använda upp den producerade elen direkt, i anslutning till det producerande 
kraftverket.  

Ansluts kraftverket direkt till fastigheten kommer produktionen i första hand att täcka det 
egna behovet. Blir produktionen större än vad som förbrukas i fastigheten, kan överskottet 
föras ut via elmätaren på elnätet enligt figur 7. Skillnaden mellan de båda varianterna blir i 
princip att det i fallet att elektricitet förs ut på nätet måste säkerställas att elektricitet kan gå 
i båda riktningar genom elmätaren, beroende på om det produceras mer eller mindre el än 
vad som för tillfället förbrukas. (Energimyndigheten, 2008, p. 11) 

 
Figur 7. Vindkraft ansluten till fastigheten, där överskott går via elmätaren ut på elnätet. (Energimyndigheten, 2008, p. 11) 

Skulle en anslutning till elnätet vara aktuellt krävs av säkerhetsskäl ett godkännande från 
elnätsföretaget för att en god kvalitet på anslutning och utrustning ska hållas. För att sedan 
kunna sälja den egenproducerade elen krävs anslutning till elnätet, abonnemang samt 
elmätare. Elnätsföretaget kan ta ut avgifter för anslutning, mätning, beräkning och 
rapportering av den el som levereras till elnätet (Elsäkerhetsverket, u.d.). 
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3 Lösningsmetodik 
För att besvara frågeställningen används metodiken som visas i figur 8. Studien inleds med 
lämpliga antaganden och insamling av vinddata från mätstationer i närheten av Albano. 
Därefter analyseras vinddatan i Microsoft Excel genom att göra frekvens- och 
Weibullfördelningar. Utifrån dessa stapeldiagram och effektkurvor för kraftverken UGE-4K 
och UGE-9M kan olika intressanta värden räknas ut, så som energin i vinden och den energi 
som går att få ut ur kraftverket. Slutligen görs en kostnadsstudie för att undersöka 
lönsamheten och en känslighetsanalys där en undersökning görs om vad resultatet blir då 
vissa av parametrarna varieras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Antaganden och begränsningar i modellen 

I lösningsmetodiken ingår följande antaganden: 

 Då orimliga värden har sorterats bort är vindmätningarna pålitliga. SMHIs mätningar 
bedöms vara mest tillförlitliga, medan de andra datamängderna är intressanta att 
analysera för att de ligger nära platsen för bygget, även om deras tillförlitlighet är 
lägre och mätperioderna är kortare. 

 Vindhastigheten vid Albano antas inte avvika nämnvärt från vindhastigheterna vid de 
olika mätpunkterna. 

 Vindhastigheten antas variera enligt en Weibull-fördelning. 

 För de ekonomiska beräkningarna görs antaganden om realränta, livslängd, drift och 
underhåll och priset på elektricitet vilket medför osäkerhet i resultatet. 

 Kostnader eller intäkter från elcertifikat, inflationsränta, energiskatt, fastighetsskatt 
eller försäkringar behandlas inte i kostnadsstudien. 

 Vindkraftverken ansluts inte till elnätet eftersom elproduktionen aldrig antas bli 
högre än vad området själv gör av med. 

3.2 Vinddata 

Det som är viktigast att veta när det finns planer på att uppföra ett vindkraftverk är hur 
mycket det kommer att blåsa. Visar det sig att den tilltänkta platsen har dåliga 
vindförhållanden, spelar platsens övriga egenskaper i princip ingen roll alls om målet är en 
långsiktigt hållbar vindkraftsproduktion. Allra bäst är om det är möjligt att utföra 
vindmätningar på platsen där vindkraftverket är tänkt att uppföras. Eftersom att 
vindhastigheterna kan variera från år till år ger en lång mätperiod en mer tillförlitlig prognos 
med mindre variationer. Med en kortare mätperiod behöver den mätdata som har samlats 
in normalårs-korrigeras för att motsvara en längre period, vanligtvis fem till tio år. 

Figur 8. Flödesschema över lösningsmetodiken. 
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Finns det inte en tillräcklig mängd vinddata på platsen där vindkraftverket är tänkt att 
placeras, kan vindatlasmetoden användas. Denna metod utgår från vinddata från en 
mätstation inom två mils avstånd, och tar hänsyn till vilka råhetsklasser terrängen 
däremellan har, för att uppskatta vinden på den önskade platsen.  Ett annat sätt att 
uppskatta hur mycket det blåser på en plats är att utgå från den vindkartering där 
beräkningar av årsmedelvinden har gjorts över hela Sverige. Medelvindarna är beräknade för 
sju höjder: 80, 90, 100, 110, 120, 130 och 140 meter över marken och har en upplösning på 
0,25 kvadratkilometer. Vindkarteringen är gjord på de högre höjderna eftersom de främst 
ligger som underlag för planering av större vindkraftverk (Bergström & Söderberg, 2012). 
 
För att ytterligare kompensera för vindens naturliga variationer, är det vanligt att det utifrån 
den befintliga datan beräknas en sannolikhetsfördelning för vilka hastigheter vinden 
kommer ha under ett år. En ofta använd sannolikhetsfördelning är Weibullfördelningen, som 
med utgångspunkt i datan ger en fördelning för hur stor andel av tiden en viss vindhastighet 
kan antas blåsa. Det finns ett antal olika sätt att beräkna och anpassa variablerna i en 
Weibullfördelning. I denna rapport har utgångspunkten varit medelvindhastigheten och den 
energitäthet som vinden ger. 

3.2.1 Vinddata i denna studie 

I denna studie är den huvudsakliga källan till vinddata SMHIs mätningar vid Bromma 
flygplats. Se plats 2 i figur 9. Denna datamängd sträcker sig mellan 1 juli 1993 och 31 mars 
2013 och innehåller 268 235 observationer. Mätningarna är i allmänhet utförda med en 
halvtimmes intervall, även om det finns luckor, särskilt kvällstid, då det fram till och med 
oktober 2003 regelmässigt inte gjordes några mätningar. Även om detta är ett märkbart 
statistiskt bortfall, antas detta inte ge något stort utslag på slutresultatet. Möjligen skulle det 
kunna leda till ett något för högt medelvärde på vindhastigheten, eftersom det vid Bromma 
blåser mindre om natten (Penttilä & Wikström, 2011, pp. 43-44). 

 

Figur 9. 1. Albano. 2. Bromma flygplats. 3. Transportforskningslaboratoriet, KTH. 4. Arrheniuslaboratoriet, SU. 
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Utöver datan från Bromma har även vindmätningar från två platser närmare Albano (plats 1 i 
figur 9) analyserats. Detta är för det första data från Transportforskningslabbet på Drottning 
Kristinas väg vid KTH (plats 3 i figur 9), där mätningar har skett mellan 2 december 2011 och 
6 mars 2012. Fram till morgonen den 30 januari 2012 gjordes mätningar var femte minut, 
efter det varje minut, vilket ledde till sammanlagt 68 776 mätningar. Den andra 
datamängden är mätningar från taket på Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms universitet 
(plats 4 i figur 9). Här rör det sig om data från 22 juli 2010 till 26 april 2013, med 
upplösningen 15 minuter, vilket ger 86 538 mätvärden. 

Dessa datamängder är intressanta att analysera, eftersom dessa platser ligger betydligt 
närmare det tilltänkta byggprojektet än vad Bromma gör. Dock är det ett problem att 
mätperioderna är så pass begränsade, och dessa mätvärden har inte heller genomgått 
samma kvalitetskontroll som SMHIs mätvärden. Mätaren på Drottning Kristinas väg ligger 
också så pass inklämd bland bebyggelsen att det är svårt att veta hur tillförlitliga 
mätningarna är. Av dessa anledningar används mätningarna från Bromma som huvudsaklig 
källa, medan data från Transportforskningslaboratoriet används som kvalitativ jämförelse. 

3.3 Energi i vinden 

Energiinnehållet i vinden på en bestämd höjd anges som den energi i vinden som under ett 
år passerar ett vertikalt tvärsnitt med arean en kvadratmeter, och anges i kWh per 
kvadratmeter och år (Söder, 2002, p. 840). 

Denna kinetiska energi från luftmassan som rör sig kan omvandlas till elektrisk energi och 
beräknas enligt: 

  
 

 
      

 
(ekvation 2) 

 
Där   är luftens densitet, A är arean och t är tiden. Oftast används trycket 1 bar och en 
temperatur på 9˚C vilket ger luften en densitet på 1,25 kg/m3. Ekvation 2 säger att den 
utvunna energin är proportionell mot vindens hastighet i kubik, vilket medför att till exempel 
en fördubbling av vindhastigheten ger åtta gånger så mycket energi. All energi i luften kan 
dock inte bli omvandlad till kinetisk energi, eftersom det skulle innebära att luften bakom 
vindturbinen skulle avstanna helt. Betz lag beskriver hur mycket energi som kan utvinnas ur 
vinden, oavsett hur vindkraftverket är konstruerat. Lagen härleddes för första gången 1919 
och säger att det inte är teoretiskt möjligt att utvinna mer än 16/27 av vindens kinetiska 
energi. Detta värde, som kallas för effektkoefficienten, förändras med olika vindhastigheter 
samt mekaniska och aerodynamiska förluster (Wizelius, 2002, p. 140). Det maximala värdet 
på effektkoefficienten är 

   
  

  
       

Denna konstant kan användas tillsammans med ekvation 2 för att få ett energiinnehåll som 
bättre överensstämmer med verkligheten enligt ekvation 3. 

  
 

 
        

 
(ekvation 3) 
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När ett vindkraftverk ska dimensioneras och det behövs en uppskattning på hur mycket 
energi som går att få ut ur vinden används en sannolikhet för vindhastigheten enligt Weibull-
fördelningen som beskrivs i ekvation 4 nedan, 

     
 

 
 
 

 
 
 

      
 

 
 
 

  
 
(ekvation 4) 

där f(V) är sannolikheten för hastigheten V samt   och k är parametrar. När ingen detaljerad 
data finns används Rayleigh-fördelningen, som är Weibull-fördelningen med k=2 (Seguro & 
Lambert, 2000).  

Medelhastigheten för en given Weibullfördelning kan beräknas enligt: 

       
   

 
  

 
(ekvation 5) 

där   är gammafunktionen. 

För att beräkna hur mycket energi som finns i vinden används kalkyleringsprogrammet 
Microsoft Excel, där energin beräknas utifrån den sannolikhetsfördelning av vindhastigheter 
som har tagits fram med Weibullfördelningen. Ekvation 2 ovan används för att beräkna 
vindens energiinnehåll. Därefter anpassas Weibullfördelningen till det uppmätta 
energiinnehållet i vinden, och den anpassade Weibullfördelningen multipliceras med 
vindkraftverkens effektkurvor för att beräkna hur mycket energi vinden kan ge under ett år. 

För att erhålla en sannolikhetsfördelning i Excel beräknas parametrarna k och   på följande 
sätt: 

1. Medelvärdet Vm av vindhastigheten beräknas. 
2. Utifrån detta löses λ ut ur ekvation 5 och k sätts till 2, vilket ger Rayleigh-funktionen. 
3. Excels Weibull-funktion med λ och k som inparametrar används för att beräkna hur 

stor del av tiden de olika vindhastigheterna förkommer, ifall de fördelar sig enligt 
Weibullfunktionen. 

4. Den totala energitätheten i de värden som ges av Weibullfunktionen jämförs med 
den genomsnittliga energitäthet som finns i den verkliga vinddatan. För att den 
teoretiska tätheten i Weibull-fördelningen ska överensstämma med den 
genomsnittliga täthet som beräknats under verkliga förhållanden, anpassas 
Weibullfördelningens parameter k med hjälp av Excels problemlösarfunktion. 

3.4 UGE-4K och UGE-9M 

För att kunna göra en analys om hur mycket vindkraft som kan produceras och en 
kostnadsstudie väljs vindkraftverken UGE-4K som är ett mindre kraftverk och UGE-9M som 
är ett större, vars märkdata finns i bilaga A. Dessa två vindkraftverk  valdes för undersökning 
för att de är av VAWT-modell och därför lämpar sig bättre för urbana turbulenta 
vindförhållanden, då de kan fånga upp vind från alla riktningar (Mertens, 2006, p. 11). 
Vinkraftverken är tillverkade av det amerikanska företaget Urban Green Energy.  
 
Bladen på dessa kraftverk är tillverkade av kolfiber och glasfiber. Den effekt vindkraftverken 
genererar vid olika hastigheter illustreras av effektkurvor, som kan ses i bilaga A. 
Maxeffekten UGE-4K genererar är kring 4 kilowatt och UGE-9M genererar som mest cirka 
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10kW, vilket uppnås vid en hastighet på 12 m/s. Mätningar för effektkurvan görs av ett 
oberoende certifieringsföretag. (Urban Green Energy, 2011) 
Om vindkraftverken ska anslutas till elnätet behövs en likriktare och omriktare eftersom 
generatorn är en en synkrongenerator. En synkrongenerators frekvens beror av generatorns 
varvtal, vilket i sin tur beror av aktuell vindenergi. Det gör att strömmen behöver likriktas 
och sedan växelriktas till trefas växelström för att strömmen ska kunna matas ut på nätet. 
(Olsson, 2011, p. 13) 

3.5 Produktion från kraftverk 

När vindens frekvensfördelning är känd på platsen där vindkraftverket ska placeras kan 
årsproduktionen från vindkraftverket beräknas. Detta sker genom att antalet timmar en viss 
vindhastighet förekommer under ett år multipliceras med den effekt som enligt effektkurvan 
erhålls vid denna vindhastighet. Detta ger hur mycket energi, uttryckt i kilowattimmar, ett 
vindkraftverk av den modellen kan förväntas ge under ett år. 

3.6 Kostnadsstudie 

En kostnadsstudie krävs för att skaffa vetskap om ifall vindkraftsprojektet kan ge tillräckligt 
stora intäkter för att det ska bli lönsamt. Om förstudien visar att projektet kan bli lönsamt 
och beslut fattas om att fortsätta projektet, görs en noggrannare kalkyl. 

För kostnadsstudien krävs antaganden om realränta, ett kraftverks ekonomiska livslängd och 
kostnad för drift och underhåll. Dessa uppgifter hämtas från Energimyndighetens rapport 
där en realränta på 6 %, ett kraftverks livslängd på 20 år och drift och underhållskostnad på 
10 öre per kilowattimme används (Energimyndigheten, 2008). Kostnader eller intäkter från 
elcertifikat, inflationsränta, energiskatt, fastighetsskatt eller försäkringar behandlas inte i 
denna kalkyl. 
 
Priset på elektricitet sätts på elmarknaden Nordpool, och ligger normalt mellan 25 och 50 
öre/kWh i snitt på årsbasis (NordPool, 2013). Elpriset varierar under året beroende på 
efterfrågan, då en stor del av elektriciteten går till uppvärmning av byggnader är efterfrågan 
högre på vintern och därmed blir också priset högre vintertid. På grund av elprisets variation 
beräknas den årliga intäkten med ett elpris på 50 öre/kWh. Utifrån den beräknade 
elproduktionen som kraftverket genererar och priset per kWh kan en årlig inkomst räknas 
fram. Inkomsten kommer från produktionen som kraftverket genererar och som ersätter 
inköp från elnätet. Den årliga intäkten beräknas enligt följande: 

                                              

3.6.1 Investeringskalkyl 

I samband med kostnadsstudien görs en investeringskalkyl, för att få en överblick på hur stor 
investeringskostnaden skulle kunna bli. All el som produceras antas förbrukas i direkt 
anslutning till kraftverket eftersom produktionen förväntas bli låg, därför inkluderas inga 
anslutningskostnader till elnätet. Investeringskostnaderna varierar beroende på vilket 
fabrikat vindkraftverket har, märkeffekten och de förhållanden som råder i området. För 
UGE-4K och UGE-9M är investeringskostnaderna hämtade från återförsäljaren Soliwex AB. 
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3.6.2 Pay-off-metoden och nuvärdesmetoden 

Pay-off-metoden används för att beräkna återbetalningstiden av investeringen. Denna 
metod tar ingen hänsyn till kalkylräntan vilket är en nackdel, men metoden ger ändå en 
indikation om projektet har förutsättningar att genomföras. Pay-off-tiden beräknas enligt 
följande: 
 

                                
                

                 
 

 
Nuvärdesmetoden används för att jämföra hur mycket en årligen återkommande avkastning 
ger jämfört med den investering som har gjorts för att uppnå denna avkastning. Metoden 
används för att undersöka om en investering kan leda till en ökning av nuvärdet av kapitalet 
med en viss realränta. Om nuvärdet av intäkterna är större än nuvärdet av investeringarna är 
investeringen lönsam. Både pay-off-metoden och nuvärdesmetoden bygger på antaganden 
om framtida elpriser och räntor vilket medför en viss osäkerhet i kalkylerna. 
 

Nuvärdet räknas ut genom ekvation 6. 
 
       
 

(ekvation 6) 

 fk i ekvationen ovan är kapitaliseringsfaktorn och K är kostnad eller intäkt. fk beräknas enligt 
ekvation 7. 
 

   
    

    
 

 
(ekvation 7) 

 
r är realräntan och n är antal år. q ges av ekvation 8. 
 
      (ekvation 8) 
 
Vinsten på 20 år beräknas enligt följande: 
                                                    

3.7 Känslighetsanalys 

De metoder som har använts för att erhålla resultaten medför osäkerheter. För att 
undersöka hur förändringar av parametrarna elproduktion och elpris förändrar resultatet av 
kostnadsstudien görs en känslighetsanalys. Andra parametrar som innehåller osäkerheter, 
till exempel realränta, medelvindhastighet, vindkraftverkets livslängd och verkningsgrad tas 
inte med i känslighetsanalysen. Många av dessa parametrar ingår i parametern elproduktion 
och en ökning respektive minskning på 30 % av elproduktionen antas täcka förändringen av 
dessa parametrar.  

Elpriset som sätts på Nordpool ligger som lägst på 25 öre/kWh i snitt på ett år, därför antas 
detta pris som den undre gränsen i känslighetsanalysen som rör elpriset. I ett scenario med 
dyrare elpris har 1 kr/kWh valts, eftersom detta är ett pris som Nordpools spotpris ibland är 
uppe och snuddar vid, och under korta perioder till och med går över, under bistra 
vintermånader. Det är också ett pris som är lätt att relatera till i konsumentledet, då detta är 
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ungefär vad el kostar för en privatperson som betalar skatt och påslag med mera, även om 
det inte är just detta som beräknas i detta fall. 

4 Resultat 

4.1 Vindens energiinnehåll 

Till att börja med sorteras tillgänglig data upp i vindstilla och intervall om 1 m/s, det vill säga 
0 m/s, 0,1-1,0 m/s, 1,1–2,0 m/s och så vidare. Detta ger en frekvensfördelning, som till 
exempel för Bromma flygplats ser ut som i figur 9. Vinddatan från Bromma flygplats har en 
medelvindhastighet på 3,43 meter per sekund, och en formparameter k på 4,4. Med 
beräkningar i Microsoft Excel erhålles Weibullfördelningen som också den illustreras i figur 
10.  

 

Figur 10. Vinddata från Bromma Flygplats. Vindhastigheter är indelade i intervall om 1 m/s. 

4.2 Produktion från UGE-4K och UGE-9M 

Då den framräknade Weibullfördelningen för Bromma flygplats multipliceras med 
effektkurvan erhålls en produktion på 1 750 kWh/år för ett kraftverk av modellen UGE-4K. 
Motsvarande beräkningar utifrån vinddatan från Drottning Kristinas väg ger en 
energiproduktion på 140 kWh/år, och datan från Arrheniuslaboratoriet 650 kWh/år. För det 
större vindkraftverket UGE-9M är motsvarande siffror 5 240 kWh om data från Bromma 
flygplats används, 450 kWh för data från Transportforskningslaboratoriet och 2 140 för data 
från Arrheniuslaboratoriet. 
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4.3 Ekonomisk analys 

4.3.1 UGE-4K 

För driftkostnaden som beräknats fram i tabell 1 används resultat från 
produktionsberäkningen för UGE-4K.  Med ett pris på 10 öre/kWh blir driftkostnaden 3500 
kr på 20 år. 

Årlig produktion 
(kwh/år) 

Pris (öre/kWh) Driftkostnad/ år Driftkostnad 
för 20 år 

1 750 10 175 kr/år 3500 kr 
Tabell 1.  Driftkostnader för UGE-4K. 

Inköpskostnaden för ett komplett vindkraftverk inklusive frakt erhölls från återförsäljaren 
Soliwex AB. Kostnaden är baserad på prislista från 2013 och en dollarkurs från 6 maj 2013. I 
tabell två sammanställs investeringskostnaderna för UGE-4K. 

Inköpskostnad  229 000 kr  
Driftkostnad 3 500 kr 

Total kostnad 232 500 kr 
Tabell 2. Kostnader för UGE-4K. (Olsson, 2011) 

I tabell 3 sammanfattas kostnadsstudien för UGE-4K. Den årliga intäkten kommer från den 
produktion som ersätter inköp från elnätet och erhålles genom den årliga produktionen som 
beräknats fram tidigare och det antagna elpriset på 50 kWh/år. Beräkningar kan studeras i 
bilaga B. För nuvärdesmetoden används en realränta på 6 % och en livslängd på 20 år. 

 
Årlig intäkt 875 kr  
Inkomst på 20 år 17 500 kr  
Pay-off-tid 266 år  
Vinst -222 438 kr  
Tabell 3. Sammanfattning av kostnadsstudie för UGE-4K. 

4.3.2 UGE-9M 

För driftkostnaden som beräknas fram i tabell 4 används produktionsberäkningen för UGE- 
9M som gjorts tidigare. Med ett pris på 10 öre/kWh blir driftkostnaden på 20 år 10 480 kr 
enligt tabell 4. 

Årlig produktion 
(kwh/år) 

Pris (öre/kWh) Driftkostnad/ år Driftkostnad 
för 20 år 

5 240 10 524 kr/år 10 480 kr 
Tabell 4. Driftkostnader för UGE-9M. 

Inköpskostnaden för ett komplett vindkraftverk inklusive frakt erhölls från återförsäljaren 
Soliwex AB. Kostnaden är baserad på prislista från 2013 och en dollarkurs från 6 maj 2013. I 
tabell 5 sammanställs investeringskostnaderna för UGE-9K. 

Inköpskostnad 800 000 kr 
Driftkostnad 10 480 kr 

Total kostnad 810 480 Kr 
Tabell 5. Kostnader för UGE-4K. (Olsson, 2011)  
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I tabell 6 är kostnadsstudien sammanfattad för UGE-9M. Den årliga intäkten kommer från 
den produktion som ersätter inköp från elnätet och erhålles genom den årliga produktionen 
som beräknats fram tidigare och det antagna elpriset på 50 öre/kWh. För nuvärdesmetoden 
används en realränta på 6 % och en livslängd på 20 år. 
 
Årlig intäkt 2 620 kr  
Inkomst på 20 år 52 400 kr  
Pay-off-tid 310 år  
Vinst          kr  
Tabell 6. Sammanfattning av kostnadsstudie för UGE-9M. 

5 Känslighetsanalys 
Eftersom det finns osäkerheter i vissa av parametrarna, till exempel hur mycket det blåser, 
görs en känslighetsanalys, där parametrarna varieras. De fall som testas är hur 
elproduktionen skulle påverkas under ett år om den var 30 % högre eller 30 % lägre än 
nuvarande data. 

 Årlig elproduktion UGE-
4K [kWh] 

Årlig elproduktion UGE-
4K [kWh] 

Oförändrad  1 750 5 240 
Ökning med 30 % 2 275 6 812 
Minskning med 30 % 1 225 3 668 
Tabell 7. Känslighetsanalys med förändring av parametern elproduktion. 

Elpriset är också en parameter som förändras. Därför undersöks hur mycket den årliga 
vinsten förändras med ett elpris på 1 kr/kWh som övre gräns och en undre gräns på 0,25 
kr/kWh. Vinsten räknas även utifrån bästa respektive sämsta fallet av årliga elproduktionen 
från tabell 7. 

 Elpris 
[kr/kWh] 

Årlig vinst UGE-4K [kr]  Årlig vinst UGE-4K kr] 

Oförändrad  0,5 875 2 620 
Övre gräns, med 
ökning av 
elproduktionen 30 % 

1 2 275 6 812 

Undre gräns, med 
minskning av 
elproduktionen 30 % 

0,25 307 917 

Tabell 8. Känslighetsanalys med förändring av parametern elpris. 
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Utifrån resultatet från tabell 8 beräknades pay-off-tiden och vinsten för det bästa och 
sämsta fallet med hänsyn till både prisförändringar och förändringar i elproduktion. Dessa 
beräkningar för båda kraftverken illustreras i tabell 9. 

 Pay-off-tiden Vinst 

Oförändrad UGE-4K 266 år -222 438 kr 
Bästa fall UGE-4K 102 år -206 338 kr 
Sämsta fall UGE-4K 760 år -228 970 kr 
   
Oförändrad UGE-9M 310 år -780 350 kr 
Bästa fall UGE-9M 119 år -732 142 kr 
Sämsta fall UGE-9M 884 år -799 935 kr 
Tabell 9. Bästa respektive sämsta fallet med hänsyn till både prisförändringar och förändringar i elproduktion. 
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6 Diskussion 
De regler från Stockholm stad som säger att ett nybyggt bostadshus får ha en 
energianvändning om högst 55 kWh/m är otydliga och skulle behöva förbättras. Dessa regler 
finns i ett flertal olika dokument, men det är inte alltid de överensstämmer, eller uttrycker 
samma sak på ett tydligt sätt. Stockholm stads regler är egentligen en mer strikt variant av 
Boverkets regler, som också de lider av vissa problem, åtminstone vad gäller vindkraft: det 
finns i dagsläget ingen möjlighet att räkna av egenproducerad vindkraft från de 55 
kilowattimmarna, vilket har uppmärksammats av Energimyndigheten. Det finns därför en 
diskussion ifall reglerna ska göras teknikneutrala, och ge möjlighet att räkna av all förnybar 
elektricitet oavsett hur den produceras, men det är inte möjligt i dagsläget. 

6.1 Vinddata 

Den data som huvudsakligen använts kommer från Bromma flygplats, som ligger cirka 6 
kilometer från Albano. Det kan vara så att vinden uppför sig annorlunda i Albano, även om 
detta avstånd inte är så stort att det borde göra någon väsentlig skillnad. Vad som däremot 
kan skilja är hur mycket vinden störs och hur den uppför sig i de olika områdena. Bromma 
flygplats ligger på ett stort plant fält, och förutsättningarna för ostörd vind är därför 
betydligt bättre än i Albano, som ligger i en sänka och dessutom omges av bebyggelse och 
skog. Det är dessutom så att väderstationen på Bromma flygplats kan antas vara placerad för 
att ha så bra förutsättningar för meteorologiska mätningar som möjligt. 

Mycket riktigt visar också mätningarna på KTHs område betydligt lägre värden än de från 
SMHI i Bromma. Dessa mätstation ligger geografiskt nära Albano, och dessutom i et liknande 
läge, med mycket bebyggelse runt omkring. Denna mätare är dock placerad under nivån för 
de närmaste husens tak, och nära stora träd, vilket förmodligen drar ner mätvärden ännu 
mera. Eventuella vindkraftverk i Albano skulle kunna byggas i bättre vindlägen än denna 
mätstation. Även mätningarna från Stockholms universitet ger lägre värden än SMHIs 
mätningar, men det är troligt att det även här finns terrängfaktorer som påverkar. 

Något som också bör poängteras är att den data som kommer från SMHI har vissa luckor. 
Under de tio första åren av den tjugo år långa mätserien mättes få eller inga vindhastigheter 
mellan 19:50 och 02:50 (med mindre variationer), och det finns även andra luckor i 
mätserien där det saknas värden för enskilda tillfällen eller längre perioder på upp emot en 
dag. Skulle mätserien vara komplett, med två mätningar varje dag under nästan 20 år, skulle 
datamängden innehålla ungefär 346 000 värden, men innehåller nu drygt 268 000, vilket ger 
ett bortfall på 22,5 %. Detta är ett betydande bortfall, men då serien sträcker sig över en så 
lång period antas detta inte spela någon avgörande roll. De uteblivna mätningarna på kvällen 
kan bidra till att medelvärdet på vinden blir lite högre, då det blåser mer på dagen än på 
natten. 

I analysen av vinddata har ingen hänsyn tagits till vindriktningen, eftersom fördelningen av 
vindriktningen mest sannolikt är en annan vid Albano än vid Bromma flygplats. I bebyggd 
miljö råder turbulenta vindförhållanden vilket gör att vertikala vindkraftverk är att föredra. 
Dessa vertikala vindkraftverk kan fånga upp vinden oberoende vilket håll det blåser ifrån. Då 
verken placeras på byggnader är dock vindriktningen av betydelse för att välja den plats där 
vinden är accelererad enligt figur 5. 
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6.2 Begränsningar i modell och antaganden 

Det är värt att notera att det inte är uppmätta värden som har använts för att beräkna hur 
mycket energi som kan tas ur vinden, utan att denna fördelning istället har legat som grund 
för att göra en sannolikhetsfördelning enligt Weibulls modell. I figur 10, där båda dessa 
fördelningar finns, syns tydligt att dessa två fördelningar skiljer sig rätt kraftigt åt vad gäller 
vindhastighetens frekvensfördelning, trots att detta är den bästa möjliga 
Weibullfördelningen utifrån den uppmätta vinddata som finns att utgå ifrån. Frågan är hur 
stor idé det är att utgå från Weibullfördelningen istället för uppmätt data, när det faktiskt är 
en så lång mätperiod som 20 år. Även om det finns en slumpmässighet i vindens hastighet, 
torde denna slumpfaktor vara mycket liten efter en så lång tid med så många värden. 

Beräkningsmodellen som används har också många steg, vilket gör att osäkerhet i ett steg 
kan fortplanta sig till nästa. Metoden att först räkna ut vindens genomsnittliga energitäthet, 
för att sedan anpassa Weibullfunktionen till detta, innebär många omräkningar, vilket skulle 
kunna vara ett problem. Dock stämmer resultatet väl samman med vad energiproduktionen 
ska vara enligt de av tillverkaren angivna produktionskurvorna som visas i bilaga A, och kan 
därför ses som en mycket god fingervisning om hur mycket ett vindkraftverk borde ge, även 
om det inte är att betrakta som något exakt. 

6.3 Känslighetsanalys 

Trots att elproduktionen ökas med 30 % i den övre gränsen och elpriset höjs till 1 kr/kWh blir 
inte investeringen lönsam enligt beräkningarna som har utförts i den här studien. För UGE-
4K blir återbetalningstiden 102 år och förlusten ungefär 200 000 kr. För UGE-9M blir 
återbetalningstiden 119 år och förlusten runt 730 000 kr. Med detta resultat är UGE-4K en 
något bättre investering men inte ett alternativ.  

6.4 Anslutning till elnätet 

Om småskalig vindkraft skulle installeras i Albano, skulle den el som producerades med 
mycket stor sannolikhet vara mindre än den fastighetsel som går åt bara för att hålla igång 
till exempel hissar, ventilation och belysning. Vid tillfällen med riktigt goda förutsättningar 
för vindkraften skulle det eventuellt kunna produceras mer el än vad byggnaderna gör av 
med, vilket skulle kunna tala för att koppla in till elnätet. Så länge dessa toppar inte blir stora 
och frekventa skulle det dock kunna gå bra att behålla önätsstrukturen, och spara 
överskottsenergin med exempelvis batterier. Med tanke på områdets storlek är det föga 
troligt att det någonsin skulle produceras så mycket el att den inte skulle användas upp inom 
området. 

6.5 Urban vindkraft ur ett hållbarhetsperspektiv 

Det är viktigt att hitta lösningar för energiproduktion som är hållbara över tid vad gäller 
ekonomi, miljöpåverkan och socialt. Livscykelanalysen som gjordes på uppdrag av 
vindkraftstillverkaren Vestas visade att ett vindkraftverk producerar mer energi efter åtta 
månader än vad det går åt för produktion, underhåll och skrotning av verket. Om detta även 
gäller småskaliga vindkraftverk borde elcertifikatkvoten höjas och styrmedelsvillkoren bli 
bättre för att minska energiförbrukningen från fossila bränslen. Om tekniken även förbättras 
och mer elproduktion kan fås av kraftverken finns ytterligare orsak till att öka förmånerna 
för småskalig vindkraft. 
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Utifrån denna studie är inte urban vindkraft vid Albano ett hållbart alternativ ur ekonomisk 
synpunkt, då avbetalningstiden överskrider hundra år och nuvärdesmetoden visar på att 
investeringen skulle medföra en förlust. Dock skulle en investering i ett mindre kraftverk som 
har en maxeffekt på ungefär 1 kW och fungerar bra i låga vindhastigheter eventuellt kunna 
vara ett alternativ. Detta skulle också kunna fungera som reklampelare för Svenska Bostäder. 

I urban miljö kan vindkraftverk ge upphov till ljud, vibrationer och skuggor som påverkar den 
sociala aspekten. Därför bör dessa faktorer tas med i beaktande vid planering av vindkraft i 
urban miljö, vilket de också oftast gör. Även djurliv, natur och landskapsupplevelse spelar 
roll i planeringen, men har inte lika stor betydelse i urban miljö. 

Generellt sett är vindkraft ett bra alternativ då den bidrar till att minska växthuseffekten, 
försurning, övergödning och miljöskadliga utsläpp. Det är dock viktigt med god planering för 
att vindkraftverken ska betala sig både energimässigt och ekonomiskt samt för att 
vindkraftverken inte ska ha för stor påverkan på omgivningen. 

6.6 Förslag för framtida arbeten 

I just det specifika fallet med vindkraftverk vid Albano, pekar svaret på att det inte är lönt att 
göra vidare undersökningar, åtminstone inte ur energimässig och ekonomisk synpunkt. El 
från lokal vindkraft kostar betydligt mer än vad konventionellt producerad elektricitet eller 
solceller skulle göra, och ger dessutom så pass lite energi att det inte gör någon märkbar 
skillnad i ett stort område som Albano. Däremot skulle det vara tänkbart att installera 
vindkraft för att peka på områdets gröna profil och tydliggöra att urban vindkraft är något 
som ses som en framtida energikälla. Att bygga ett kraftverk i urban miljö, som kan följas 
utav forskare på närbelägna KTH och Stockholms universitet skulle dessutom kunna vara ett 
värdefullt bidrag till forskningen. 

Rent kunskapsmässigt behövs det mer forskning om urban vindkraft generellt. Det tycks 
finnas väldigt lite kunskap i ämnet, och framförallt verkar den akademiska världen ha varit 
mycket litet inblandad i de försök som verkligen har gjorts. I Sverige har försök gjorts i både 
Malmö och Göteborg, men ingen som helst forskning på hur dessa kraftverk har fungerat i 
den urbana miljön verkar ha gjorts. Inte heller verkar företagen och kommunerna som varit 
inblandade i dessa kraftverk ha sammanfattat sina slutsatser på något särskilt organiserat 
sätt, utan det har mest handlat om notiser när kraftverken monterats upp eller ner, samt när 
det varit problem med dem. Offentliggjorda rapporter, eller åtminstone kortare 
sammanställningar med erfarenheter från liknande försök skulle vara mycket värdefullt. 
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7 Slutsats 
Litteraturstudien visar att det visserligen finns en del ansatser till att ta den teori som finns 
runt vindkraft och anpassa den till urbana förhållanden, men att detta inte verkar leda till att 
ta den urbana vindkraften speciellt mycket framåt. De lärdomar som borde kunna dras av de 
försök med urban vindenergi som har gjorts, verkar inte utnyttjas i någon större grad, även 
om det finns undantag i form av till exempel Warwick wind trials. 

Enligt beräkningarna som har gjorts kan ett vindkraftverk med märkeffekten 4 kW leverera 
som mest 1 750 kWh på ett år, vilket inte är tillräckligt för att betala sig ekonomiskt. Detta är 
dessutom under förhållanden som troligtvis inte råder i Albano, utan är en beräkning utifrån 
värden på vindhastighet som med stor sannolikhet är högre än de som råder i Albano. 

Utifrån de beräkningar och den ekonomiska analys som har gjorts är det inte hållbart att 
anlägga vindkraftverk vid Svenska Bostäders byggprojekt i Albano. Elproduktionen från ett 
vindkraftverk är för liten för att det ska vara ekonomiskt hållbart att använda urban vindel 
som energikälla. 
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9  Bilaga A – Märkdata för vindkraftverken UGE-4K och UGE-9M 
   

 

  
 UGE-4K UGE-9M 
Höjd 4,6 m 9,6 m 
Bredd 3 m 6,4 m 
Sveparea 13,8 m2 61,4 m2 

Vikt 461 kg 4000 kg 
Startvind 3,5 m/s 3,5 m/s 
Varvtal 110 RPM 55 RPM 
Ljudnivå vid 12 m/s <38 dB <38 dB 
Tabell 10. Märkdata för vindkraftverken UGE-4K (Urban Green Energy, 2011) och UGE-9M (Urban Green Energy, u.d.).   
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9.1 Data för UGE-4K 

 

 
Figur 11. Effektkurva för UGE-4K (Urban Green Energy, 2011). 

 

 

 
Figur 12. Årlig produktionskurva för UGE-4K (Urban Green Energy, 2011). 
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9.2 Data för UGE-9M 

 

 
Figur 13. Effektkurva för UGE-9M (Urban Green Energy, u.d.). 
 
 

 
Figur 14. Årlig produktionskurva för UGE-9M (Urban Green Energy, u.d.). 

  



32 
 

10 Bilaga B – Ekonomiska beräkningar 

 
Årlig intäkt: 
 

                                              
 
Årlig intäkt=1750∙0,5=875kr 
 
 
Pay-off-metoden: 
 

                                
                

                 
 

 

             
      

   
        

 
 
Nuvärdesmetoden: 
 
       
 

   
        

           
      

 
 

                     
 

 
Vinsten på 20 år beräknas enligt: 
 
                                                    
 

                              
 

Motsvarande beräkningar görs för UGE-9M. 
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11 Bilaga C – Beräkningar och resultat för vinddata från Bromma 

flygplats 

 
Antal mätningar 268 235 
Tidsperiod 1993-07-01 – 2013-03-31  
Genomsnittlig vindhastighet 3,4 m/s 
Genomsnittlig energitäthet 50 W/m2 
Tabell 11. Data från mätningarna vid Bromma flygplats. 
 

Vindhastighet 
[m/s] 

Varaktighet per år 
(uppmätt) [h] 

Varaktighet per år 
(enligt Weibullfördelning) [h] 

0 323 0 
1 722 185 
2 672 936 
3 1 858 2 050 
4 1 896 2 631 
5 1 482 1 984 
6 941 810 
7 490 158 
8 224 13 
9 95 0,4 
10 39 0 
11 15 0 
12 5,4 0 
13 1,5 0 
14 0,6 0 
15 0,4 0 
16 0,1 0 
17 0,1 0 
Tabell 12. Fördelningen av vindhastigheter under ett år vid Bromma flygplats. 
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Figur 15. Fördelningen av vindhastigheter under ett år vid Bromma flygplats. 

 

Vindhastighet 
[m/s] 

Effekt UGE-4K 
[kW] 

Årsproduktion 
UGE-4K [kWh] 

Effekt UGE-9M 
[kW] 

Årsproduktion 
UGE-9M [kWh] 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0,2 526 0,7 1 842 
5 0,3 595 1,0 1 984 
6 0,6 486 1,3 1 053 
7 0,8 127 2,0 317 
8 1,2 15 3,0 39 
9 1,6 0,6 4,1 1,5 
10 2,2 0 5,6 0 
11 3,0 0 7,5 0 
12 4,0 0 10,0 0 
13 4,4 0 10,0 0 
14 4,4 0 10,0 0 
15 4,3 0 10,0 0 
16 4,2 0 10,0 0 
17 4,2 0 10,0 0 

Summa  1 750  5 236 
Tabell 13. Vindkraftverkens effekt vid olika vindhastigheter samt den elektricitet de producerar på ett år. 
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12 Bilaga D – Beräkningar och resultat för vinddata från 

Transportforskningslaboratoriet, Kungliga Tekniska Högskolan 

 
Antal mätningar 68 766 
Tidsperiod 2011-12-02 – 2012-03-06  
Genomsnittlig vindhastighet 1,7 m/s 
Genomsnittlig energitäthet 7,7 W/m2 
Tabell 14. Data från mätningarna vid Transportforskningslaboratoriet. 
 

Vindhastighet 
[m/s] 

Varaktighet per år 
(uppmätt) [h] 

Varaktighet per år 
(enligt Weibullfördelning) [h] 

0 345 0 
1 2 113 3398 
2 3 381 2798 
3 1 928 1350 
4 683 447 
5 227 108 
6 75 20 
7 14 2,8 
8 0,8 0,3 
Tabell 15. Fördelningen av vindhastigheter under ett år vid Transportforskningslaboratoriet. 
 

Figur 16. Fördelningen av vindhastigheter under ett år vid Transportforskningslaboratoriet. 
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[m/s] [kW] UGE-4K [kWh] [kW] UGE-9M [kWh] 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0,2 89 0,7 313 
5 0,3 32 1,0 108 
6 0,6 12 1,3 26 
7 0,8 2,2 2,0 5,5 
8 1,2 0,4 3,0 0,9 

Summa  136  453 
Tabell 16. Vindkraftverkens effekt vid olika vindhastigheter samt den elektricitet de producerar på ett år. 

  



37 
 

13 Bilaga E – Beräkningar och resultat för vinddata från 

Arrheniuslaboratoriet, Stockholms Universitet 

 
Antal mätningar 86 538 
Tidsperiod 2010-07-22 – 2013-04-26  
Genomsnittlig vindhastighet 2,8 m/s 
Genomsnittlig energitäthet 23 W/m2 
Tabell 17. Data från mätningarna vid Arrheniuslaboratoriet. 
 

Vindhastighet 
[m/s] 

Varaktighet per år 
(uppmätt) [h] 

Varaktighet per år 
(enligt Weibullfördelning) [h] 

0 411 0 
1 414 821 
2 1 334 2 344 
3 2 778 2 919 
4 2 277 1 913 
5 1 112 649 
6 347 107 
7 78 7,9 
8 12 0,2 
9 2,9 0 
10 0,5 0 
Tabell 18 Fördelningen av vindhastigheter under ett år vid Arrheniuslaboratoriet. 
 

 
Figur 17. Fördelningen av vindhastigheter under ett år vid Arrheniuslaboratoriet. 

  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ti
d

 [
h

/å
r]

 

Vindhastighet [m/s] 

Vindhastighet under ett år 

Uppmätta värden Värden med Weibullfördelning 



38 
 

 

Vindhastighet 
[m/s] 

Effekt UGE-4K 
[kW] 

Årsproduktion 
UGE-4K [kWh] 

Effekt UGE-9M 
[kW] 

Årsproduktion 
UGE-9M [kWh] 

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0,2 383 0,7 1 339 
5 0,3 195 1,0 649 
6 0,6 64 1,3 139 
7 0,8 6,3 2,0 16 
8 1,2 0,3 3,0 0,7 
9 1,6 0 4,1 0 
10 2,2 0 5,6 0 

Summa  648  2 143 
Tabell 19. Vindkraftverkens effekt vid olika vindhastigheter samt den elektricitet de producerar på ett år. 

 


