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Sammanfattning—Denna rapport är en del av en större 

förstudie som handlar om lönsamheten i en liten 

vindkraftsanläggning bestående av tre vindkraftverk placerade 

på Öland.  Syftet för denna del är att undersöka kostnaden för 

underhållet, olika underhållsstrategier och lagerhållning. 

Rapporten beskriver även de olika komponenterna i ett 

vindkraftverk, vilka fel som inträffar samt hur ofta de inträffar. 

Den metod som har använts är att genom litteraturstudie 

sammanställa statistik för felfrekvens, hindertid och kostnader.  

Driftkostnaden för tre vindkraftverk beräknades till 80.7-

100.8 miljoner kronor och förväntas ha en tillgänglighet på 94-99 

%. Det är dock svårt att exakt kartlägga de fel som inträffar i 

vindkraftverket på grund av dess komplexa struktur.  

Vindkraftsanläggningen kan inte med säkerhet förväntas vara 

ekonomiskt lönsam. Det ekonomiska perspektivet är en viktig 

del, men för att lösa problemen med den globala uppvärmningen 

krävs det att det ses i ett bredare perspektiv.  

I. INLEDNING 

ÖR att minska utsläppen av de växthusgaser som är ett 

rådande hot mot vårt klimat måste användandet av de 

förnybara energikällorna öka. En förnybar energikälla 

vindkraften. För att vindkraftsindustrin ska utvecklas och 

användas i större utsträckning är det viktigt att den är lönsam. 

Lönsamheten påverkas bland annat av utgifter för underhåll 

och tillgängligheten för när vindkraftverket är i bruk. 

Vindkraftverk är dock komplexa att underhålla. På hög höjd 

blir de utsatta för många extrema förhållanden som kraftiga 

vindar, höga spänningar och mekanisk stress. De kraftiga 

förhållandena påfrestar de många olika delarna i ett 

vindkraftverk som har blivit allt mer avancerade för att få 

vindkraftverken att kunna utvinna maximalt med energi. 

A. Problemformulering 

    Rapporten har som syfte att studera olika typer av 

underhållsstrategier och ha fokus på det ekonomiska 

perspektivet vad gäller underhållet.  Denna studie är en del av 

en större förstudie som har till avsikt att undersöka 

lönsamheten av en vindkraftspark bestående av tre 

vindkraftverk placerade på Öland. Rapporten kommer även att 

kartlägga vilka olika typer av underhåll som finns och vilka 

komponenter i vindkraftverket som är viktigast och oftast går 

sönder. Den kommer även att kartlägga hur ofta 

vindkraftverket står stilla på grund av fel och kostnader för 

förlorad produktion. Rapporten kommer att undersöka hur 

lagerhållningen för vindkraftparken bör skötas och vilka delar 

som bör finnas.  Den ska även diskutera hur underhåll kan ske 

på ett så hållbart sätt som möjligt.  

B. Metod och antaganden 

    Litteraturstudier har gjorts för att få en översikt över vilka 

komponenter som kan gå sönder i en vindturbin och hur 

underhållet kan skötas. För att få en tydligare inblick i hur 

underhållet sker i praktiken har även telefonintervjuer 

genomförts med en servicetekniker från vindkraftstillverkaren 

Vestas och med en servicekoordinator från ett företag som 

säljer servicetjänster för vindkraft. 

    För att kunna uppskatta hur länge ett vindkraftverk står 

stilla på grund av olika fel har det antagits att de tre 

vindkraftverken på Öland följer samma statistik som andra 

svenska vindkraftverk. Denna statistik har samlats in från 

Vindstat som för statistik över de flesta vindkraftverken i 

Sverige.  

    Driftkostnader och felfrekvenser har beräknats utifrån 

angivna standardvärden funna i andra rapporter som rör 

ämnet. Även här har det antagits att vindkraftverken i denna 

rapport kommer att följa samma standardvärden. 

   Andra antaganden som har gjorts inför denna förstudie är att 

alla tre vindkraftverk kommer att ha en livslängd på 25 år.  

II. VINDKRAFTVERKETS DELAR 

Vindkraftverk är komplexa att underhålla då de består av 

många delsystem med många olika komponenter. För att 

kunna planera hur underhållet ska genomföras för tre stycken 

vindturbiner, behövs det en förståelse för vilka fel som de 

olika komponenterna kan drabbas av. Vindturbinen som 

valdes för denna studie var en Vestas V112 3.3 MW. Denna 

turbin är baserad på den tidigare versionen Vestas V112 3.0 

MW och de antas ha samma specifikationer [1]. 

Vestas V112 3.0 MW specifikationer [2]: 

 Generator av permanentmagneter. 

 Fullskalig frekvensomvandlare. 

 Tre blad med individuella pitchsystem. 

 Fyrstegsväxellåda – tre steg är parallellaxlade och 

den fjärde är spiralformad. 

 Girsystem med en växellåda. 

 Två vindsensorer med inbyggda värmare för att 

minska risken för att is och snö. 

    Nedan kommer de olika komponenterna och de vanligaste 

problemen med respektive komponent att beskrivas mer 

ingående. 

A. Det elektriska systemet 

Vindkraftverk består av många olika elektriska 

komponenter, som till exempel effektomvandlare, 

transformator och kablar. Vestas V112 använder sig av en 
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fullskalig frekvensomvandlare. Detta innebär att generatorn är 

direkt kopplad till nätet via en effektomvandlare som gör att 

elektricitetkvalitén förblir hög för alla olika typer av 

vindhastigheter [3]. 

De elektriska komponenterna utsätts för starka magnetiska 

och mekaniska krafter, överspänningar samt oxidationer som 

gör att de får en förkortad livslängd. Dessa påfrestningar kan 

leda till effektförluster, kabelbrott eller kabelbrand [4]. 

B. Växellåda 

En växellåda används för att växla upp rotorns varvtal som 

annars roterar för långsamt för att matcha frekvensen på nätet. 

Vestas V112 använder sig bland annat av en växellåda med tre 

planaxlade växlar och ett spiralformat steg. En planaxlad växel 

består av ett kugghjul i mitten, kallat solhjul, som är omgiven 

av fler andra kugghjul, kallade planethjul. Fördelen med denna 

växel är att de många kugghjulen minskar belastningen på 

själva generatoraxeln, samt gör hela systemet kompakt och lätt 

[5]. 

Växellådan i vindkraftverken är en kritisk komponent som 

påverkar tillgängligheten för vindkraftverket då de har långa 

reparationstider [6]. För att undersöka problemet med 

växellådorna har Elforsk studerat växellådor som har ett 

planetsteg och två parallellsteg på landbaserade vindkraftverk 

[7]. De kom fram till att ett av de vanligaste felen berodde på 

smörjsystemet. Olika komponenter i en växellåda behöver 

olika viskositeter för att oljan ska hinna undan och inte öka 

friktionen. Oljans viskositet ändras vid olika temperaturer 

vilket innebär att det är viktigt med rätt temperatur på oljan 

vid kallare klimat. Ibland används det automatiserad 

temperaturreglering, men det uppfyller inte alltid kraven som 

en växellåda har. Andra orsaker som påverkar oljans 

egenskaper och livslängd är kontaminering från vatten, smuts 

och partiklar. För att minska kontamineringen används ofta ett 

filter, men det kommer ändå oftast inte åt grundproblemet som 

förr eller senare leder till ett haveri [7]. Referens [7] klarlade 

att även överbelastning på grund av felbelastning eller 

felkonstruktion är ett stort problem, vilket oftast orsakar att 

axlar böjs eller att kuggar och lager överbelastas. Om kuggar 

är felriktade från tillverkning eller installation leder det till att 

kuggtanden ändrar sin form som ger förslitningar och 

kontamineringar i oljan. 

I [7] kom de fram till att livslängden för en växellåda är 

mellan 8-10 år. Dock måste lager och axlar med högt varvtal 

bytas ut tidigare än så på grund av det höga slitaget. Under 

vindkraftsverkets livslängd bör det alltså planeras in ett byte 

eller en större renovering av växellådan. Ett byte av 

växellådan är besvärligt, dyrt och tidskrävande då det behövs 

lyftkranar för att installera den. Andra orsaker till att 

processen av byte är tidskrävande är att många av 

komponenterna i växellådan ofta är specialtillverkade, vilket 

betyder att leveranstiden kan vara mellan fyra till åtta månader 

[7]. En lösning skulle då kunna vara att beställa in dessa 

specialtillverkade komponenter i god tid i förväg, genom att 

planera när ett byte av växellådan bör ske.  

C. Hydraulik 

    Hydrauliksystemet består bland annat av elektriska pumpar, 

kolvar, hydracylindrar och ackumulatortankar. Syftet med 

hydrauliksystemet är att förstärka signaler från 

kontrollsystemet. Det görs genom att öka trycket i 

hydraulikvätskan vilket leder till att belastning från det 

mekaniska arbetet ökar. Hydrauliksystemet i Vestas V112 styr 

pitchsystemet för rotorbladen och kylning av växellådan. De 

flesta problemen i detta system består av läckage eller fel i de 

elektriska pumparna [8]. 

D. Turbinblad 

    Turbinbladen utsätts för stora belastningar i form av starka 

vindar, blixtnedslag, erosion och vibrationer som kan ge 

sprickor. Sprickorna påverkar bladens aerodynamik och gör 

att elproduktionen sjunker. Översyn och reparation av 

sprickorna bör därför genomföras för att undvika att de 

uppkommer eller för att skadorna inte ska bli större. I värsta 

fall kan det leda till katastrofala olyckor och oerhört dyra 

reparationskostnader. Reparation eller inspektion av 

turbinbladen är väldigt komplicerat då en lyftkran behövs eller 

att arbetare firas ned från hubben för att inspektera bladen [9].  

E. Pitchsystem 

    Pitchsystem används för att öka effektiviteten hos 

vindkraftverket. Detta görs genom att antingen ändra 

turbinbladets vinkel mot vinden för att fånga in mer vind eller 

genom att vinkla bladen bort från vinden för att undvika för 

höga vindhastigheter. Pitschsystemet på Vestas V112 består 

av individuella system som vinklar varje blad och det drivs av 

hydrauliksystemet, enligt avsnitt II.C. De fel som inträffar hos 

systemet kommer vanligtvis från de mekaniska delarna eller 

från hydraulikcylindern. Om hydrauliksystemet går sönder 

kommer inte hela pitchsystemet att fallera, det finns nämligen 

ett backupsystem i form av ackumulatortankar i hubben [8]. 

F. Girsystem 

   Girsystemet sitter mellan maskinhuset och tornet för att 

kunna vrida turbinen efter vinden. Vestas V112 använder ett 

aktivt girsystem som används för att reglera effekten. Det 

består av lager, elektriska motorer, en växel för att sänka 

hastigheten och en annan växel för att kunna vrida turbinen åt 

båda hållen. Fel på girsystemet beror vanligen på förslitningar 

eller brott på girvredet [5]. 

    En trasig girmotor går ofta att reparera efter att den har bytts 

ut. Växlarna är mycket svårare att reparera, vilket leder till att 

de måste bytas ut helt [8]. 

G. Drivaxel 

    Drivaxeln består av en låghastighetsaxel som går från 

bladhubben till växellådan, där det mellan dem finns stora 

huvudlager. En höghastighetsaxel går sedan vidare från 

växellådan till generatorn. Axlarna och lagren hamnar under 

stora belastningar speciellt vid höga hastigheter. De problem 

som uppstår i drivaxeln kommer oftast från lagren och mindre 

sällan från axlarna. Byte av huvudlager är en komplicerad 

process då deras tunga vikt kräver stora lyftkranar. 

Huvudlager brukar inte repareras utan återvinns direkt efter 

byte [8]. 
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H. Kontrollsystem 

    För att uppnå en så hög effektivitet och säkerhet som 

möjligt används ett kontrollsystem, som består av tre 

delsystem. En del ser över aerodynamiken genom att 

kontrollera pitch- och girsystemet. En annan del består av att 

kontrollera generatorn genom att variera rotationshastigheten 

och på så sätt kunna maximera effekten. Det tredje 

delsystemet består av nätdelen där kontrollsystemet ser till att 

uteffekten uppfyller rätt tillstånd för nätet genom att styra en 

frekvensomvandlare [10]. Kontrollsystemet består förenklat av 

datorer samt elektriska och mekaniska komponenter. De flesta 

felen i kontrollsystemet uppkommer på grund av fel i 

kretskorten, som kasseras när felet åtgärdas. I vissa fall, när 

det gäller dyrare kretskort och de inte är alltför skadade, kan 

de repareras [8]. Andra vanliga fel är att vindkraftverket 

tappar kontakten med kontrollrummet. Detta åtgärdas 

vanligtvis med en omstart direkt från kontrollrummet eller en 

omstart av modemet i vindkraftverket [11].  

I. Generator 

    Generatorns syfte är att omvandla den mekaniska energin 

från rotorbladen till elektrisk energi. Vestas V112 består av en 

trefas synkronmotor med en permanentmagnetrotor. 

Fördelarna med att använda en permanentmagnetrotor istället 

för en rotor med lindningar är att högre effektivitet uppnås då 

flödesförlusterna minskar, färre mekaniska komponenter samt 

mindre vikt behövs. Nackdelen med en permanentmagnetrotor 

är att metallerna är dyra då utbudet på marknaden är dåligt. De 

är även svårare att tillverka och det finns risker att de 

avmagnetiseras vid för höga temperaturer [12]. För att kyla 

generatorn används ett kylsystem, vilket för den valda 

modellen även används parallellt för generator och 

effektomvandlare. Kylsystemet består av en krets med kylande 

vätska som drivs av en elektrisk pump [2].  

    Alewine och Chen [4] har undersökt de vanligaste felen i en 

vindkraftsverksgenerator genom en studie på 1200 generatorer 

som reparerats sedan år 2005. Rapporten visar att de 

vanligaste generatorfelen för vindkraftverk större än 2 MW 

beror på fel i rotorlagret, i isolering på statorlindningarna och 

att de ledande kilarna i luftgapen saknas. Andra uppmätta fel 

är kylsystemsfel och överspänningsfel som ofta leder till 

förkortad livslängd. 

III. DRIFT OCH UNDERHÅLL 

De mekaniska komponenterna som vindkraftverket består 

av, enligt avsnitt II, kommer, med användningens gång att 

slitas och förlora sin ursprungliga effektivitet och funktion. 

Därför krävs det att underhåll sker för dessa komponenter för 

att bibehålla en god funktion [13]. Vid planering av en 

vindkraftpark utvecklas en underhållsplan som ofta baseras på 

kostnadsmodeller som analyserar kostnader och hindertider 

vid olika underhållsplaner [14].  

När en komponent går sönder leder detta till direkta 

kostnader, i och med att det kostar att ersätta eller reparera 

komponenten, och indirekta kostnader som följer av att 

elproduktionen stannat av [15]. När underhåll sker på ett väl 

fungerande sätt kommer det leda till att drifttiden ökar och ger 

en högre tillgänglighet. Detta leder till att både 

energiproduktionen ökar och att kostnader för varje 

producerad kWh minskar.  Underhåll kan främst delas upp i 

två olika sorter – förebyggande och avhjälpande underhåll, se 

figur 1. 

A.  Förebyggande underhåll 

    Förebyggande underhåll sker främst för att avvärja 

oförutsedda driftstopp och planeras i förväg. Förebyggande 

underhåll är uppdelat i två olika sorter – förutbestämt och 

tillståndsbaserat underhåll [13]. 

    Förutbestämt underhåll sker efter bestämda tidsintervaller 

eller efter en bestämd användning, utan att tillståndet 

undersöks i förhand. Denna typ av underhåll genomförs i regel 

för att förlänga de olika komponenternas livslängd och ersätta 

de komponenter som förbrukats. Tiderna mellan 

underhållstillfällena bestäms av hur de olika komponenterna 

förväntas vara funktionsdugliga. 

Tillståndsbaserat underhåll sker istället genom kontroll och 

övervakning av en enskild komponents tillstånd med avseende 

på dess funktion och egenskaper. Syftet med denna typ av 

underhåll är att i ett tidigt skede upptäcka en avvikelse eller ett 

fel i komponenten och på så sätt undvika olyckor, skador och 

oförutsedda driftstopp [13]. Tillståndsbaserat underhåll bör 

ske för de komponenter som förutspås behöva underhåll på 

grund av slitage, men där tidpunkter för underhåll ännu inte är 

bestämt [14]. 

Det tillståndbaserade underhållet kan ske praktiskt eller med 

hjälp av ett tillståndsövervakningssystem, CMS. Det praktiska 

tillståndsbaserade underhållet sker genom att servicepersonal 

gör visuella undersökningar, samt analyserar vibrationer och 

oljans kvalité. CMS-systemet är ett system som själv kan 

upptäcka fel från vindkraftverkets övervakningssystem och 

sensorer. Tekniken gör det möjligt att enklare planera in 

framtida underhåll och förhindrar att plötsliga fel uppstår [16]. 

Komponenter som har samma livslängd som själva 

vindkraftverket kan vara lönsamma att övervaka med CMS, då 

plötsliga skador i dem kan bidra till långa reparationstider och 

ge allvarliga följdskador [14]. CMS-tekniken påverkas av 

faktorer som hårda vindar, vindturbulens och vindriktning. 

Där av behöver det redan finnas insamlad data för liknande 

förhållanden för att få tillförlitliga analyser [16]. 

B. Avhjälpande underhåll 

    Avhjälpande underhåll är nödvändigt efter ett oväntat fel i 

ett system eller i en komponent har inträffat. Syfte med det 

 
Figur 1. Två olika sorters underhåll – förebyggande och avhjälpande. 

  



I3. UNDERHÅLL I VINDKRAFTVERK 

 
avhjälpande underhållet är att återställa de trasiga 

komponenterna så att de kan återgå till sin ursprungliga 

funktion. Eftersom komponenter kan gå sönder slumpmässigt 

är avhjälpande underhåll svårare att förutspå och planera än 

förebyggande underhåll. Enligt teorin ska inte bristande 

förebyggande underhåll ligga till grund för att avhjälpande 

underhåll måste ske. Vid avhjälpande underhåll är det viktigt 

att tidsintervallet från det att felet upptäcks tills dess att felet 

åtgärdas är så kort som möjligt att tiden då elproduktionen 

avbryts är så kort som möjligt [13]. 

C. Underhåll i praktiken 

    I en intervju med en av Vestas servicetekniker, Ida 

Wiklander [11], berättar hon att det förebyggande underhållet 

tar cirka två dagar och då ses hela vindkraftverket över. Hela 

vindkraftverket genomgås och det utförs bland annat test av 

ackumulatortankar för hydrauliksystem, tester för pitch- och 

girsystem. Dessutom testkörs generatorn i olika hastigheter 

och oljeprover tas.  

Vid fellarm som kräver avhjälpande underhåll har 

teknikerna ofta en uppfattning om vad för typ av fel det rör sig 

om och kan då ta med sig reservdelar innan felet har 

undersökts. På så sätt blir hindertiden kortare. Ofta består 

felen av mjukvarufel, fel i kraftelektroniken eller reläfel. 

Många av felen kräver oftast endast en omstart av mjukvaran 

eller ett enklare utbyte av komponent. Vid mindre fel, där 

vindkraftverket fortfarande kan vara i bruk utan risk för 

allvarliga följdskador, läggs dessa fel som en order och kan 

repareras i samband med andra fel. Allvarliga fel rapporteras 

istället in och prioriteras. 

Reservdelarna finns oftast tillgängliga i ett närliggande 

lager. När de inte finns en reservdel tar det inte många dagar 

att få en ny del genom en beställning från ett centrallager. 

Större komponenter som växellåda, generator, rotorblad, 

drivaxlar och stora kablar finns inte på lager. För att byta ut 

dessa större komponenter kan hindertiden bli lång eftersom 

det krävs stora kranar och det finns bara ett fåtal av dessa 

kranar i Sverige [11]. 

I praktiken utförs underhållet av servicepartners antingen 

från tillverkaren eller från en extern servicepartner genom 

olika servicekontrakt. Ett kontrakt med en servicepartner kan 

vara komponerat på olika sätt beroende på servicepartnern, 

vilken typ av service som önskas och vilken typ av 

vindkraftverk som underhållet avses utföras på. Ett exempel 

på hur ett serviceavtal kan se ut kommer från den externa 

servicepartnern Triventus Service. Deras avtal består av ett 

grundkontrakt med förebyggande underhåll som sker två 

gånger per år. Ytterligare service för avhjälpande underhåll 

kan sedan köpas till. I dessa fall tillkommer ytterligare 

kostnader för arbetstimmar och reservdelar. Inträffar ett fel är 

en servicetekniker på plats senast dagen efter att felet inträffat 

[17].  

IV. FELSTATISTIK 

A. Felfrekvens 

    Ribrant och Bertling [6] har sammanställt vinddata från 

Vindstat under åren 1997-2005 som täckte mer än 95 % av 

alla svenska vindturbiner. De undersökte vilka komponenter 

som gick sönder flest gånger och vilka delar som hade längst 

reparationstid från data mellan 2000-2004. I sin rapport kom 

de fram till att det elektriska systemet är den del som oftast går 

sönder, tätt följt av sensorerna, rotorbladen samt 

pitchsystemet, se tabell 1. Växellådan, kontrollsystemet och 

det elektriska systemet var de delar som hade längst 

reparationstid, se tabell 2.  De visade även i sin rapport att 

större vindkraftverk tenderar ha fler fel jämfört med små 

vindkraftverk. 

B. Hindertid 

Hindertid är den tid vindkraftverken står helt stilla, där tiden 

då det blåser för mycket eller för lite är exkluderat [18]. I 

hindertiden inkluderas stillastående tid som orsakas av fel som 

kräver reparation eller byte av komponent. Även planerade 

driftstopp, nedisning eller störningar som kräver omstart av 

vindkraftverket inkluderas i hindertiden [19]. 

     Från 2008 har Vindstat rapporterat om hindertiden som kan 

avläsas automatiskt för de flesta vindkraftverk [18]. Fram till 

år 2005 samlades även data in för vilka typer av fel som oftast 

drabbar vindkraftverken. Dock upphörde insamlingen på 

grund av bristande svar från uppgriftsgivare.  

    Hindertiden kan också ge en indikation för vilken status 

vindkraftverken befinner sig i. För att uppskatta hindertiden 

har data från Vindstat plockats ut. Den valda datan består av 

hindertid för Vestas vindkraftverk i storleken  850 kW-3.0 

TABELL 2 

FÖRDELNING AV REPARATIONSTID 

Komponent % 

Växellådan 19.4 

Kontrollsystemet 18.3 
Elektriska systemet 14.3 

Girsystemet 13.3 

Blad och pitchsystem 9.4 
Generator 8.9 

Sensorer 

Hydraulik 

5.4 

4.4 
Drivaxeln 2.4 

Hela enheten 1.7 

Byggnad 1.2 
Mekaniska bromsar 1.2 

Hubb 0.1 

Fördelningen av komponenter med längst reparationstid i ett 

vindkraftverk [6].  

 

TABELL 1 

FÖRDELNING AV FEL  

Komponent % 

Elektriska systemet 17.5 

Sensorer 14.1 
Blad och pitchsystem 13.4 

Hydraulik 13.3 

Kontrollsystem 12.9 
Växellåda 9.8 

Girsystem 

Generator 

6.7 

5.5 
Hela enheten 2.7 

Byggnad 1.5 

Mekanisk broms 1.2 
Hubb 0.3 

Fördelningen av delar som går sönder i ett vindkraftverk [6]. Som kan 

ses i tabellen är det elektriska systemet som har högst felfrekvens.  
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MW under åren 2011-2012. Datan består av totalt 844 olika 

värden [18]. Hindertiden för alla värden har sammanställts 

som ett låddiagram i figur 2. Den minsta hindertiden var noll 

timmar och den längsta hindertiden uppgick till 2630 timmar. 

Nedre kvartilen beräknades till 100 timmar och den övre 

kvartilen till 440 timmar. 

För att uppskatta hur stor del av hindertiden som beror på 

fel hos komponenter, har statistik från finska vindkraftverk 

använts [19], se figur 3. Andelen hindertid som beror på 

komponentfel uppgick till 61 % av den totala hindertiden. 

C. Felfördelning 

Felfrekvensen för vindkraftverkets livslängd brukar 

beskrivas med en så kallad badkarskurva som delas in i tre 

olika faser [14]. Fas ett och tre beskriver vindkraftverkets 

första och sista levnadsår. I dessa faser tenderar felfrekvensen 

att vara högre än i fas två. I fas ett är felfrekvensen högre då 

vindkraftverket har en inkörsperiod för att få till rätt 

inställningar, kalibrera olika systems mjukvaror och byta ut 

mindre komponenter med produktionsfel. Under fas ett brukar 

tillverkarna tillhandahålla ett kontrakt på fem år som 

inkluderar ett avtal om underhåll och garantier, mot en fast 

kostnad [14]. I fas två går felfrekvensen ner till ett mer 

konstant värde. Under denna fas bör tillståndsbaserat 

underhåll ske för att göra det möjligt att planera renovering 

eller utbyte av komponenter för att hindertiden ska bli kortare. 

Detta gäller främst växellådan som har långa hindertider. Det 

bör planeras in en till två större renoveringar eller utbyten av 

växellådan under vindkraftverkets livslängd. Andra delar som 

berörs är pitchmotorn, hydraulikpumparna och 

smörjningssystemen. I fas tre är det troligt att det avhjälpande 

underhållet kommer att öka då komponenterna slits [14]. 

V. RESULTAT 

A. Antal fel 

Att få fram  information och data för hur ofta fel inträffar 

för Vestas V112 har varit svårt. Mycket av informationen 

hemlighålls av tillverkarna och många av vindturbinerna är 

nya vilket leder till att det inte finns så mycket insamlad data. 

Därför har en del uppskattningar fått göras. För att uppskatta 

hur ofta de olika komponenterna kan gå sönder under 

vindturbinens livslängd på 25 år har felfrekvensen antagits 

vara mellan 1.5-4.0 fel per år [14]. Tillsammans med tabell 1 

har felfrekvensen beräknats för de olika komponenterna i en 

ny tabell, se tabell 3. Det totala antalet fel under 

vindkraftsverkets livstid uppskattas därför ligga mellan 38-100 

fel på 25 år per turbin.  

B. Hindertid  

    Även hindertiden för en Vestas V112 har varit svår att få 

fram exakt data för. Hindertiden har uppskattats till att ligga 

mellan nedre och övre kvartilen från data insamlat från 

Vindstat från figur 2, det vill säga mellan 100-440 timmar. 

Orsaker till hindertiden antas följa figur 2 och en total 

hindertid på 61-268 timmar kommer då bero på komponentfel, 

se tabell 4. 

C. Tillgänglighet 

Tillgängligheten beräknas enligt ekvation (1). 

TABELL 3 

ANTAL FEL 

Komponent Antal fel på 25 år per turbin 

Elektriska systemet 6.6-17.5 
Sensorer 5.3-14.1 

Blad och pitchsystem 5.0-13.4 

Hydraulik 5.0-13.3 
Kontrollsystem 4.8-12.9 

Växellåda 3.7-9.8 

Girsystem 
Generator 

2.5-6.7 
2.1-5.5 

Hela enheten 1.0-2.7 

Byggnad 0.6-1.5 
Mekanisk broms 0.5-1.2 

Drivaxel 0.4-1.1 

Hubb 0.1-0.3 

Totalt 38-100 

Antal fel som kan inträffa på en vindkraftverk under 25 år för vår 

vindturbinmodell Vestas V112. 

 

TABELL 4 

HINDERTID 

Typ av fel som orsakar 

hindertid 

Andel av totala 

hindertiden [%] 

Hindertid per år [h] 

Komponentfel 61 61-268 

Service 4 4-14 

Elnät 2 2-9 

Störning 29 29-128 

Nedisning 4 4-18 

Totalt 100 100-440 

Vilka typer av fel och störningar som orsakar hindertid för vindkraftverkets 

produktion.  

 
 

Figur 3. Orsaker till hindertid för finska vindkraftverk [19]. 

  

 
Figur 2. Ett låddiagram över sammanställd hindertid för ett vindkraftverk. 
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Generatortiden är den tid då vindkraftverket är i bruk. 

Vindkraftverket förväntas vara igång hela tiden förutom då det 

blåser för mycket eller för lite, även kallat generatortid. Från 

delgrupp I1 beräknades den tid då det blåser för lite till att 

vara 994 timmar per år. Totala antalet timmar på ett år är 8760 

timmar, vilket leder till att generatortiden blir 7646 timmar. 

Den totala hindertiden per år används från data i figur 2, det 

vill säga mellan 100-440 timmar. 

 

               
                      

            
      (1) 

 

Beroende på vilket värde på hindertiden som används 

kommer tillgängligheten att ligga mellan 94-99 %. 

D. Driftkostnad 

    Driftkostnaden beräknas från samma statistik som 

Morthorst rapport [20] som har undersökt kostnaden för 

underhåll av vindkraftverk i Tyskland, Spanien, England och 

Danmark. Där driftkostnaden beräknades till 1.09-1.36 

SEK/kWh över hela vindkraftsverkets livslängd. Med en 

beräknad livslängd på 25 år och en genomsnittlig 

årsproduktion på 9.88 GWh (beräknades av delgrupp I1) blir 

driftkostnaden för tre vindkraftverk ca 80.7-100.8 miljoner 

kronor. 

E. Kostnad för den förlorade elproduktionen 

    Med en årsproduktion på 9.88 GWh per år och en 

tillgänglighet mellan 94-99 % blir produktionsbortfallet 0.099-

0.593 GWh per år. Kostnaden för produktionsbortfallet kan 

beräknas med elpriset från delgrupp I1 som förväntas ligga 

mellan 256-394 kr/MWh. Dessutom tillkommer en extra 

inkomst från elcertifikatet på 228 kr/MWh. Den totala 

kostnaden för produktionsbortfallet för de tre vindkraftverken 

under 25 år kan då beräknas till 3.6-27.6 miljoner kronor.  

F. Lager och lagerhållning 

För att kunna underhålla vindkraftparken på ett bra sätt 

krävs det att det finns lager med extrakomponenter nära till 

hands. Detta för att väntetiden inte ska bli alltför lång.  

Att förutspå vilka reservdelar som bör finnas på lagret och 

kostnaden för dem är dock komplicerat. Detta beror på att 

varje system i vindkraftverket består av många delsystem, som 

i sin tur består av många olika små komponenter. Det behövs 

kunskap om varje liten del för att kunna göra en noggrann 

utredning om lagerkostnaderna. En grov uppdelning av 

systemen i olika kategorier har ändå gjorts enligt figur 4, 

utifrån hur reservlagret bör skötas. Uppdelningen grundas i 

information från tidigare i rapporten. 

Komponenter med plötsliga fel består av de komponenter 

som är mindre och har hög felfrekvens. Felen kan bestå av 

packningar eller kretskort. I denna kategori bör lagret 

innehålla flera reservdelar av samma komponent för att snabbt 

kunna byta ut den felaktiga komponenten på alla tre 

vindkraftverk i parken. 

Kategorin som behandlar förslitningskomponenter består av 

komponenter som förväntas slitas ut och kommer behöva 

reparation minst en gång under vindkraftverkets livslängd. 

Dessa komponenter består bland annat av mekaniska delar 

som växlar, lager eller motorer. Mindre fel i växellådan och 

generatorn syftar på fel som inte kräver större reparationellt 

utbyte av komponent, vilket skulle kunna vara reparation av 

isolering eller kylsystem. Det skulle därför vara bra om lagret 

innehöll minst en reservdel för pitch- eller 

girsystemsmotorerna för att förhindra väntetider, om en 

reservdel behövs. 

    Växellådan förväntas endast behöva större reparation eller 

utbyte en till två gånger under vindkraftverkets längd. Det är 

trots detta ovanligt att det finns en växellåda i reservlagret 

[11][17]. Detta beror på att växellådan är mycket dyr i 

förhållande till andra komponenter, mellan 300 000-400 000 € 

[21] [8]. Skulle inte växellådan behöva bytas ut har därför ett 

kostsamt och onödigt inköp gjorts. Det mest kostnadseffektiva 

alternativet bör då vara att övervaka växellådan med 

tillståndsbaserat underhåll för att planera byte eller reparation.  

    Komponenter med samma livslängd som vindkraftverket 

förväntas inte gå sönder och därför är det inte lönsamt att ha 

dessa komponenter på lager. Dessutom är komponenterna 

stora och kräver stora lager för att hållas. För att undvika dyra 

kostnader om en komponent i denna kategori trots allt skulle 

gå sönder, är det nödvändigt att de övervakas och att 

förebyggande underhåll sker. 

VI. DISKUSSION 

A. Hållbarhet 

För att kunna sätta en hållbar prägel på underhållet behövs 

det främst mer kunskap om varje enskild komponent och om 

vilken miljöpåverkan dessa medför. Denna kunskap skulle 

exempelvis kunna vara vilket material de är gjorda av och 

vilka återvinning- och reparationsmöjligheter som finns. Även 

mer information kring vilka komponenter som behöver bytas 

ut och vilka som behöver repareras hade varit nödvändigt. Om 

denna kunskap hade varit lättillgänlig hade det varit enklare att 

optimera lagret. Det hade varit enklare att se till att det bara 

finns precis så många reservdelar som det behövs –så att för 

mycket material inte köps in och slösas i onödan samt att 

vindkraftverken kan vara igång så ofta som möjligt. Genom att 

optimera lagerhållning och underhåll blir tiden då 

vindkraftverket står stilla mindre. Detta leder till att energi 

från vindkraftverk kan användas i större utsträckning, vilket i 

sin tur är bättre för miljön.  

 
Figur 4. Uppdelning av vindkraftverkets olika komponenter med 

avseende på deras livslängd och hur felen hos dem inträffar (plötsligt eller 

genom förslitning. 
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Ur ett hållbart perspektiv är tillståndsbaserat förebyggande 

underhåll en av de bästa underhållsstrategierna. Detta därför 

att komponenten då ses till att användas fullt ut hela 

livslängden och inte byts ut eller slängs i onödan. 

Tillståndbaserat underhåll är alltså att föredra framför 

förutbestämt underhåll.  

I hållbarhet ingår även den sociala aspekten, i vilket bland 

annat risker och säkerhet med vindkraftverken kan inkluderas. 

För att minimera säkerhetsriskerna – till exempel genom att 

komponenter i vindkraftverket lossnar och far iväg – måste 

grundligt underhåll av verken ske. Detta skulle kunna utföras 

genom att innan underhållet planerats att dessa frågor ställs: 

vilka komponenter finns det i ett vindkraftverk? På vilka sätt 

kan de gå sönder? Vilka risker finns det när detta sker? Hur 

kan det åtgärdas på bästa sätt? Genom att göra denna form av 

riskbedömning går det alltså att göra vindkraftverken säkrare 

för närboende och arbetare. I detta arbete har de två första 

frågorna redan besvarats. Om samtliga frågor besvaras skulle 

det vara möjligt att göra en mer fullständig bedömning kring 

säkerheten.  

B. Underhållsstrategier  

Den mest optimala kostnadseffektiva lösningen för att sköta 

underhållet anses vara att använda en servicepartner för att 

sköta både avhjälpande och förebyggande underhåll samt 

lagerhållning. Servicepartnern kan bidra med utbildade 

tekniker vilket gör arbetet uppe i vindkraftverket säkrare. 

Kostnader för lagerbyggnad, lagerhållning och lagerpersonal 

kommer då att undvikas. Intäktsförlusterna när en reservdel 

saknas förväntas att minskas då en servicepartner kan 

optimera sina lager och har möjligheten till att använda sina 

lager till många fler vindkraftverk. 

Det behövs vidare undersökningar om det är lönsamt att 

investera i CMS-teknik för att se över det tillståndsbaserade 

underhållet. CMS-tekniken är lönsam om investeringen för 

tekniken i en Vestas V112 är mindre än kostnader. 

Kostnaderna kommer delvis bestå av att praktiskt undersöka 

vindkraftverket så ofta att oförutsedda fel inte hinner inträffa. 

Inträffar ett oförutsett fel blir hindertiden längre för att 

underhåll inte i förväg kan planeras och kostnader för längre 

produktionsbortfall tillkommer.   

C. Resultatets relevans 

Pålitligheten i resultatet kan ifrågasättas på grund av den 

metod som har valts.  Dels bygger resultatet på sannolikheter 

som inte behöver spegla hur verkligheten för vindkraftverken i 

denna studie ser ut. För det andra baseras resultat för 

felfrekvens, hindertid och kostnad på statistik från många 

olika typer av vindkraftverk med olika modeller, storlekar och 

åldrar.  Man kan tänka sig att den valda turbinmodellen som är 

en vindturbin av större modell kommer ha fler fel, längre 

hindertid och högre underhållskostnader då större 

vindkraftverk tenderar till att ha fler fel som [6] visade. Olika 

modeller av vindkraftverk är inte uppbyggda på samma sätt, 

till exempel då vissa modeller saknar växellåda och 

generatortypen kan variera. Detta påverkar resultatet genom 

att felfrekvensen, hindertid och kostnader möjligtvis inte 

stämmer överens med en Vestas V112. Vindkraftverkens olika 

åldrar påverkar också resultaten då det finns väldigt lite data 

om äldre vindkraftverk. Detta eftersom storskalig produktion 

av vindkraftverk inte har funnits så länge.  Gamla 

vindkraftverk tenderar till att ha fler fel på grund av utslitna 

delar i enlighet med badkarskurvan och resultatet borde då 

visa en högre felfrekvens, längre hindertider och högre 

kostnader.  

Vindkraftverket är även komplext med många olika 

delsystem och med många olika typer av komponenter som 

beskrivs i avsnitt II.  Komplexiteten gör det svårt att 

sammanställa den information som behövs om alla 

komponenter i de olika delsystemen. Det gör det svårt att få en 

bra överblick över vilka delar som drabbas av fel för att 

avgöra vilka delar som bör finnas i lager samt deras kvantitet. 

Uppdelningen om vilka komponenter som bör finnas i lager 

från resultatdelen blir där med väldigt grov och behöver inte 

helt stämma överens med ett verkligt lager. Hade det funnits 

mer information med en bättre uppdelning av de olika 

komponenterna hade en noggrannare analys genomförts av 

lager, lagerhållning och hur olika reservdelar påverkar 

tillgängligheten för vindkraftverket. Den information som 

skulle behövas är en mer ingående beskrivning av de olika 

komponenterna, deras fel, hur lång reparationstid de har, hur 

lång tid det tar att beställa en ny reservdel och kostnader för en 

ny reservdel. Svårigheter med att samla in denna typ av 

information visades bland annat från att Vindstat valde att 

sluta med insamling av data för vilka typer av fel som drabbar 

de svenska vindkraftverken på grund av bristande svar från 

uppgiftslämnarna. Svårigheter att samla in data beror delvis på 

att det kan vara svårt att hänföra ett fel till ett vis typ av 

system. Ett exempel på komplexiteten är de många fel som 

drabbar elsystemet enligt tabell 1. Elsystemet ingår i stort sett i 

alla andra system som till exemplet kontrollsystemet. 

Det skulle önskas att vindkraftsindustrin ser till att försöka 

lösa problemet med att få in mer information om felen som 

drabbar vindkraftverken. Det är viktigt för att kunna se brister 

i utvecklingen av vindkraftverken och för att kunna bygga 

vindkraftverken mer hållbara.   

D. Bör det satsas på vindkraft? 

För att vårt samhälle ska kunna ta sig ur beroendet av energi 

från fossila bränslen krävs det att förnyelsebara energikällor, 

så som vindkraft, blir mer utvecklade och får en större 

utbredning i sitt användningsområde. Som redan nämnts är 

lönsamhet en viktig punkt för att detta ska bli en möjlighet. 

Det borde alltså vara lönsamt att investera i vindkraft för att 

den ska få en starkare ståndpunkt bland andra energikällor. 

Enligt resultatet i kontextsammanfattningen är det mycket 

möjligt att gå med både vinst och förlust vid investering i 

vindkraft, beroende på tillgängligheten, hindertid etc., vilket 

gör att investering kan ses som väldigt riskfylld – särskilt när 

endast hänsyn tas till det ekonomiska perspektivet. Så, om vi 

endast ser till den ekonomiska lönsamheten: är vindkraft värt 

att satsa på? Kanske. 

För att lösa problemen med den globala uppvärmningen i 

världen krävs det dock att vi ser till hela bilden. Det räcker 

alltså inte att bara se till det ekonomiska, utan hänsyn bör även 

tas till de sociala och ekologiska aspekterna. När dessa 

betraktas tillsammans och likvärdigt blir en investering i 

vindkraft mycket mer – hållbart – lönsamt.  

   Vindkraft bör alltså inte ses som endast en ekonomisk 
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investering, utan även en investering i miljön och framtida 

generationer i världen. 

VII. SLUTSATS 

    Vi har i denna rapport beskrivit hur underhållet i en 

vindkraftspark kan se ut, samt räknat på kostnaden för detta. 

Nedan summeras de viktigaste slutsatserna. 

 Vindkraftverket förräntas att ha 38-100 fel under 25 år per 

turbin.  

 Hindertiden förväntas ligga mellan 100-440 timmar per 

turbin och vindkraftverken antas ha en tillgänglighet på 

94-99 %.  

 Driftkostnaden antas följa samma statistik som andra 

vindkraftverk i Europa och driftkostnaden för tre 

vindkraftverk uppgår till ca 80.7-100.8 miljoner kronor. 

 För att få bättre resultat för felstatistik, lagerhållning och 

underhållskostnader krävs det mer statistik per driftår för 

den valda turbinmodellen. 

 Det är svårt att kartlägga vindkraftverkens olika fel på 

grund av vindkraftverkets komplexa struktur. 

 För att göra underhållet hållbart ska tillståndsbaserat 

underhåll användas.  

 Det är svårt att med säkerhet säga att vindkraftsparken 

kommer att vara lönsam. Det är istället viktigt att 

investera i förnybara energikällor för att få gå mot en mer 

hållbar framtid.  
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