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Sammanfattning — För att öppna dörren till mer vindkraft i 

Sverige, krävs förstudier för områdesspecifika vindkraftparker. 

Detta projekt har som syfte att beräkna vilken elproduktion som 

kan förväntas hos en fiktiv vindkraftspark placerad på mellersta 

Öland. Därutöver görs en ekonomisk analys, vilken ska 

uppskatta parkens ekonomiska intäkt för den förväntade 

produktionen. Intäkter fås främst ur försäljning av elenergi på 

den nordiska elbörsen samt certifikatmarknaden. Om 

vindkraftsparken består av 3 vindturbiner med märkeffekten 3.3 

MW och medelvindhastigheten stämmer överens med mätdata, 

förväntas parken ge en årlig elproduktion av 29,6 GWh. I den 

ekonomiska analysen har två fall resulterat till en minimal och en 

maximal ekonomisk intäkt. Det lägsta fallet visas ge en total 

intäkt av 291 Mkr. Det högsta fallet beräknades till 398 Mkr. 

Dessutom har fasta investeringskostnader och räntekostnader 

beräknats till 230 Mkr. Detta betyder att Vindkraftparken 

kommer få en vinst mellan 218 Mkr och 111 Mkr, exklusive 

kostander från nätförluster, drift och underhåll. 

I. INTRODUKTION 

A. Bakgrund 

Effekterna från utnyttjandet av vissa energislag blir allt mer 

påtagliga för var dag. Oron för att vi inte ger nästa 

generationer samma möjligheter till välfärd som vi och 

tidigare generationer haft engagerar allt fler. 

Transportsektorn är ett av många tecken på att samhället i 

stort genomgår en förändring där el som energibärare blir allt 

mer förekommande. Ett mål uppsatt av regeringen är att år 

2030 ha en fordonsflotta helt oberoende av fossila bränslen 

[1]. Detta i sig är dock ingen självklar samhällsvinst om 

elenergin fås ur fossila bränslen. Med ökad efterfrågan på 

elenergi krävs kraftansträngningar för att tillgodose samhället 

med hållbart genererad el. 

Vindkraft kan vara en nyckel till att minska utsläppen av 

växthusgaser. Potentialen är stor då jordens totala 

vindenergiresurser är större än världens energibehov flera 

gånger om [2]. 2009 fastställde regeringen en nationell 

planeringsram för vindbruk; en elproduktion av 30 TWh/år 

från vindkraft till år 2020. 2013 producerades 10 TWh 

elenergi från Svenska vindkraftverk [3], detta är en ökning 

med 27 % jämfört med 2012 [4]. Genom att stimulera 

marknaden med ekonomiska styrmedel som elcertifikat ska 

Sveriges elproduktion styras mot en hållbar framtid [5], [6].  

Vindkraftsprojekt är dock kostsamma. Det är absolut ingen 

självklarhet att alla projekt är lönsamma. Goda förstudier 

minimerar risktagandet för investerare och ökar chansen för 

lönsamhet. Förstudier är därmed essentiella att utföra innan 

vindturbinerna installeras. 

B. Problembeskrivning  

Till detta kandidatexamensarbete efterfrågas en förstudie till 

en fiktiv vindkraftpark placerad någonstans i Sverige. 

Förstudien har delats upp i tre grupper  

 

 I1 - Elproduktion och ekonomisk Lönsamhet 

 I2 - Nätintegration och förluster [7] 

 I3 - Drift och underhåll [8] 

 

 Till denna del efterfrågas parkens förväntade 

energiproduktion då tillgängligheten för parken anses vara 100 

%. Dessutom efterfrågas vilken ekonomisk intäkt denna 

produktion skulle frambringa på den nordiska elmarknaden 

samt vilka finansiella stöd parken kan tänkas få. 

C. Syfte 

Syftet med detta projekt är att utföra en del av en förstudie 

till en områdesspecifik vindkraftpark. De tre delprojekten ska 

tillsammans bestämma plats och turbin. Dessutom ska detta 

projekt ge en uppfattning om hur lönsam vindkraft är i 

Sverige. I bästa fall visar det sig att det är ekonomiskt hållbart 

att etablera vindkraft vid platsen denna förstudie avser. 

D. Avgränsningar 

Projektet tar ej hänsyn till skuggning av vind mot 

turbinerna, dessa förluster antas vara försumbara på grund av 

det långa avståndet mellan turbinerna samt att de endast är tre 

stycken turbiner. 

Vindriktningen är något som ändras kontinuerligt. 

Turbinerna som används har dock reglersystem som riktar 

turbinen så att rotorbladen är vända mot vindriktningen för att 

maximera den uthämtade effekten [9]. Energiförluster som 

uppstår vid vridningen av maskinhuset är till viss del 

inräknade i effektkurvan (se avsnitt 5.a). Men förluster utöver 

dessa bortses från i denna studie. 

Driftsbortfall, ledningsförluster, nätavgifter samt drift- och 

underhållskostnader beräknas i projekt I2 och projekt I3. 

II. METOD 

Platsen som valdes ligger vid Ryd, beläget på mellersta 

Öland. Detta val baserades på Ölands goda vindförutsättningar 

och dessutom, har området enligt vindlov.se bestämts som 

intressant för vindkraftetablering. Detta är en sida som 

samordnats av energimyndigheten för att gynna utbyggnaden 

av vindkraft i Sverige. Vindlov.se tar hänsyn till sociala och 

ekologiska aspekter [10].  

För att uppskatta den uthämtade effekten för en 
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vindkraftpark och vilken vinst denna produktion motsvarar, 

görs simuleringar baserade på mätdata och samband mellan 

vind och genererad effekt i en vindturbin. Dessa simuleringar 

sker i MATLAB. Ekonomiska beräkningar baseras på 

historiska värden, finansiella derivat samt standardvärden för 

vindkraftsprojekt inom Europa. 

Mätdata som användes gavs av Vindstat i utbildningssyfte. 

Dock är platsen för mätningarna anonym. Vindstat försäkrar 

att mätningarna är gjorda från en angränsad vindkraftspark. 

Dataserierna består av mätningar av vindhastighet, uppmätta 

av en anemometer placerad på baksidan av maskinhuset. Alla 

värden är dygnsmedelvärden och sträcker sig 5 år bakåt i 

tiden. 

För att beräkna uthämtad effekt måste en turbin väljas för 

att applicera energiberäkningarna på. Turbinmodellen som 

valdes är Vestas, V112-3.3 MW IEC IIA. Parken kommer 

använda tre stycken av dessa turbiner. Layout och tydligare 

komponentbeskrivning visas i projekt I2 och I3.  

Med given mätdata för platsen och med en effektkurva från 

Vestas produktinformation kan simuleringar göras för att 

räkna ut den förväntade årsproduktionen för parken. Med 

årsproduktionen kan olika ekonomiska estimeringar göras.  

Det är viktigt att veta resultatens känslighet för fel i indata. 
Därför görs en känslighetsanalys där vindhastighet, 

inversteringskostnad och vindhastighet ändras. 

III. TEORI VINDKRAFT 

A. Vindens Uppkomst 

Förnyelsebara energikällor som vind, sol och vågenergi är 

flödande energiresurser, utvinningen hotar inte beståndet hos 

resursen. Till skillnad från traditionella energibärare som 

fossila bränslen och biobränsle, kräver omvandlingen av 

vindenergin till elektrisk energi ingen förbränning. Detta gör 

skördandet av vindenergi utsläppfri. Dock är konstruktion, 

transport och installation av vindkraft både energi- och 

resurskrävande [11]. 

Värmeenergin från solen och jordens rotation ger upphov 

till globala värmeskillnader runt jordklotet. Detta leder till 

tryckskillnader som orsakar enorma mängder luftmassor till att 

transporteras mot en termisk balans. Det finns tre kategorier 

av vindsystem. Det globala vindsystemet som orsakas av 

temperaturskillnader mellan ekvatorn och polerna. Det 

geostrofiska system som består av vindar som orsakas 

av corioliskraften och tryckkraftsgradienten. Slutligen, lokala 

vindar som beror på bland annat temperaturskillnader mellan 

olika underlag, vilket ger upphov till vindar som kan variera 

kraftigt under dygnet [9], [12],[13]. 

B. Analys av Vinddata 

Vindhastigheten är den viktigaste faktorn för turbinens 

uthämtade energi. En liten ändring i medelvindhastighet kan 

vara avgörande för projektets lönsamhet [14]. Innan ett 

vindkraftsprojekt genomförs mäts vindhastigheten på plats 

med hjälp av en mast. Vindhastigheten mäts på olika 

höjdnivåer och mätdata används sedan som underlag för val av 

kraftverkets komponenter, så som tornhöjd, generator och 

rotorblad [15].  
När väl vindkraftverk är installerade och i drift placeras en 

anemometer på baksidan av maskinhuset, se fig. 1. 

Anemometern mäter vindhastigheten bakom rotorbladen, och 

de insamlade mätvärden kan användas för grundläggande 

förstudier till vindkraftplaner i närheten av mätningarna. Dock 

är mätningarna till viss mån osäkra ty vindhastigheten är lägre 

bakom rotorbladen [15].  

C. Vindfördelning 

Till en förstudie finns ett antal olika metoder för att 

approximera vindbilden till projekteringsområdet. Exempel på 

dessa är Weibul- och Rayleigh-distribution, som är hämtade ur 

sannolikhetsteorin. Nedan visas formeln för Weibull-

sannolikhetsfördelning,  ( )  
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Där k och c är ”skal- och fromparametrar”. Dessa kan 

beräknas på olika sätt, en metod är genom gammafunktionen, 

standardavvikelse och medelvärde som visas nedan. 
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        är standardavikelsen respektive gammafunktionen 

[16]. 

Ofta är tillgänglig vinddata uppmätt på markhöjd. Med 

mattematiska modeller kan vindhastigheter approximeras på 

olika höjder. Dessa formler benämns ofta som vertikal 

vindprofil. Dessa approximationer är ofta ganska grova och 

det finns risk för stora felmarginaler [17].  

D. Energi i Vinden 

 
Fig.  1. Förenklad bild av turbinens grundläggande 

komponenter. Punkt 9, Yaw-kontroll hänvisas vidare i 

rapporten som ”reglersystem för riktning”. 

Vinden attackerar rotorbladen på vindturbinen på så sätt att 

en dragkraft bildas på rotorbladen vilket skapar en rotation till 

drivaxeln i maskinhuset. Denna mekaniska rotation omvandlas 
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till elektrisk energi i generatorn. Den elektriska energin kan 

sedan sändas ut på nätet eller användas direkt till industrier 

eller batteriladdning [18]. 

 

 
Fig.  2. Ingående vind U1 retarderar, passerar rotorbladen och bakom blir 
vindhastigheten lägre U2. 

 

Infallande vindtunnel U1 med cirkulär area A, går in mot 

rotorbladen, rotorbladen får lyftkraft, och U1 retarderar till 

U2, detta illustreas i fig. 2. Om det inte sker någon retardation 

av vindhastigheten dvs. U1=U2 utvinns ingen energi till 

turbinen. Fullständig retardation är omöjlig dvs. om U2=0. I så 

fall skulle massflödet stanna vid rotorbladen och ingen rörelse 

skulle förekomma [12].  

Vindens energi kan beskrivas med mekanikens lag för 

kinetisk energi, där hastigheten v är i denna mening 

vindhastigheten  
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För att få ut den tillgängliga effekten i vinden beskrivs 

massflödet i form av densitet, area och vindhastighethastighet 
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Ekv. (2) & (3) ger at       kan skrivas som 
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[12], [17]. 

 

I formel (7) är U vindhastigheten precis exakt vid 

rotorbladen. Man kan approximera denna hastighet genom 

förhållandet av infallande hastighet U1 och hastighet efter 

rotorbladen U2. 
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Enligt Betz lag är den optimalt uthämtade effekten för en 

godtycklig vindturbin då  
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Införandet av (8) och (9) i (7) ger den uthämtade effekten   
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som vanligen skrivs om till 
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[12], [17], [19]. 

Betz lag säger att 59 % av rörelseenergin i vinden maximalt 

går att omvandla till mekanisk rörelseenergi. Sedan 

tillkommer övriga förluster i generatorn och drivlinan som gör 

att verkningsgraden vid omvandling till elektrisk energi alltid 

blir mindre än 59 % [12], [18], [20]. Detta illustreras i figur 3. 

E. Uthämtad Effekt 

Det är emellertid svårt att veta ett exakt värde på konstanten 

   då den beror på flera faktorer. Därför används effektkurvan 

vid energiberäkningar. Effektkurvan är en graf över en 

specifik turbinmodells uthämtade effekt för alla 

vindhastigheter. Vanligtvis publicerar vindkraftproducenter 

effektkurvor över deras vindkraftverk. På så sätt ges 

möjligheten för köparen att jämföra olika turbiners effektivitet 

vid olika vindförutsättningar [17]. Turbinen har en undre gräns 

(cut in) för vilken vindhastighet generatorn kan producera el. 

För att skydda hela kraftverket från skador finns en övre gräns 

(cut out). Mellan cut in och cut out ökar effekt kurvan 

exponentiellt, se fig. 3. Detta har sitt ursprung från effekten i 

vinden. En generator har alltid en märkeffekt, dvs. ett 

maximalt värde för den uthämtade effekten (rated power).  

 
Figur  3. Effekt i vind, Betz lag och Pturbin. Där Pturbin = verklig uthämtad effekt 

i turbinen, som funktion av vindhastigheten även kallad effektkurva [15]. 

  

Reglersystemet som riktar turbinen mot vindriktningen gör 

inte alltid detta optimalt vilket generar en förlust. Denna 

förlust är vanligen 2 – 3 %. Men denna energiförlust är oftast 
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medräknad i turbinens effektkurva [17].  

För att beräkna den förväntade uthämtade effekten över en 

specifik plats med given vinddata kan effektkurvan 

kombineras med probabiliteten för varje vindklass förekomst, 

 ( ).  ( ) kan antingen beräknas via Weibull, Rayleigh, eller 

vinddataserier. Den förklarar sannolikheten till att en viss 

vindhastighet ska inträffa.  

Den producerade energin till en vindturbin kan räknas ut 

genom att beräkna uthämtad medeleffekt 
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 Med medeleffekten kan den årliga energiproduktionen 

beräknas genom 
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 Där T är tiden för vilken den uthämtade energin är sökt, 

och   är faktorn för vindkraftverkets tillgänglighet [17] [20], 

vilken är 100 % i detta projekt. 

Capacity factor eller utnyttjningsgrad är förhållandet 

mellan genomsnittlig produktion och energi för konstant 

produktion vid märkeffekt 
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Utnyttjningsgraden brukar vanligtvis för ligga mellan 15- 

och 30 %. Men med väldigt gynnsam vind kan den överstiga 

40 % [21].  

IV. ELMARKNADSTEORI 

För att förstå vilken ekonomisk intäkt energiproduktionen 

kan alstra är det grundläggande att förstå teorin bakom 

elmarknaden. Sverige ingår i den nordiska elmarknaden som 

är en komplex transnationell ekonomisk plattform. Den 

nordiska elmarkandens tidslinje illustreas i fig. 4. 

 

 
Fig.  4. Illustration av den nordiska elmarknadens tidslinje. Den förklarar 

vilken ordning de olika plattformarna används innan konsumtion och 

produktion inträffar. Tidpunkten för konsumtion och produktion illustreras 

med den vertikala linjen. 

A. Nord Pool Spot 

Cirka 75 procent av nordiskt producerad el handlas på 

elbörsen Nord Pool Spot. Den drivs av de nordiska 

stamnätsbolagen, exklusive Island. Sedan 2010 är även 

Estland inkluderade i handeln [22]. De ansvarar också för den 

fysiska leveransen. Elpriset styrs av utbud och efterfrågan. Det 

finns många faktorer som styr utbud och efterfrågan, och dess 

samverkan är komplex. Priserna sätts för varje timme men 

handlas för nästkommande dygn. Efter att spotmarknaden 

stängt så vet elproducenterna hur mycket de ska producera för 

varje timme nästkommande dygn [23]. 

B. Elbas 

Elbas är en justeringsmarknad till spotmarknaden, där 

aktörer kan handla el redan för nästkommande timme. Detta 

för att täcka ett eventuellt behov som kan kvarstå efter att 

spothandeln har stängt. De länder som kan handla mellan 

varandra på Elbas är Sverige, Finland, Norge och Danmark 

[24]. 

C. Prissäkring 

För att minska finansiella risker för både producenter och 

leverantörer kan ett långskridande avtal ingås. Ett så kallat 

derivat eller prissäkring. Handeln med derivat sker på 

NasdaqOMX och kan bindas upp till 5 år [25]. 

D. Balansansvar 

En producent A har ett balansansvar om den har försäkrat 

en kund om att kunna leverera en viss mängd el vid en viss 

tidpunkt. Producent A kan betala en annan producent B om 

producent A inte lyckas producera den mängd som den lovat. I 

så fall går B in och täcker den uteblivna produktionen från A. 

Således är producent B balansansvarig för producent A. Det 

yttersta balansansvaret har Svenska kraftnät, de köper upp 

extra effekt och har därigenom kapacitet att balansera nätet vid 

uteblivna leveranser. Detta regleras ekonomiskt i efterhand. 

Den balansansvarige som av någon anledning inte kunnat 

hålla sin ände av avtalet till köparen, får betala svenska 

kraftnät för den extra energi de har levererat. Svenska kraftnät 

producerar inte själva någon el utan har i sin tur avtal med 

elproducenter, strategiskt fördelade för att kunna täcka 

uteblivet behov inom olika geografiska områden [22], [26].  

E. Påverkan på elmarknaden 

En betydande del av Europas elproduktion kommer från 

kraftverk drivna av kol, olja och naturgas. Detta medför att 

priset på råvaror har en inverkan på elpriset. Råvarupriset är i 

sin tur starkt sammankopplat med konjunkturförändringar i 

samhället. Råvaruprisets, elprisets och 

konjunkturförändringars starka koppling kan t.ex. påvisas 

genom att studera de tre faktorerna innan och efter 

finanskrisen 2008. Innan krisen steg priset på kol kraftigt, följt 

av elpriset, ända tills bubblan sprack. Lågkonjunktur infann 

sig varpå råvarupriset och elpriset sjönk till bottennivåer [27]. 

Syftet med utsläppsrätter är att effektiviseringar för att 

minska utsläppen av främst koldioxid ska göras på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt. De elproducenter som 

använder sig av fossila bränslen i sin produktion måste köpa 
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utsläppsrätter, hur många utsläppsrätter som behövs för att få 

förbränna en viss mängd av ett visst medium beror på hur stort 

utsläpp av koldioxid förbränningen medför [28]. 

Utsläppsrätterna har en indirekt påverkan på elpriset, blir 

utsläppsrätterna dyrare ökar också elpriset [29]. 

En annan faktor som påverkar elpriset är väder och 

temperatur. På vintern ökar efterfrågan på el till uppvärmning 

vilket driver upp elpriserna. Vädret påverkar också elpriset 

direkt, blåser det mycket ökar elproduktionen från 

vindkraftverk vilket genererar en tillfällig svacka i elpriset 

[30]. Sveriges vattenkraft täcker stor del av det nationella 

elbehovet. Vid torra år, då vattenkraftverken inte kunnat fylla 

sina dammar har det historiskt sätt bidragit till prisökningar på 

elmarknaden [27]. 

F. Elcertifikat 

Sverige och Norge har ett gemensamt system för elcertifikat 

vilket möjliggör handel mellan landsgränserna. Svenska 

regeringen har tillsammans med den Norska, infört elcertifikat 

med syfte att öka produktionen av energi omvandlad från 

förnyelsebara energikällor. En nybyggd anläggning som 

godkänner kraven för elcertifikat får detta för 15 år. För varje 

producerad MWh får elproducenten ett certifikat. 

Elcertifikaten delas efter godkänd ansökan ut av staten via 

energimyndigheten som är tillsynsmyndighet för 

elcertifikatsmarknaden. Dock är det Svenska kraftnät som har 

i uppgift att förmedla information om certifikaten. Detta görs 

via Svenska kraftnäts kontoföringssystem, Cesar. Här 

registreras olika aktörers innehav av certifikat, annulleringar 

osv. Dock sker inte handeln med certifikat genom Cesar. 

Elcertifikaten säljs för marknadspris via mäklare, det är alltså 

efterfrågan och tillgång som bestämmer priset då affären 

genomförs. Efter genomförd affär registreras säljarens och 

köparens nya innehav på Cesar [31].  

G. Kvotplikt 

Köparen av elcertifikat är vanligen elleverantörer, vilka är 

kvotpliktiga. De är genom lag styrda att köpa en viss andel el 

producerad från förnyelsebara källor, dvs. elleverantörerna 

måste köpa ett minimum av elcertifikat baserat på hur mycket 

de totalt levererar. Kvotplikten är till för att skapa en 

efterfrågan på elcertifikat. Den extra utgiften som genom 

kvotplikten uppstår för elleverantören lägger denne på 

konsumentens räkning. Industrier och verksamheter som köper 

sin el direkt från en konsument är också kvotpliktiga [32].  

I. Ursprungsgaranti 

Ursprungsgarantier kan handlas inom hela EU och syftar till 

att ge konsumenten en garanti på elens ursprung. 

Ursprungsgarantierna säljs på öppna marknaden för 

marknadspris. För vindkraft har priset legat kring 1 kr/MWh 

[33]. 

J. Annuitetslån 

Annuitetslån innebär att låntagaren betalar tillbaka samma 

belopp vid varje betalningsperiod ända tills lånet är avbetalt. 

Då räntan är konstant blir också annuiteten konstant. Dock 

ändras förhållandet mellan amortering och betalning av ränta. 

Annuiteten är det belopp lånetagaren betalar tillbaka för varje 

period och kan beräknas med 
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Där r är räntan, n är antal betalningar och S är skulden [34]. 

V. RESULTAT FÖR VINDKRAFT PÅ ÖLAND 

A. Specifik effektkurva och turbindata 

Nedan visas effektkurva och turbindata för den valda 

turbinen. Dessa är väsentliga för beräkningar av 

energiproduktionen.

 
Fig.  5. Specifik effektkurva för V112-3.3 MW IEC IIA. Turbinen som 
projektets simuleringar baseras på [35]. 

 

TABELL I 
TURBINDATA 

Rated Power (MW) 3,3 

Rated Power (m/s) 12 

Cut  In (m/s) 3  

Cut Out (m/s) 25 

Tekniska specifikationer för vald vindturbin [35]. 

B. Vinddata 

Given vinddata visar dygnsmedelvärden för vindhastighet 

med en decimals noggrannhet. Mätningarna har gjorts sedan 

2008 - 2014 nära Ryd. Mätningarna visar att Öland kan vara 

en gynnsam plats för vindkraft, med en medelvindshastighet 7 

m/s nära Ryd. Medelvindriktningen beräknades ur mätdata till 

sydostlig 135 grader.  

För att beräkna sannolikheten för en viss vindhastighet, 

 ( )  samlades antalet vindhastigheter över alla åren. Utifrån 

antalet förekomster för varje vindhastighet beräknades 

sannolikheten för varje vindhastighet med intervallet av 1 m/s. 

Resultatet av detta visas genom ett klassiskt 

vinddistributionsdiagram. Detta visar sannolikheten för att en 

viss vindhastighet ska inträffa.  

Vindfördelningshistogrammet i fig. 6 visar att 

vindhastigheter av 6, 7 och 8 m/s är de mest förekommande. 

Medelvindhastigheten beräknades till 7.0 m/s. 

På grund av den låga tidsupplösningen för mätningarna blir 

fördelningen inte lika mjuk som en vanlig normalfördelning. 

Detta är orsaken till den ganska stora skillnaden för förekomst 

mellan 8- och 9 m/s. 
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Fig. 6. Vinddistribution från mätdata för vindhastighet på Öland. 

Probabilitetsfunktionen h(U) med tillhörande vindklasser. Vinddata från 5 års 
mätningar, dygnsmedelvärden.    

 

Vindhastigheter med ett dygnsmedelvärde över 22 m/s har 

aldrig uppmätts. Således är det inte speciellt sannolikt att 

dessa vindhastigheter inträffar under parkens livslängd. Den 

låga upplösningen i mätdata gör att information saknas om 

antalet timmar per år då vindhastigheten är större än 25 m/s. 

Vindhastigheter arrangerades i fallande ordning med 

tillhörande förväntade antal timmar. Iterativt summerades 

antal timmar för varje vindklass. 

 
Fig. 7. Varaktighetskurva av mätdata för vindhastigheter på Öland för ett helt 
år. Fördelningen är uträknad genom ett snitt av alla 5 års mätdata.  

 

Varaktighetskurvan fig. 7 visar vindhastigheter lägre än 3 

m/s förväntas förekomma 994 timmar per år. Den tiden om 

året då turbinen inte genererar elektricitet blir alltså 

 

                           
 

(18) 

       

 

Och andelen timmar ur drift blir 

 

      

      
        

 

(19) 

Vidare visar  fig. 7 att 512 timmar om året är vindhastigheten 

12 m/s eller över, dvs. den tiden då turbinen verkar vid 

märkeffekt. 

C. Energiberäkningar 

Med sannolikhetsfunktionen  ( ) och effektkurvan, kan 

medelvärdet av uthämtad effekt per turbin beräknas. Med (14) 

fås  

 

                (20) 

 

Med ett medelvärde av den uthämtade effekten beräknas 

den förväntade årliga energiproduktionen enligt (15) per turbin 

till 

      9.87 GWh 

 

(21) 

 Och för samtliga 3 turbiner blir energin således 

 

            29.63 GWh  

 

(22) 

Och enligt (16)  

        

 

(23) 

D. Energifördelning  

Vidare söks den uthämtade effekten för olika tidsperioder. 

För detta beräknades den momentant producerade energin för 

varje mätvärde. Detta ittererades för varje dygn. Sedan 

summerades energiproduktionen för varje månad under 5 års 

tid. 

 

 
Fig. 8. Total produktion månadsvis över 5 års mätningar. + indikerar 

vinterhalvår, - sommarhalvår. 

 

 Efter simulering av genomsnittlig produktion över olika 

månader, visas det att parken förväntas producera mer under 

vinterhalvåret än sommarhalvåret som visas i fig. 8. 

Genomsnittligt svarar vinterhalvåret (oktober-mars) för 58.3% 

av årsproduktionen och resterande 41.7% svaras av 

sommarhalvåret (april-september). 

 
TABELL II 

TEKNIKSA RESULTAT 

Medeleffekt (MW) 1,13 

CF (%) 34,2  

Årlig Produktion (GWh) 29,6 

Produktionsbortfall (h/år) 994 

 

VI. EKONOMISKA RESULTAT 

A. Elpris 

För att få en bild av hur intäkterna påverkas av elpriset har 

två fall med olika elpriser studerats. 
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Fall 1: Vid beräkning av lönsamheten har året delats upp i 

två grupper om sex månader. En från första oktober till sista 

mars och en andra grupp från första april till sista september. 

Inom varje grupp har ett medelvärde för respektive grupps 

elpriser beräknats. Prisuppgifterna som använts är hämtade 

från Nord pool spot och sträcker sig från 2009 till 2013. För 

vinterhalvåret beräknades elpriset till 433 kr/MWh och för 

sommarhalvåret till 354 kr/MWh. Då dessa multipliceras med 

produktionen för vinter- respektive sommarhalvåret genereras 

en årlig medelintäkt på 18.6 Mkr. Dessa värden gäller för de 

15 första åren då vindkraftsparken är berättigad elcertifikat. 

Fall 2: Cirka 75 % av den nordiskt producerad elen säljs på 

Nord Pool Spot. Dock finns även möjligheten till att prissäkra 

försäljningen genom finansiella derivat. Trots att en majoritet 

av den nordiska elen inte handlas på detta sätt, ger derivaten 

en fingervisning om hur elpriset kommer utvecklas inom de 

närmsta fem åren, vilket dessa avtal maximalt kan tecknas för. 

De faktorer som styr utbud och efterfrågan i spotpriset är 

indirekt invägt i de finansiella derivaten genom att köpare och 

säljare estimerar vad de maximalt och minimalt avser att köpa 

respektive sälja för. Att utgå från de finansiella derivatpriserna 

som gäller för dagsläget och räkna med detta värde för 

parkens hela ekonomiska livslängd, tordes således ge en 

verklighetsförankrad intäkt. Torsdagen den 10/4-2014 

tecknades derivat löpande under 5 år för 256 kr/MWh, från 

NasdaqOMX.com. Detta fall genererar 14.4 Mkr inklusive den 

extra inkomsten för elcertifikat.  

B. Elcertifikat 

Utöver intäkterna för elen är projektet berättigat certifikat 

då vindkraftsproduktion faller inom ramverket för 

förnyelsebar energiproduktion [32]. Dessa har likt elpriset 

fasställts utifrån föregående års prisnivåer. En fast intäkt om 

227,5 kr/MWh har lagts på grundpriset för de 15 första åren 

som vindparken är berättigat certifikat. Beloppet är ett 

medelvärde från certifikatpriser från 2008 till 2013 [36]. Detta 

förklarar att kurvorna i figur 10 har två olika lutningar. Även 

certifikat går att säkra som finansiella derivat på NasdaqOMX. 

Men de teckningsmöjligheter som är tillgängliga idag, sträcker 

sig endast till 2016. 

C. Investeringskostnader och lån 

Inversteringkostnaderna för uppförandet av parken är 

hämtade från rapporten “The Economics of Wind Energy”, 

utgiven av “European Wind Energy Association” [30]. 

Kostnaderna är uppdelade i olika grupper och bygger på 

tidigare projekts inversteringskostnader för en 2 MW turbin, 

se tabell 4. Detta innebär att inversteringkostnaderna för 

vindkraftprojekt blir 

 

                                         (24) 

 

 

 
             

        

  
                   

 

(25) 

För att finansiera inversteringskostnaderna antas Vind AB 

inneha 15 % av inversteringskostnaden, dvs. 15 Mkr. Resten 

av beloppet antas de låna till en kvartalsränta på 3,75 % under 

15 år. Med annuitetsmetoden, blir annuiteten enligt (17) 3.58 

Mkr per kvartal. Det betyder att det belopp som ska betalas till 

banken (amortering plus ränta) per år blir        
        , vilket understiger de årliga intäkterna som för fall 1 

är 18.6 Mkr och för fall 2 är 14.4 Mkr. Dessa värden är 

inklusive den extra inkomsten för certifikaten då lånet ska 

betalas av på 15 år. Anledningen till att avbetalningstiderna 

som visas i tabell VII och fig. 10 inte är 15 år beror på att 

Vind AB har 15 Mkr i startbelopp. De totala kostnaderna för 

ränta och inversteringskostnader blir: 

 

   (  )   (       )  3,58(Mkr)+15(Mkr) 

  

230 Mkr 

 

(26) 

Viktigt att understryka är att anslutningskostnaderna, 

överföringsförluster och kostnader för reparation och 

underhåll inte är medräknat ovan. Från projekt I1 och I2 ges 

två extremfall av kostnader. I det dyraste fallet uppgår 

tilläggskostnaderna till 125 Mkr. I det bästa fallet uppgår det 

till 105 Mkr [8],[7]. Om det dyraste kostnadsfallet kombineras 

med fall 2:s elpris, blir det slutliga resultatet en ekonomisk 

förlust av 108 Mkr. Om däremot det bästa kostnadsfallet 

kombineras med det fall 1:s elpris genererar parken en total 

vinst av 58 Mkr. Både resultaten inkluderar även 

överföringsförlusten som minskar den totala produktionen 

med 0.27 % [7]. 
 
 

TABELL III 

INVERSTERINGSKOSTNADER 

Kostnadsplats Inversteringskostnad (kkr/MW) Andel (%) 

Turbin 8300 82,5 

Grund 720 7,2 

Land hyra 450 4,5 

Elektronisk 

installation 
170 1,7 

Konsulttjänster 140 1,4 

Finasiella Kostnader 140 1,4 

Vägbyggen 100 1 

Kontrollsystem 35 0,3 

Totalt 10055 100 

Kostnader för ett normalt vindkraftsprojekt. Alla kostnader är kkr/MW. 

Det kostnader som tas upp i projekt I2 och I3 exluderas från denna lista. 
Alla värden är medelvärden av vindkraftprojekt inom Europa, enligt [30]. 

D. Ekonomisk sammanställning 

De ekonomiska samanställningarna för elprisernas fall 1 & 

2 presenteras i fig. 9 och tabell IV. 
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Fig. 9. Ackumulerade intäkter för fall 1 & 2, visas med streckad och 

triangulär kurva. Helstreckad linje är den approximerade 

investeringskostnaden. Där linjerna för fall 1 & 2 skär kostnaderna, visas 
avbetalningstiden. 

 

TABELL IV 

EKONOMISKA RESULTAT 

  Fall 1 Fall 2 

Intäkter (Mkr) 398 291 

Investerings kostnad (Mkr) 100 100 

Räntekostnader 130 130 

Vinst (Mkr) 168 61 

Avbetalningstid (år) 12,5 17 

 

E. Känslighetsanalys 

För bilda en uppfattning om magnituden av vad ett fel i 

vinddata skulle innebära görs samma simulering som tidigare, 

fast för olika medelvind. Denna gång användes Weibull 

fördelning för de olika medelvindarna, men med ett konstant 

värde för standardavvikelsen som härstammar ur mätserierna.  

 
Fig. 10. Parkens årliga totalproduktion som funktion av medelvindhastigheten. 

 

Det visar sig i fig. 9 att parkens totalproduktion uppför sig 

någorlunda linjärt med ökande medelvind. Detta beror på att 

turbinens cut out begränsar den uthämtade energin. Om 

vindturbiner inte haft en gräns för den uthämtade energin, 

hade kurvan i fig. 9 ökat kubiskt precis som ekvationen för 

energi ur vinden (11).  

Om medelvinden fortsätter öka kommer kurvan för den 

totala uthämtade energin luta mindre och mindre för att sedan 

slutta nedåt. Kurvan börjar slutta nedåt då 

medelvindhastigheten är så hög att frekvensen av 

vindhastigheter över 25 m/s blir så hög att turbinen ofta måste 

tas ur drift. 

Men årsmedelvindar över 10 m/s är väldigt ovanligt i 

Sverige [37]. Men det kan vara rimligt att den uppmätta 

medelvindhastigheten i verkligheten varierar med         
från år till år. Det vill säga att det är relevant för denna 

förstudie att peka ut vilken produktion som svarar mot 

medelvindarna 6 och 8 m/s.  

 

TABELL V 

KÄNSLIGHET I PRODUKTION 

  6 m/s 8 m/s 

CF (%) 25  44  

Årlig Produktion (GWh) 22,1 38.6 

Tekniska resultat för energiproduktionen om medelvinden skiljer sig ± 1 m/s 

från mätdata. 

 

För att bilda en uppfattning om vilka konsekvenser som 

följer med andra fel i indata eller approximerade värden, görs 

en känslighetsanalys där tre olika parametrar varieras med ± 

10 % varpå den ändrade avbetalningstiden visas. I dessa 

beräkningar används ekonomiska uppgifter från fall 1.  

 

TABELL VI 

KÄNSLIGHET AV TRE PARAMETRAR RELATERAT 

TILL ÅTERBETALNINGSTIDEN 

Parameter 
Ändrad 

Återbetalningstid (År) 

± 10 % Vindhastighet ± 2,2 

± 10 % Investeringskostnad ± 1,5 

± 10 % Elpris ± 1 

Inverkan på avbetalningstiden om Vindhastighet, investeringkostnad eller 

elpris ändras med 10 %. 

VII. DISKUSSION 

A. Vinddata 

Vindhastigheten är indata som kan medföra fel i denna 

förstudie. Dels brister den i upplösning men särskilt är den inte 

uppmätt fritt i luften utan istället bakom rotorbladen på ett 

befintligt verk, och således består mätdata av för låga 

vindhastigheter. Dock är det positivt att den är uppmätt över 

en långt tidsspann. Alternativt hade ett årsmedelvärde uppmätt 

på markhöjd kunnat användas, då det fanns tillgängligt. Dock 

hade det inneburit två felkällor. Först genom Rayleigh 

fördelning. Sedan genom användandet av skalfaktorn som 

approximerar vindhastigheten till rätt höjd. Genom att 

använda mätdata från vindstat fås större insikt i felet, 

framförallt fås vetskapen om vilken påverkan felet har.   

Att det inte förväntas vindhastigheter över 22 m/s är på gott 

och ont. Dels fås mindre produktion då ett högre antal timmar 

om året hade legat i intervallet för vindkraftverkens 

märkeffekt. Å andra sidan minskar slitage och 

underhållskostnader vid lägre vindförhållanden. 

Turbinens tekniska egenskaper begränsar turbinen från att 

operera vid vissa vindförhållanden. Enligt tillverkaren 

produceras ingen energi vid vindhastigheter under 3 m/s. Detta 

inträffar 994 timmar om året vilket motsvarar 11 %. Denna 
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siffra kan låta stor, men energimässigt hade produktionen inte 

blivit mycket större med lägre Cut in, då energiuttaget för 

dessa vindar är väldigt lågt. 

 Vid beräkningar av förväntad produktion antogs 

effektkurvan stämma överens för vald plats. Effektkurvans 

utseende kan variera beroende på platsspecifika parametrar. 

Men, eftersom Öland enligt SMHI har liknande 

luftdensitetsförhållanden, ansågs approximationsfelet litet. 

Luftdensiteten spelar en mindre roll för den uthämtade energin 

i jämförelse till vindhastigheten. 

B. Ekonomi  

Räntekostnaderna bedömdes först att uppgå till 80 Mkr. 

Men efter noggrannare analys upptäcktes att Vind AB inte 

skulle ha råd att betala av lånet då annuiteten var större än 

kvartalsintäkten från produktionen. Detta tvingade oss att välja 

en längre avbetalningstid, vilket medför högre räntekostnad; 

130 Mkr. Detta är en mycket stor och tillsynes onödig 

extrakostnad för projektet som endast orsakas av de höga 

investeringskostnaderna. Samtidigt är lånet ett måste då Vind 

AB antas vara et litet nygrundat företag, som omöjligen kan ha 

startkapital som täcker investeringskostnaderna.  

Produktionsfördelningen under året är i ekonomisk 

synpunkt mycket fördelaktigt då behovet samt produktionen är 

som störst under vinterhalvåret. Det betyder att chansen ökar 

för större vinst om parken väljer ett rörligt elpris. Men då 

medföljer även ett risktagande då osäkerheten på marknaden 

kan orsaka stora förändringar i elpriset. 

Vid bundet elpris fås ej de fördelar med hög produktion vid 

höga elpriser. Då den större delen av nordisk el sälj på Nord 

pool spot har främst de finansilla derivaten använts för att ge 

en fingervisning om hur elpriset kommer att utvecklas. Om 

Vind AB sålde sin el för samma medelpris som derivatet fast 

på spotmarknaden, så skulle återigen fördelarna med högre 

elpris i kombination med högre produktion ge ökad lönsamhet.  

Studerar man priserna från ett längre historiskt perspektiv 

har de stigit. En anledning är införandet av utsläppsrätter som 

pressat upp marginalkostnaderna för kraftproducenter med 

höga koldioxidutsläpp. Dock anses det av många att denna 

skatt fortfarande är för låg då det fortfarande är lönsamt att 

producera el via kol och naturgas under tidpunkter när 

elbehovet är som störst. Om utsläppsrätterna får ett högre 

värde även elpriserna gå upp och Sverige skulle ha 

möjligheten att bli en ännu större exportör av grön energi. 

Detta scenario är också mycket troligt då en revision av 

utsläppsrätterna har diskuterats på EU-nivå [28]. Elprisets 

utveckling styrs även indirekt av politiska beslut. Väljer 

Sverige att nyinverstera i kärnkraft kommer detta möjligen 

hålla ner elpriset. Införs ekonomiska stöd eller skattelättnader 

på el- och elhybridsfordon ökar behovet av el inom 

transportsektorn.  

Ett stort införande av förnyelsebar elproduktion skapar 

osäkerhet på elmarknaden. Förnyelsebara energikällor har ofta 

låga marginalkostnader och producenterna vill alltid sälja den 

el som produceras till varje pris. Detta kan leda till att 

elpriserna sjunker vid stort utbud av förnyelsebar energi. När 

en kraftig regional vind drar över ett stort geografiskt område 

påverkas all vindkraftsproduktion samtidigt, detta kan leda till 

att elpriserna tillfälligt pressas ner. Det är således möjligt att 

vindkraftsproducenter får sin el såld för ett något lägre 

medelpris än andra kraftproducenter. Även ur ett större 

perspektiv kan den låga marginalkostnaden för vindbruk göra 

att det blir allt svårare för kraftproducenter att få sin 

verksamhet lönsam, vilket även gäller vindkraftsverksägare.  

Elcertifikatpriset beror av många faktorer som kan ändras 

under turbinernas livslängd. En av dessa är kvotplikten. Vid 

förstudierna undersöktes ett samband mellan priset på 

certifikat och kvot genom att studera historiska värden på 

certifikat och kvoter. Dock sågs inget direkt samband. Detta 

kan ha sin förklaring i att antalet utgivna certifikat ändras från 

år till år. Producenter av förnyelsebar el har även möjlighet att 

spara sina certifikat vid händelse av låga marknadspriser vilket 

är en annan orsak till att elcertifikatspriserna inte pendlat lika 

friskt som elpriset. Även kvotpliktiga företag kan spara eller 

sälja överblivna certifikat [38]. Detta styrker våra antagande 

om att de framtida priserna inte heller kommer variera i någon 

stor utsträckning. Det kan dock inte uteslutas att priset på 

certifikat kan pendla både upp och ner och ge stor inverkan på 

lönsamheten.  

Ett annat alternativ till att använda historiska medelvärden 

skulle kunna vara att även här använda sig av de priser på 

certifikat som finns tillgängliga på NasdaqOMX. Och binda 

certifikaten till ett visst pris under en viss tid. Dock sträckte 

sig de alternativ som erbjöds här endast några år framåt, de var 

något lägre än det medelvärde som använts. Man bör dock ha i 

åtanke att kvotplikten är dynamisk och skulle 

certifikatpriserna försätta sjunka bör den med största 

sannolikhet ändras. Om den perioden som undersöktes endast 

skulle sträcka sig ett par år framåt i tiden, bör dessa värden 

utan tvekan vara att föredra. Men för en nybyggd 

vindkraftspark som är berättigad certifikat 15 år, ansågs ett 

historiskt medelvärde vara mer trovärdigt.  

I förstudien undersöktes ursprungsgarantiernas påverkan på 

lönsamheten, dock är dess tillskott på cirka 1 kr/MWh 

försumbart mot de antaganden som gjorts på el- och 

certifikatpriser. I ett verkligt fall skulle de dock ge 

vindkraftsägaren en ökad marginalintäkt. 

I tabell 6 visas hur avbetalningstiden varierar då elpriset, 

inversteringskostnaden och vindhastigheten ändras med 10 %. 

Det är inte förvånande att vindhastigheten har så stor påverkan 

då energin i vinden beror av vindhastigheten i kubik. Trotts 

detta anser vi att det är elpriset som medför störst osäkerhet. 

För att få en bild av hur elpriserna varierar kan vi jämföra två 

extremfall: År 2000 var årsmedelpriset 120 kr/MWh och 2010 

då det var 543 kr/MWh, detta är en ökning på 453 %. Den 

stora skillnaden härstammar inte endast från en kontinuerlig 

ökning av elpriset utan sannolikt också från andra faktorer 

som gör elpriset för dessa år extra billig/ dyr. Det indikerar 

dock på elprisets stora förmåga till förändring. Särskilt då 

vindkraftverkens tekniska livslängd är 25 år.  

VIII. SLUTSATSER 

De slutsatser som kan dras är till viss del generella för 

vindkraftsproduktion i allmänhet. Den till synes svåraste 
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faktorn att bedöma är elprisets utveckling, en liten ökning i 

elpriset genererar en betydande marginalintäkt under parkens 

livslängd. 10 % ändring i elpriset visade sig betyda 1 års 

ändring av återbetalningstid. Vindhastigheten tillskillnad från 

elpriset varierar i högre grad geografiskt och är desto lättare 

att förutsäga. Således är också den förväntade produktionen 

möjlig att bestämma med mindre felmarginaler. Öland har 

goda vindförhållanden vilket återspeglas i de beräkningar som 

gjorts. Den årliga produktionen beräknades till 29.6 GWh. 

Huruvida denna produktion kommer generera en tillräcklig 

inkomst är mer svårbedömt då investeringskostnader och 

framtida elpriser kan variera mycket. Totala vinsten har därför 

beräknats med två prisalternativ som ger ett minsta och högsta 

fall: 111 Mkr respektive 218 Mkr. Resultatet blev att även en 

minimumnivå av elpriset resulterar i lönsamhet. Detta är till 

viss del missvisande då den här delen av förstudien har många 

avgränsningar vilket innebär bortseendet från betydande 

kostnader. I båda inkomstalternativen är intäkterna för 

elcertifikat medräknade och avgörande för lönsamheten. Att 

vindkraften i dagsläget byggs ut, indikerar att inversterare 

väntar sig en ökning av elpriset. 
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