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Sammanfattning 

Intresset för småskaliga vindkraftverk på byggnader har ökat under de senaste åren. Allt fler 

människor blir mer energi- och miljömedvetna samt ser fördelarna med att elektriciteten produceras 

där den konsumeras; i den bebyggda miljön.  

Det är dock en större utmaning att installera ett vindkraftverk i urban miljö, jämfört med i öppet 

landskap, då det finns många faktorer som skall beaktas. Stadens komplexa uppbyggnad gör att 

vindens hastighet och riktning varierar och ger upphov till turbulenta strukturer i den omgivande 

luften. Många av dagens vindkraftverk kan ej operera effektivt vid turbulens, därför måste dessa 

vindkraftverken placeras på höga höjder för att nå den laminärt strömmande vinden över staden, 

vilket ger orealistiska längder på de master som krävs, även om vindkraftverket monteras på en 

byggnad. För att kunna utnyttja de vindar som uppkommer i urbana miljöer bör vertikalaxlade 

vindkraftverk med en helixformad geometri på rotorn användas. Dessa har visat sig vara både de 

effektivaste och de vindkraftverk som utsätter omgivningen för lägst nivå av störningar. 

Att placera ett vindkraftverk på en byggnad i urban miljö, där många människor vistas, kräver god 

kunskap om säkert montage samt vilka störningar som vindkraftverket kan generera. Ett 

vindkraftverk som monteras felaktigt kan bidra till hälso- och säkerhetsrisker, och om dessa risker blir 

för stora kan vindkraftverket tvingas att tas ur drift. För att vara säker på att vindkraftsanläggningen 

är tillförlitligt bör vindkraftverket och montaget vara stadardiserat och certifierat, något som i 

dagsläget saknas i Sverige.  

I dag finns inga direkta stöd för småskaliga vindkraftverk i Sverige, vilket är en bidragande faktor till 

att ekonomin kring dessa vindkraftverk är bristfällig. Elcertifikatsystemet som skall ge stöd åt 

förnyelsebar energi är inte utformat för småskalig elproduktion. Men i takt med att detta 

användningsområde för vindkraft utvecklas samt att priset för energi förväntas stiga kommer 

troligtvis byggnadsmonterade vindkraftverk bli en lönsam investering i framtiden. 
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Abstract 

The interest for small-scale wind turbines mounted on buildings has increased during the last couple 

of years. More and more people are giving more consideration to energy and environmental 

questions and are appreciative of the benefits of producing electricity where it is consumed; in the 

urban environment. 

However it is a greater challenge to install a wind turbine in the urban environment, compared to an 

open landscape, because of the many factors that needs to be taken in consideration. The complex 

structure of the city has an effect on the speed and direction of the wind and causes turbulent 

structures in the surrounding air. 

Many of today’s wind turbines cannot operate effectively in turbulence, this is why these turbines 

need to be placed on high heights to reach the laminar wind flow over the city, which gives 

unrealistic lengths of the towers that are required, even if the turbine is mounted on a building. To 

be able to utilize the existing wind in urban environments a vertical axis wind turbine with a helix 

shaped rotor should be used. These turbines have shown themselves to not only be the most 

effective but also the turbines that expose the surroundings to the lowest level of disturbances. 

To place a wind turbine on a building in an urban environment, where a lot of people reside, requires 

a good knowledge of how to securely mount the turbine but also what kind of disturbances that a 

turbine can emit. A turbine that is mounted incorrectly can contribute to health and safety hazards, 

and if these risks become to great the turbine may be forced to be taken out of operation. To be 

certain that the wind turbine and its components are trustworthy the turbine and mounting should 

be standardized and certified, a feature that don’t exist today in Sweden.   

Currently there is no direct support scheme for small-scale wind turbines in Sweden, which is a 

contributing factor to the inadequate economics surrounding these wind turbines. The Swedish 

system with certificates is meant to give support renewable energy but the system is not suited for 

small-scale production of electricity.  But the more this field of application for wind turbines 

develops, together with the assumption of rising cost of energy will most likely make building 

mounted wind turbines a profitable investment in the future. 
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Förord 

Examensarbetet genomfördes efter att författarna presenterade sin idé om ”småskalig elproduktion 

av vind på flerbostadshus” för företaget Riksbyggen. I samarbete med Riksbyggen och Kungliga 

tekniska högskolan, institutionen arkitektur och samhällsbyggnad, utfördes studien mellan mars och 

juni 2013.  

Vi vill tacka Riksbyggen för möjligheten att skriva detta examensarbete och särskilt tack till 

handledarna Charlotta Szczepanowski och Michael Bernzon, för stöd under hela arbetets gång, utan 

Er hjälp hade arbetet inte varit möjligt att genomföra. Vi uppskattar att Ni lagt ner tid på oss och på 

vårt arbete och att Ni tillhandahållit oss värdefulla kontakter i näringslivet. Charlotta har bidragit med 

stort engagemang och fått oss att känna att vårt arbete är viktigt, både för Riksbyggen och för 

samhället som helhet.  

Vi vill även tacka vår handledare från Kungliga tekniska högskolan, Magnus Helgesson, för stöd och 

rekommendationer under arbetes gång. Magnus har bidragit med mycket entusiasm och bidragit 

med kreativa lösningar. Även tack till examinatorn Per Roald för kommentarer som varit 

betydelsefulla för arbetets gång. 

Ett stort tack till alla som har bidragit med information till arbetet och speciellt tack till Kjell 

Berndtsson, energichef på Riksbyggen samt Johan Ehrenberg, Kjell Finnberg och Joakim Stavegren på 

Egen El. Vi vill även tacka Sven-Henrik Vidhall, lärare i konstruktion på KTH samt Bengt Wik, lärare i 

ekonomi på KTH, för hjälp med infästning- och ekonomifrågor.  

 

Haninge 1 juni 2013 

Patrik Halvarsson & Emma Larsson 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globalt sett utvinns energi främst från icke förnyelsebara resurser som kärnkraft och fossila bränslen. 

Detta kan innebära stora risker för människors hälsa och leder till mer växthusgaser i atmosfären. 

Västhusgaserna bidrar till den globala uppvärmningen där följderna är många och varierande, både 

för den naturliga miljön samt den mänskliga civilisationen.  

För att minimera konsekvenserna av användningen av icke förnyelsebara resurser har användningen 

och intresset för förnyelsebara resurser ökat. Förnybar energi kommer från en energikälla som 

ständigt förnyas i snabb takt och som inte ger något nettoutsläpp av koldioxid. Exempel på detta är 

solenergi, vattenkraft, geotermiskenergi, biomassa och vindkraft.  

Under årens lopp har forskningen och utvecklingen varit mest fokuserats på storskalig elproduktion 

från vind. Intresset för de små typerna av vindkraftverk har dock ökat under senare år, men tekniken 

är fortfarande under utveckling. De småskaliga vindkraftverken har stor potential till att bli en metod 

för elproduktion att räkna med i framtiden.   

 

1.2 Målformulering 

I den här rapporten presenteras mögligheten att omvandla vindens rörelseenergi till elektricitet där 

den konsumeras, således i den bebyggda miljön. Målet är att undersöka lönsamheten, möjligheter 

och hinder samt öka kunskapen, kring byggnadsmonterad småskalig elproduktion från vind, hos 

företaget Riksbyggen. Rapporten skall fungera som ett underlag för framtida beslut kring 

användningen av småskaliga vindkraftverk på flerbostadshus.  

För att nå målet ska följande frågor besvaras: 

 Hur definieras småskalig vindkraft 

 Vilka lagar och regler finns kring installation och drift av småskaliga vindkraftverk på 

flerbostadshus 

 Vilka skillnader finns mellan vertikala- och horisontala vindkraftverk, fördelar respektive 

nackdelar, för applicering i den bebyggda miljön 

 Vilken geometri på rotorn är mest fördelaktig i bebyggd miljö 

 Var ska vindkraftverket placeras för att fungera så effektivt som möjligt i bebyggd miljö 

 Hur uppskattas vindkraftverkets produktion i bebyggd miljö 

 Vilka byggtekniska lösningar för montage av småskaliga vindkraftverk på tak är mest 

fördelaktiga 

 Hur lång är den förväntade livslängden på vindkraftverken och dess komponenter 

 Hur ofta behöver vindkraftverken underhållas och vad ingår i underhållet 

 Vilka standarder och certifieringar finns inom småskalig vindkraft i Sverige och internationellt 

 Vilka stödformer finns kring småskalig elproduktion från vind, nationellt och internationellt. 

Samt vilka dess fördelar respektive nackdelar är 

 Vilka möjligheter finns för att sälja eventuellt överskott av den producerade elektriciteten 
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 Hur påverkas omgivningen av byggnadsmonterad vindkraft 

 Hur ser situationen ut för småskalig vindkraft i världen i dagsläget 

 Hur ser framtiden ut för småskaliga vindkraftverk 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer omfatta hur de olika typerna av småskaliga vindkraftverk fungerar samt 

kraftverkens drift och underhåll. I arbetet ingår även en mindre omfattade genomgång av lagar, 

regler, skatter samt olika stödformer som påverkar användandet av småskaliga vindkraftverk.   

Vindkraftverkens teoretiska effekt kommer ej beräknas, utan hämtas från respektive tillverkare.  

Riksbyggen finns över hela Sverige och således är det svårt att avgränsa till en specifik region.  

Det finns många parametrar som kan påverka vindkraftverkens lönsamhet, därför kommer 

beräkningar göras på ett stort spann av parametrar för att finna den punkt där vindkraftverken blir 

lönsamma. 

 

1.4 Lösningsmetoder 

För att genomföra arbetet samlas den information som krävs in genom företagskontakter, intervjuer, 

traditionell faktainsamling med hjälp av böcker och informationssökning på internet.    

De företag och institutioner som är/förväntas vara aktuella är: 

 Riksbyggen 

 Energimyndigheten 

 Stadsbyggnadskontoret 

 Windforce 

 Urban Green Energy 

 QuietRevolution  

 Turby 

 Egen El 

 World Wind Energy Association (WWEA)  

 Svensk Vindkraftförening  

 

Intervjuer kommer att genomföras med relevanta personer inom ämnet för detta arbete. Bland 

annat kommer professorer på KTH, konsulter och leverantörer kontaktas. Intervjuerna kommer i 

största möjliga mån att genomföras i samband med besök hos respektive part.  
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2. Nulägesbeskrivning 

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar boendemiljöer i nyproduktion. Samtidigt är de 

en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och 

offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggen är verksamma över hela landet.  

2010 skapades Riksbyggens hållbarhetsplan ”Planeten ska med” som skall säkra att miljöarbetet blir 

en naturlig del av Riksbyggens arbetssätt. Riksbyggen anser att miljöarbete är en långsiktigt 

investering och att kvalitet och engagemang lönar sig i längden. 

För att bli självförsörjande på elektricitet har Riksbyggen köpt andelar i Bixia Pro Win AB’s 

vindkraftspark utanför Nässjö, Småland. Elproduktionen från vindkraftverken kommer bidra till att 

samtliga fastigheter, som Riksbyggen äger, till huvudsak kommer använda förnyelsebar elektricitet. 

Riksbyggen har tagit fasta på de fördelarna närproducerad förnyelsebar energi innebär och skall 

dessutom stödja sina medlemmar på väg mot en hållbar utveckling. Riksbyggen ger stöd till 

föreningar som vill installera solceller och har även diskuterat att göra försök som innefattar 

installation av småskalig vindkraft på ett fåtal bostadsrättsföreningar, som är medlemmar i 

Riksbyggen. I dagsläget anser organisationen att detta förslag inte är ekonomiskt hållbart, men ingen 

grundlig utredning har gjorts för att bekräfta detta antagande (1). 

För att anta en genomsnittlig elförbrukning per år hos en bostadsrättsförening, har fyra av 

Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Norrköping studerats, se tabell 1.  

 

 

Tabell 1: Genomsnittlig elförbrukning av fastighetsel. Källa: (2) 

 

Genomsnittet visar att en bostadsrättsförening med 67 lägenheter, under 2012, förbrukade 100095 

kWh av fastighetsel. Detta värde kommer senare att användas för vissa beräkningar och antaganden i 

rapporten.  

Sveriges regering har satt upp mål för klimat- och energipolitiken. Fram till år 2020 ska bland annat 

40 procent av klimatutsläppen minska, minst 50 procent av den energi som används ska komma från 

förnyelsebara källor samt att energianvändningen ska bli 20 procent effektivare. Visionen är att 

Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser år 

2050. Dessa mål bör vara en utgångspunkt för hur bostadsrättsföreningar kan arbeta för ett bättre 

klimat i linje med gällande vision (3). 

Brf Antal Årsförbrukning Årsförbrukning Notering

lgh 2011 [kWh] 2012 [kWh]

Norrköpingshus nr:5 98     58 725            57 903             Tvättstugor, fastighetsel 

Norrköpingshus nr:10 18     22 567            21 417             Tvättstuga, fastighetsel, 1 frånluftsfläkt

Norrköpingshus nr.43 90     163 752          177 152           Tvättstugor, storgarage, 3 stora ventilationsaggregat, hissar, fast.el

Västervikshus 3 60     154 506          143 907           Tvättstugor, motorvärmaruttag, övrig fastighetsel, inga fläktar

Genomsnitt: 67 99888 100095

http://regeringen.se/sb/d/11759/a/123033
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3. Vind 

Det kommer alltid att finnas vind så länge solen skiner och jorden roterar, detta gör att vinden är en 

energikälla som aldrig kommer att ta slut. Vinden i den bebyggda miljön beter sig annorlunda jämfört 

med vinden i öppet landskap, detta komplicerar hela energiomvandlingsprocessen. Men med rätt 

kunskap om hur vinden flödar i en stad och över tak, kan vindkraftverken placeras så att så mycket 

energi som möjligt kan utvinnas ur vinden. I detta avsnitt beskrivs vindens uppkomst, 

energiinnehållet i vinden, hur vinden beter sig i bebyggd miljö samt hur vinden flödar över taken. 

Avsnittet behandlar även ekvationer för att placera vindkraftverket på den mest optimala platsen ur 

energiomvandlingssynpunkt.   

 

3.1 Vindens uppkomst 

Solen skapar temperaturskillnader på jorden. Temperaturskillnaderna beror på att solinstålningens 

vinkel varierar, då jorden är klotformad och roterar runt sin egen axel (4). Temperaturskillnaderna 

skapar i sin tur tryckskillnader i luften. Naturen strävar efter att jämna ut dessa tryckskillnader och 

det resulterar i att en vind uppstår (5). 

 

3.1.1 Hög- och lågtryck 

Högtryck är ett område i atmosfären där lufttrycket är högre än omgivningen. Motsvarande är 

lågtryck ett område i atmosfären med lägre lufttryck än omgivningen (6). 

Vindar uppkommer när luftmassor rör sig från områden med högt tryck till områden med lågt tryck. 

Dock rör sig inte luftmassor raka vägen från lågtryck till högtryck, detta beror på att jordens rotation 

gör att luftmassorna rör sig i en spiralformad bana runt lågtryck och högtryck. På norra halvklotet rör 

sig luften moturs vid lågtryck och medurs vid högtryck. På södra halvklotet är rotationsriktningarna 

de omvända (7). 

 

3.1.2 Vindhastighet och vindriktning 

Vindhastighet beskriver hur snabbt vinden rör sig och mäts i meter per sekund. Vindriktningen 

beskriver varifrån vinden kommer och anges i väderstreck. En sydvästlig vind betyder således att 

vinden kommer från sydväst och blåser mot nordost (5). 

Vindhastigheten och vindriktningen varierar ständigt beroende på klimat och lokala fenomen.  

I allmänhet är de dominerande vindriktningarna i Sverige syd och västlig. Dock kan dessa riktningar 

variera beroende på lokala avvikelser, som till exempel hav, sjöar och berg. 

Lokalt kan vindar uppkomma, på grund av olikheten mellan uppvärmning och avkylning av luften. I 

områden nära hav och större sjöar uppstår dagliga variationer som benämns sjöbris och landbris. 

Sjöbris uppkommer när markytan värms snabbare än vattnet, detta gör att vindriktningen går från 

vattnet mot land. Landbris uppkommer under natten när marken kyls snabbare än vattnet, detta 

medför att vindriktningen går från land till vattnet. Likväl kan lokala vindar uppstå i inlandet i form av 

berg- och dalvindar. Dalvinden består av varm luft som rör sig upp för bergen och uppkommer under 

dagtid. Bergvinden uppkommer under natten och består av kall luft som rör sig från bergens toppar 

mot dalens botten (8). 
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3.1.3 Turbulent- och laminär strömning  

Vinden skiftar mellan att strömma laminärt och turbulent (7). Turbulens är en oordnad rörelse i luften 

där oregelbundna virvlar bildas. Laminär strömning är en jämn strömning där inga virvlar bildas (9).  

Turbulent strömning uppstår när vinden stöter på hinder. Vid ett hinder rör sig vinden i olika 

vindriktningar med olika vindhastigheter (4). 

Ett hinder som vinden ständigt möter är markfriktionen. Markfriktion gör att vindhastigheten 

minskar ju närmare markytan den kommer tills den tillslut avtar helt, se figur 1 (10).  

 

Figur 1: Markfriktionen gör att vindhastigheten avtar helt vid marknivå. Källa: (10) 

 

För att beräkna hur vindhastigheten påverkas av höjden kan följande ekvation användas: 

 

 ( )     (
 

  
)
  

 [m/s]   ekv.(1) 

 

 ( ) = Vindens hastighet vid vald höjd z [m/s] 

   = Vindens hastighet vid referenshöjden [m/s] 

  = Vald höjd [m] 

   = Referenshöjd [m] 

   = Ytråhet [m] se tabell 2 samt tabell 3 
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3.2 Energiinnehållet i vinden 

Vindens energi är vindens massa i rörelse. Denna energi kallas kinetisk energi, som fås genom att 

multiplicera vindens massa med dess hastighet i kvadrat samt en faktor på 0.5, se ekvation 2 (8). 

 

  
 

 
      [J]   ekv.(2) 

 

  = Vindens kinetiska energi [J] 

  = Vindens massa [kg] 

  = Vindens hastighet [m/s] 

 

För att omvandla vindens kinetiska energi till en effekt krävs att ett massflöde beräknas. Ett 

massflöde fås genom att multiplicera luftens densitet med en genomströmningsarea samt vindens 

hastighet, se ekvation 3. 

 

 ̇        [kg/s]  ekv.(3) 

 

 ̇ = Massflöde [kg/s] 

ρ = Luftens densitet [kg/m3] 

  = Genomströmningsarea [m2] 

  = Vindens hastighet [m/s] 

 

Genom att kombinera ekvation 2 och ekvation 3 kan vindens effekt beräknas, se ekvation 4. Vindens 

effekt är proportionell mot vindhastigheten i kubik. Således, när vindhastigheten ökar till det dubbla, 

ökar vindens effekt åtta gånger (9). 

 

      
 

 
         [W]  ekv.(4) 

 

     = Kinetisk effekt [W] 

ρ = Luftens densitet [kg/m3] 

  = Anblåst area [m2] 

  = Vindens hastighet [m/s] 
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3.2.1 Vindmätning 

För att ta reda på energiinnehållet i vinden, på en plats, bör vinden mätas. I Sverige är det vanligast 

att en anemometer används vid vindmätning. En anemometer består av ett stålkors med tre eller 

fyra skålar. Vinden driver runt stålkorset och utifrån hur många varv stålkorset snurra per tidsenhet, 

bestäms vindhastigheten. Mätningen görs på vanligtvis 10 meters höjd över marken under en 10 

minutersperiod, vilket resulterar i ett medelvärde (5). Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut, SMHI, har i rapporten ”Vindstatistik 1961-2004” sammanställt medelvindhastigheten samt 

frekvensen för vindar på månadsbasis för ett flertal orter i Sverige (11). Denna statistik kan vara ett 

hjälpmedel för att bedöma lämpligheten för ett vindkraftverk i ett inledande skede i processen.  

En medelvindhastighet över ett helt år kan inte användas för att utföra produktionsberäkningar. Det 

behövs en fördelning som redogör för hur stor del av tiden det blåser med en viss vindhastighet (12). 

 

3.2.1.1 Weibullfördelning 

På platser där endast en årsmedelvind har mätts, kan frekvensen av de olika vindhastigheterna under 

året beräknas matematiskt genom en Weibullfördelning. Denna fördelning är en kontinuerlig 

sannolikhetsfördelning med en frekvensfunktion enligt ekvation 5. Funktionen består av två 

Wiebullparametrar, k och C. Där k-värdet är en formparameter som varierar med omgivningens 

struktur och bestämmer fördelningens utbredning och grafens spetsighet. C är en skalparameter. 

Nedan visas ett exempel av en Weibullfördelning i figur 2 (12). 

 

 ( )  
 

 
 (

 

 
)
   

  
 (

 

 
)
 

 [per tidsenhet] ekv.(5) 

 

 ( ) = Sannoliktäthetsfunktion [per tidsenhet] 

  = Årsmedelvindhastighet [m/s] 

  = Formparameter  

  = Skalparameter  

  ≈ 2,718 

 

 

Figur 2: Exempel på en Weibullfördelning. Källa: (10) 
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Weibullfördelningen fungerar väl för vindhastigheter i spannet mellan 4 och 16 meter per sekund, 

det spann som där vindkraftverk i huvudsak opererar. Det har visat att vid en höjd på ungefär 20 

meter i en stad kan formparametern antas vara 2, detta ger en god approximation(10). Försök med 

småskalig byggnadsmonterad vindkraft i Storbritannien har gjorts där dessa Weibullparametrar har 

beräknats utifrån verkliga förhållanden. Försöken visade att formparametern kan antas till 2 vid 

installationshöjder över tio meter ovan hustak. Vid höjder av två till fem meter över hustak visade 

försöket att formparametern bör sättas till 1,6. I bilaga 1 finns en tabell över beräknade 

formparametrar och skalparametrar, från 19 olika platser i Storbritannien, samt genomsnitt för 

dessa. Genom att använda genomsnittsvärdena visade försöken att vindhastigheter och dess 

frekvens kunde bestämmas med en felmarginal på tio till tjugo procent (14). 

För att sedan beräkna produktionen från ett vindkraftverk kan Weibullfördelningen användas 

tillsammans med vindkraftverkets effektkurva. Dessa multipliceras för att uppskatta produktionen (4).  

 

3.2.1.2 Vindros 

Vindens hastighetsfördelning kan också beskrivas med hjälp av en vindros. Vindhastighetens frekvens 

kan bestämmas med hjälp av en vindmätare och en vindfana, som visar vindens riktning. 

Frekvenserna sammanställs sedan i en vindros. I vindrosen ritas väderstreck in samt frekvensen, av 

hur länge det blåser från de olika riktningarna, i en lämplig skala, till exempel dagar eller timmar på 

ett år (5). Figur 3 visar ett exempel på en vindros med vindfördelning i 12 vindriktningar. 

Procentsatserna visar tiden för de olika vindhastigheterna från respektive vindriktning.  

 

 

Figur 3: Vindros. Källa: (13) 
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3.4 Vind i urban miljö 

Vindförhållanden i en stad är mer komplex än vindförhållandena i ett öppet landskap. Detta beror på 

att vindhastigheten påverkas av terrängens karaktär, dess ytråhet. En stad är uppbyggd av gator, 

husfasader och byggnader vilket gör att ytråheten blir större i en stad jämför med ett öppet landskap 
(16). 

Den höga ytråheten, som bland annat beror på en högre medelhöjd för byggnaderna i staden, bidrar 

till större och fler turbulenta strukturer i staden jämfört med i öppet landskap. Denna turbulens 

kommer påverka de lokala vindhastigheterna och vindriktningarna med en tidsfaktor, τturb, det vill 

säga att vindriktningen i bebyggd miljö kommer ändras efter τturb antal sekunder. 

 τturb definieras som kvoten av byggnaders medelhöjd och vindens medelhastighet, se ekvation 6 (10). 

 

       
 ̅

  
  [s]   ekv.(6) 

 

 ̅ = Byggnadernas medelhöjd i staden [m] 

   = Vindens medelhastighet [m/s] 

 

Figur 4 visar hur luftströmmar som kommer in i staden från ett öppet landskap utsätts för en ökad 

turbulens på grund av ökad ytråhet.  Vindhastigheten ökar med ökad höjd över marken i båda fallen. 

När luftmassorna når staden skapas ett nytt gränsskikt, så kallat internt gränsskikt. På grund av 

additionen av turbulenta strömmar kommer höjden av detta gränsskikt, hk, att öka i vindens riktning. 

Ovanför det interna gränsskiktet uppför sig vinden som vid ytråhet 1, detta område benämns externt 

gränsskikt. 

 

Figur 4: Vindens flöde från rural miljö till urban miljö. Källa: (10) 
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För att beräkna vindhastigheten i det interna gränsskitet i bebyggd miljö vid, en specifik höjd, z, då 

vinden strömmar från ett ruralt område till ett bebyggt område, kan nedstående ekvation användas 
(10). 

 

 ( )       
  
  
   

  
  

   

 
  
   

   

  
    

   

         [m/s]       500m < x < 5000m ekv.(7) 

 

 ( ) = Vindhastighet vid höjden z [m/s] 

  = Specifik höjd [m] 

  = Höjden av det interna gränsskiktet [m] 

  = Nollplansförskjutning [m] 

   = Potentiell vindhastighet [m/s] 

   = Rådande ytråhet utanför staden [m] 

   = Rådande ytråhet i staden [m] 

 

Ovanstående ekvation gäller endast då avståndet från platsen för beräkning till stadens utkant är 

mellan 500 och 5000 meter, visat ovan av spannet för x. 

Dimensionsanalyser tillsammans med en betydande mängd insamlad data har visat att höjden på det 

interna gränsskiktet kan beräknas empiriskt genom ekvation 8 (10). 

 

  ( )             (
 

     
)
   

 [m] ekv.(8) 

 

  ( )= Höjden för det interna gränsskiktet vid x [m] 

     = Det större värdet av z01 och z02 [m] 

 = Avståndet mellan platsen för beräkning till ytråhetsförändringspunkten vid stadens utkant [m] 
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För att beräkna nollplansförskjutningen, d, i bebyggd miljö, kan ekvation 9 tillämpas. Ekvationen 

beräknar nollplansförskjutningen genom att använda medelhöjden på husen i den bebyggda miljön 

subtraherat med faktor vars storlek beror på kvoten mellan bebyggd- och obebyggd yta, AH, samt 

den rådande ytråheten i bebyggelsen (10). 

 

   ̅         (    ) [m] ekv.(9) 

 

  = Nollplansförskjutning [m] 

 ̅ = Medelhöjden för husen i bebyggelsen [m] 

  = Ytråhet i bebyggelsen [m] 

  = Kvoten mellan bebyggd- och obebyggd yta [m2/m2] 

 

Den gällande ytråheten kan vara svår att precisera utifrån mätdata på platsen. Dock kan dessa 

värden hämtas ur tabeller. Nedan visas en tabell för de tre vanligaste landskapstyper utanför urban 

miljö. 

 

 

 

 

 

Grimmond och Oke visade i sin rapport från 1999 sambandet mellan medelhöjden för bebyggelsen, 

ytråheten samt nollplansförskjutningen i fyra olika kategorier av stadsbebyggelse, se tabell 3. 

 

Bebyggelsetyp  ̅ [m] z0 [m] d [m] 

Låg höjd & låg 
täthet 

5-8 0,3-0,8 2-4 

Medium höjd 
& medium 
täthet 

7-14 0,7-1,5 3,5-8 

Hög höjd & 
hög täthet 

11-20 0,8-1,5 7-15 

Metropol >20 >2,0 >12 

Tabell 3: Typiska aerodynamiska egenskaper i enhetliga områden sorterade efter byggnadshöjd och byggnadstäthet. 
Reproducerad från: (17) 

Landskapstyp z0 [m] 

Öppet hav 0,01 

Öppet 
landskap 

0,03 

Skog 0,3 

Tabell 2: Ytråhet vid olika typer av landskap. Reproducerad från: (8) 
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Bybyggelsetyperna betyder (17): 

 Låg höjd och låg täthet – Bostäder, en till två plan, trädgårdar med små träd samt områden 

med lätt industri och lager. 

 Medium höjd och medium täthet – Bostäder, två till tre plan, i parhus- samt 

radhusområden. Flerbostadshus upp till fem våningar med en stor andel öppen omgivning. 

Blandad bebyggelse med skolor, kyrkor och handel. 

 Hög höjd och hög täthet – Bostäder, upp till sex plan, tätt placerade. Större anläggningar 

som fabriker, universitet och stadskärnor. 

 Metropol – Stadskärnor med tätt placerade höghus. Även stora industrikomplex faller under 

denna kategori. 

Mertens har visat att beräkning av vindhastigheter i bebyggd miljö enbart kan genomföras på höjder 

som överstiger nollplansförskjutningen, d, med en faktor på 1,5, se ekvation 9. 

 

           [m]  ekv.(9) 

 

    = Minsta höjd för att ekvation 7 ska gälla [m] 

  = Nollplansförskjutning [m] 

 

Montering av ett vindkraftverk under zmin kräver en lämplighetsstudie som omfattar mätning av 

vinden på den specifika platsen, medan vid en montering över zmin kan ekvation 7 tillämpas, anser 

Mertens. 
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3.4.1 Vindflödet över tak 

Vindens strömning över en byggnad beror huvudsakligen av byggnadens form, storlek, vindriktningen 

samt hur omgivningen runt byggnaden ser ut. 

När en vind träffar vinkelrätt mot en byggnad, på lovartsidan, kommer luftströmmen att delas upp i 

delningspunkten, även kallad stagnationspunkt. Från stagnationspunkten sprids luften upp över 

taket, ut mot sidorna och ner mot marken (16). 

 

Figur 5: Generell strömningsbild kring byggnad. Reproducerad från: (10) 

När luftströmmen färdas över taket bildas en region med låga vindhastigheter och hög turbulens 

samt ett område med accelererat luftflöde. Luftströmmens tryck tvingar flödet i en krökt bana över 

taket. Detta gör att vindens hastighetsvektor inte är parallell med taket utan får en sned vinkel, se 

figur 6 (10). Regionen med låga vindhastigheter och hög turbulens kan i vertikal riktning sträcka sig 

upp till 2-3 gånger byggandens höjd, räknat från marknivå, samt horisontellt upp till 30 gånger 

byggnadens höjd i vindens riktning, se ovanstående figur 5 (17). Denna utsträckning bör tas hänsyn till 

vid projektering av vindkraft då avstånden tydligt visar att byggnader och andra hinder kan ha stor 

påverkan på de lokala luftströmmarna. 

 

 

Figur 6: Generell bild av vindens flöde över tak. Källa: (10) 



14 

 

För att placera ett vindkraftverk i regionen där vindens flöde inte påverkas av byggnaden, kan 

nedstående ekvation användas.  

 

          (  
 

    
 

      
 

    
 

 )  [m] ekv.(10) 

 

  = Vertikala avståndet från taket till turbinen [m] 

  = Det lägsta värdet av byggnadens längd eller bredd [m] 

   = Byggnadens höjd [m] 

 

Ekvation 10 är baserad på vindtunneltester för byggnader med platta tak. Liknaden försök har ej 

genomförts på andra takkonstruktioner, som tillexempel sadeltak. Det finns dock rekommendationer 

att vindkraftverket ska monteras på en höjd, av minst halva avståndet mellan takfot och taknock, rakt 

ovanför nämnd taknock. Är detta ej möjligt bör vindkraftverket placeras framför taknocken i den 

dominerande vindriktningen på platsen, i samma höjd som beräknas med ekvation 10, se figur 7 (17). 

 

Figur 7: Placering av vindkraftverk utanför byggnadens påverkningsområde, fall A och C beräknas med ekvation 10 Figur: 
Emma Larsson  

Dock har ekvation 10 ej tagit hänsyn till byggnadens omgivning och den inverkan omgivning har på 

vindens flöde utan enbart fokuserat på den specifika byggnadens inverkan på luftflödet. Denna 

ekvation kan vara lämplig då man vill placera vindkraftverket i laminära strömmar och på så sätt 

kunna ta hjälp av statistisk vinddata för att lättare kunna förutsäga vindkraftverkets produktion.  

  



15 

 

Den accelererade luftströmmen som uppstår i närhet av takfoten kan utnyttjas för att öka 

produktionen från vindkraftverk monterade på byggnader. Även om området med den accelererade 

luftströmmen har en relativt liten tvärsnittsarea, kan vindhastigheten i detta område vara 20-30 

procent högre än den ankommande vindens hastighet (10). Denna ökning av vindhastighet leder till att 

vindens effekt ökar i kubik, det vill säga en ökning mellan 73-120 procent. Denna ökning är teoretisk 

och omfattar ej förluster i vindkraftverket eller tillhörande komponenter (4). 

Under detta område med accelererad luftström bildas ett område som kallas ”wake” (=kölvatten), 

där luftmassorna har låg hastighet och hög turbulens, se figur 6. För att kunna placera 

vindkraftverket i de accelererade luftstömmarna som uppstår krävs det att storleken på kölvattnet 

beräknas. Storleken på detta område i höjdled beräknas genom ekvation 11 (10).  

 

        
 

   
 

  0,1 < (
 

 
) < 0,4 [m] ekv.(11) 

 

  = Kölvattnets höjd [m] 

  = Karaktäristisk storlek på byggnadens fasad på lovartsidan [m] 

  = Avståndet från takfot till punkt för beräkning [m] 

 

Fasadens karaktäristiska storlek beräknas genom att multiplicera det minsta värdet av höjden 

respektive bredden, upphöjt till 2/3, med det största värdet av höjden respektive bredden, upphöjt 

till 1/3, se ekvation 12 (10). 

 

        
 

        
 

   [m] ekv.(12) 

 

Dlitet = Minsta värdet av höjden respektive bredden [m] 

Dstort = Största värdet av höjden respektive bredden [m] 
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Den accelererade luftströmmens vinkel  , gentemot horisontalplanet, kan beräknas genom att 

derivera ekvation 12 med avseende på x och sedan använda tangentfunktion. Se ekvationer nedan. 

 

  

  
 
(      

 
 )

(   
 
 )

   ekv.(13) 

  

       
  

  
  [ ° ]  ekv.(14) 

 

Ovanstående ekvationer med avseende på byggnadens kölvatten gäller då den valda byggnadens 

höjd är större än nollplansförskjutningen, d. Om byggnaden är lägre eller lika hög som 

nollplansförskjutningen leder det till att ingen acceleration skapas av bygganden (10). 

Som tidigare visats kan det i bebyggd miljö finnas stora turbulenta strukturer som påverkar vindens 

riktning och hastighet. Detta kan leda till att det laminära flödet som vindkraftverk kräver för att vara 

effektiva inte kan infinna sig på den specifika platsen. Tidsfaktorn som krävs för att upprätthålla 

denna laminära strömning, ofta kallat ett strömrör (vidare förklaring se avsnitt 5.1.2 

Energiomvandling) definieras som en kvot mellan det tänkta kraftverkets rotordiameter och rådande 

vindhastighet, se ekvation 15 (10). 

 

   
    

  
  [s]  ekv.(15) 

 

   = Tidsfaktor  [s] 

  = Vindkrafverkets rotordiameter [m] 

  = Potensiell vindhastighet  [m/s] 

 

Mertens har visat att då τt > τturb uppstår oönskade effekter som bland annat hastiga förändringar i 

lasterna på vindkraftverket, som kan skapa driftproblem samt säkerhetsrisker för omgivningen av 

kraftverket.  Dessutom uppfyller vindkraftverket inte sin förväntade effektivitet då τt > τturb. Således 

eftersträvas ett värde på τt som är mindre än τturb, se ekvation 16. 

 

            
 

 
  ̅   ekv.(16) 

 

 ̅= Byggnadernas medelhöjd i staden [m] 
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5. Vindkraft 

Människor har utnyttjat vindens energi i årtusenden. I dagens samhälle utnyttjas vindens energi 

bland annat till elektrisk kraft efter energiomvandling i ett vindkraftverk. Det finns många olika typer 

av vindkraftverk, som är mer eller mindre applicerbara i den urbana miljön. De småskaliga typerna av 

vindkraftverk, som lämpas bäst i en bebyggd miljö, har väckt ett stort intresse hos allmänheten och 

är under utveckling. Utvecklingen syftar till att få de småskaliga vindkraftverken att fungera lika 

effektivt som deras storskaliga motsvarigheter, samt att inte störa eller vara en säkerhetsrisk för 

omgivningen.  I detta avsnitt beskrivs vindkraftverk i allmänhet, hur vindens energi omvandlas till 

elektricitet, horistontalaxlade- och vertikalaxlade vindkraftverk samt dess funktion och komponenter. 

Avsnittet behandlar även de småskaliga vindkraftverken samt hur elektriciteten kan distribueras.  

 

5.1 Allmänt om vindkraft 

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som har en liten påverkan på den globala uppvärmningen 

samt den biologiska mångfalden. Vindkraft är den förnyelsebara energikällan som har störst tillväxt i 

världen. 2012 stod vindkraften för ca 5 procent av elproduktionen i Sverige (18). 

Ett vindkraftverk är en sammansättning av olika enheter som möjliggör att omvandla vindens 

rörelseenergi till elektricitet (4). För att få ut så mycket energi som möjligt ur vinden, är det viktigt att 

placera vindkraftverket där det blåser mycket (18). 

 

5.1.1 Historia 

Människor har länge utnyttjat vindens energi, exakt hur länge är fortfarande okänt. Redan för 3000 

år sedan använde kineser och japaner väderkvarnar. I Europa utnyttjade greker, romare och 

vikingarna vindens energi till att förflytta båtar med råsegel. Den första väderkvarnen som är 

historiskt väldokumenterad kommer från Persien, år 947. Denna kvarn bestod av en rotor med 

vertikal axel samt lodräta bastmattor. Kvarnen var omgiven av en byggnad med öppningar i 

vindriktningen och läriktningen, se figur 8 (4). 

På 1300-talet kom stolpkvarnen till Sverige och kallades ”stubbamöllor”. Stolpkvarnen var en 

horisontalaxlad väderkvarn och bestod av ett kraftigt stativ, med en trästock som vertikalaxel. På 

baksida av verket fanns en långs stång för att kunna vrida rotorn efter vindriktningen, se figur 8. 

Väderkvarnarna hade sin storhetstid mellan år 1200 och 1800, sedan ersattes väderkvarnarna med 

ångmaskiner (4). 

I Amerika användes en vindpump för att pumpa vatten. Vindpumparna monterades på en 

fackverksstol eller en stolpe. Ett vindhjul fångade upp vinden och drev en axel som sedan drev 

vattenpumpen. 1854 introducerades en ny vindpump med automatisk effektreglering. Bladen blev 

vridbara för att kunna släppa förbi en del av vinden samt monterades en fena på vindpumparna för 

att kunna följa vindriktningen, se figur 8 (4). 
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År 1930 gjorde elektriciteten sitt intåg, detta resulterade i att vindkraftverken utvecklades. Bladen 

blev aerodynamiskt utformade, rotorn anslöts till en generator och strömmen matades in i batterier. 

Det var först efter andra världskriget som ett vindkraftverk anslöts till elnätet. Den stora satsningen 

av vindkraftverk kom först i slutet av 1970-talet i samband med oljekrisen (4). 

 

 

Figur 8: Olika vindkraftverk genom historien. A) Persisk väderkvarn, B) Stubbamölla, C) Vindpump, D) Dagens 
vindkraftverk. Reproducerad från: (4) 

5.1.2 Energiomvandling 

Vinden är en ständigt strömmande energikälla med stora mängder energi. Energi kan inte skapas 

eller förstöras, utan bara omvandlas till andra energiformer. För att kunna omvandla energin i vinden 

till elektricitet måste luftmassans hastighet reduceras (4). 

Det är omöjligt utvinna all energi i vinden. För att utvinna alla energi behöver luftflödet stoppas helt, 

det resulterar i att luftströmmen inte passerar vindkraftverkens blad. Den tyske aerodynamiken 

Albert Betz har visat att maximalt 16/27 (=0,59) av vindens effekt kan tas till vara i ett strömrör. Ett 

strömrör kan ses som ett projicerat rör i luften som precis omsluter vinkraftverkets rotor och där 

luften strömmar laminärt. Denna kvot har beräknats teorietsikt och innefattar ej aerodynamiska- och 

mekaniska förluster (4). Den effekt som ett vindkraftverk ger betecknas: 

 

  
 

 
            [W]  ekv.(17) 

 

 = Vindkraftverkets effekt [W] 

ρ= Vindens densitet [kg/m3] 

 = Sveparea för rotorn [m2] 

 = Vindens hastighet [m/s] 

  = Effektkoefficient (     =16/27=0,59) 
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Sveparea, även kallad svepyta, är den yta som rotorbladen sveper över vid rotation. Alla 

vindkraftverk har en bestämd sveparea, som är en av de avgörande faktorerna för hur mycket energi 

som kan utvinnas ur vinden. En större sveparea utvinner i regel mer energi (19). 

 

5.1.2.1 Löptal 

En viktig aspekt över hur mycket energi som kan utvinnas ur vinden är rotorns löptal (λ). Löptalet 

anger förhållandet mellan bladets spetshastighet och den ostörda vindens hastighet, se ekvation 18. 

Löptalet visar var vindkraftverket är mest optimalt för energiutvinning (4). Det optimala löptalet 

varierar beroende på antalet blad. De optimala löptalen för ett horisontalaxlat vindkraftverk ur 

energiomvandlingssynpunkt visas i figur 9. När det blåser mer måste rotorn rotera snabbare för att 

hålla kvoten konstant. Vid energiomvandling strävar man efter höga löptal, då lyftkraften hos bladen 

ökar och luftmotståndet minskar (10). 

 

  
      

  
    ekv.(18) 

 

λ= rotorns löptal  

      = bladspetsens hastighet [m/s] 

   = ostörda vindens hastighet [m/s] 

 

 

Figur 9: Optimala löptal för horisontalaxlade vindkraftverk. Källa: (13) 
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Figuren nedan visar sambandet mellan rotorns löptal, λ och rotorns effektkoefficient, Cp för några 

typer av vindkraftverk (4). 

 

 

Figur 10: Sambandet mellan löptal och effektkoefficient för några typer av vindkraftverk. Reproducerad från: (4) 
 

5.1.3 Vindkraftverkets komponenter 

Ett vindkraftverk består huvudsakligen av en rotor som är kopplad till en generator via en turbinaxel. 

Efter generatorn finns vanligtvis en omvandlare.  Ibland finns det en växellåda placerad mellan rotor 

och generator, se figur 11 (4). 

 

Figur 11: Ett vindkraftverks huvudkomponenter 
(20)

. A) rotor, B) växellåda, C) generator, D) omvandlare, E) elnät 
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5.1.3.1 Rotor 

Ett vindkraftverks rotor består av rotorblad och ett nav. Rotorns uppgift är att bromsa vinden och 

utvinna vindens kinetiska energi (4). 

Det finns två sätt att omvandla vindenergi till mekanisk kraft i rotorns axel. Omvandlingen kan ske 

genom att rotorn använder sig av aerodynamiskt motstånd, aerodynamisk lyftkraft, eller en 

kombination av båda koncepten (10). 

 

5.1.3.1.1 Motståndsdriven rotor 

Drivkraften bakom en motståndsdriven rotor härstammar från skillnaden i luftmotstånd mellan två 

eller flera roterande kupor. I figur 12 visas en schematisk bild av en rotor med två kupor. Kupan som 

har sin rundade utsida mot vinden har lägst luftmotstånd av de två, vilket leder till en rotation. Kupan 

fångar upp energi när den färdas i vindriktningen och avger en mindre andel energi när den färdas 

mot vindens riktning. Således kan en motståndsdriven rotor karakteriseras av att energi från vinden 

omvandlas till mekanisk kraft i axeln genom ett moment som skapas då en kropp förflyttas i 

medvind. Då kroppen förflyttas i medvind kan hastigheten för kupornas yttre kanter aldrig vara högre 

än vindhastigheten. Vilket är en bidragande orsak till att en motstånddriven rotor har en 

effektkoefficient, Cp, på maximalt 11 procent (10). 

 

Figur 12: Principskiss motståndsdriven rotor med ankommande vind. Reproducerad från: (10) 

 

5.1.3.1.2 Lyftkraftsdriven rotor 

Lyftkraftsdrivna rotorer bygger på samma aerodynamiska princip som används av vingarna hos ett 

flygplan för att skapa lyftkraft. Luften passerar vingens undre sida fortare än den övre, vilket skapar 

ett undertryck över vingen. Det är detta undertryck som får flygplanets vinge att lyfta eller 

vindkraftverkets blad att vilja rotera. Jämfört med en motståndsdriven rotor kräver en rotor baserad 

på lyftkraft mycket mindre material vid tillverkning. Dessutom kan bladen hos en lyftkraftdriven rotor 

överstiga den hastighet som den inkommande vinden har, vilket leder till att effektiviteten ökar 

flerfaldigt. En lyftkraftsdriven rotor har en maximal teoretisk effektkoefficient på 59 procent, vilket är 

den teoretiska gränsen som nämnts tidigare (10). 
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5.1.3.1.3 Hybrid-driven rotor 

En motståndsdriven rotor med ett öppet mellanrum mellan kuporna, se figur 13, är en kombination 

av både aerodynamiskt motstånd och aerodynamisk lyftkraft. Denna rotor är till huvudsak 

motståndsdriven, men på grund av det öppna mellanrummet mellan skålarna så skapas en 

bidragande sugkraft. Denna sugkraft ger rotorn ett högre maximalt effektivitetstal än rotorer med 

enbart motståndsdrift. Effektkoefficienten, Cp för denna typ av rotor, vid optimala förhållanden, 

uppgår till 24 procent (10). 

 

Figur 13: Principskiss hybriddriven rotor Reproducerad från: (10) 

  

5.1.3.2 Generator 

När vinden fångas upp av en rotor, överförs rörelseenergin till en axel. Axeln får ett drivmoment som 

driver en generator som i sin tur omvandlar rörelseenergin till elektrisk kraft.  

En generator består av ett fast magnetiskt fält med en roterande elektrisk ledare. Den elektriska 

ledaren är uppbyggd av en spole med lindad koppartråd. När ledaren rör sig i det magnetiska fältet 

förenas den elektriska och magnetiska kraften, detta fenomen kallas elektromagnetisk induktion. 

Den elektriska ledaren kan med hjälpa av elektromagnetisk induktion utvinna elektrisk energi.  

De två vanligaste kategorierna av generatorer i vindkraftverk är asynkrona och synkrona (4). 

 

5.1.3.2.1 Asynkron generator 

Den asynkrona generatorn skall först magnetiseras för att kunna generera ström. För att 

magnitiseras måste generatorn startas med hjälp av en startspänning. Den asynkrona generatorn 

börjar leverera ström när den har tillräckligt hög vindhastighet för att kunna överstiga det synkrona 

varvtalet. Den generarar ström fram tills den når det nominella varvtalet, som vanligen ligger runt 

1500 varv per minut. Om den asynkrona generatorn överstiger ett visst vridmoment kan generatorn 

bromsas och på så vis minska momentet på rotorn, detta för att inte generatorn ska överhettas. 

Denna typ av generator kräver ett högt varvtal för att generera ström därför måste det finnas en 
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växellåda mellan generator och rotor. Den asynkrona generatorn har även en broms på den ingående 

axeln, som vid strömavbrott stänger av generatorn.  

Det finns både för- och nackdelar med den asynkrona generatorn. En fördel med denna typ av 

generator är att den fasas in på nätet automatiskt när varvtalet ökar, ingen teknik krävs, vilket gör att 

tillverkningskostnaden blir relativt billig. En nackdel med den asynkrona generatorn är att den kräver 

mycket underhåll då den har en växellåda, mekanisk broms samt många rörliga delar som kan gå 

sönder. Många rörliga delar kan skapa ett mekaniskt tröghetsmoment, vilket leder till ett mekaniskt 

ljud. Även växellådan och bromsen kan bidra med oljud. En annan nackdel med den asynkrona 

generatorn är att den orsakar höga strömmar som kan få känslig utrustning att gå sönder och lampor 

att blinka (21). Den asynkrona generatorn måste vara ansluten till elnätet för att fungera (13). 

 

 

Figur 14: Asynkron generator med växellåda. Reproducerad från: (13) 
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5.1.3.2.2 Synkron generator 

En synkron generator generarar ström inom ett brett varvtalsregister och frekvens samt spänning 

varierar. Denna typ av generator genererar ström vid små varvtal och den kräver ingen startspänning 

för att börja generara ström. 

En fördel med den synkrona generatorn är att den bromsas med elektriska laster istället för en 

mekanisk broms och växellåda. Det gör att den inte kräver lika mycket underhåll som den asynkrona 

generatorn, då den har färre rörliga delar, det gör också att den synkrona generatorn inte alstrar 

mekaniskt ljud. Eftersom att vinden aldrig är konstant har denna typ av generator en fördel att den 

generarar ström från låga varvtal till det nominella varvtalet.  

En nackdel är dock att en synkron generator är att de är relativt dyr, då kraftelektroniken står för 

halva priset av vindkraftverket (21).  

 

 

Figur 15: Synkron generator med omvandlare. Reproducerad från: (13) 

 

5.1.3.3 Växellåda  

En växellåda används när vindkraftverket har en asynkron generator. Växellådans uppgift är att öka 

rotorns låga varvtal till att passa det varvtal som generatorn kräver för att kunna omvandla vindens 

energi till elektricitet (4). 

 

5.1.3.4 Omvandlare 

Generatorns elektriska frekvens är inte alltid den samma som elnätets frekvens, som ligger på 50 Hz. 

En omvandlare omvandlar generatorns elektriska frekvens så att den passar elnätet. Omvandlaren 

gör det möjligt att kontrollera spänningen i anslutningspunkten till elnätet. Nackdelar med en 

omvandlare är att de är relativt dyra och leder till ökade energiförluster (8). 
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5.1.4 Vindkraftverksdata 

Vindkraftverksdata beskriver vindkraftverkets egenskaper, bland annat vid vilka hastigheter de börjar 

och sluta producera energi. De förklarar även vid vilka vindförhållanden som vindkraftverket 

operarar effektivast och således fungerar vindkraftverksdata som ett hjälpmedel för att beräkna den 

potentiella produktionen.  

 

5.1.4.1 Märkeffekt 

Samtliga vindkraftverk har en nominell effekt, Pn, även kallad märkeffekt, vilket är den maximala 

effekt som kraftverket kan utnyttja. Denna effekt uppnås vid en bestämd vindstyrka, så kallad 

märkvind, benämnd Vn i figur 16 (4). Vid vindhastigheter över denna märkvind måste effekten regleras 

så att vindkraftverkets konstruktion eller komponenter inte överbelastas (4)(12). Ett av skälen till att 

vindkraftverk inte kan utnyttja effekten vid vindar med högre hastighet lika effektivt som vid låga 

hastigheter, då det inte lönar sig att dimensionera kraftverken för dessa vindar, då de förekommer så 

sällan (12).  

 

5.1.4.2. Effektkurva 

En effektkurva visar hur stor effekt ett specifikt vindkraftverk kan producera vid olika vindhastigheter 
(4). Alla kommersiella verk har fått sina effektkurvor uppmätta då det är en förutsättning för en 

noggrannare bestämning av verkets produktion med hjälp av den beräknade weibullfördelningen (12). 

Effektkurvan i figur 16 visar medeleffekten för ett vindkraftverk vid olika vindhastigheter. 

 

 

Figur 16: Exempel på effektkurva för ett vindkraftverk. Reproducerad från: (12) 

Startvindhastigheten, i figuren benämnd Vstart, anger den vindhastighet som krävs för att 

vindkraftverket skall börja producera elektricitet. Denna hastighet benämns internationellt som ”Cut-

in speed”. Följaktligen anger stoppvindhastigheten, Vstopp, den vindhastighet då vindkraftverket slutar 

producera el, internationellt benämnd som ”Cut-out speed” (12). 
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5.2 Olika typer av vindkraftverk 

Vindkraftverk är utformade på olika sätt för att fånga vinden och sedan omvandla vindens energi till 

elektricitet. De har även olika egenskaper, vilket gör att vissa vindkraftverkstyper är mer lämpade för 

bebyggd miljö än andra.  

 

5.2.1 Allmänt 

Det finns en rad olika konstruktioner för vindkraftverk. En grundläggande indelning är 

horistontalaxlade, vilket i tekniska sammanhang benämns som HAWT (Horisontal Axis Wind Turbine), 

samt vertikalaxlade, som benämns VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) (4). Den mest påtagliga 

skillnaden mellan dessa typer är orienteringen av vindkraftverkets roterande axel gentemot 

vindriktningen. HAWT har sin roterande axel orienterad parallellt mot vindriktningen medan VAWT’s 

roterande axel är orienterad vinkelrät mot vindriktningen (22). 

Dessa två huvudkategorier kan sedan delas in ytterligare delkategorier, se figur 17.   

 

Figur 17: Olika typer av vindkraftverk, sorterat efter den roterande axelns läge. Reproducerad från: (4) 
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5.2.2 Horisontalaxlade vindkraftverk 

Horisontalaxlade vindkraftverk delas upp beroende på om de har rotorn placerad mot vinden (lovart) 

eller på läsidan, där vinden är tvungen att passera maskinhuset innan den når rotorn (4). Dock har de 

en rad likheter, bland annat att axelns horisontella placering kräver att vindkraftverkets mekaniska 

komponenter är monterade i samma höjd som navet. Detta gör montage och underhåll till en 

komplicerad och ofta dyr process (22). En överväldigande majoritet av horisontalaxlade vindkraftverk 

bygger på lyftkraftsprincipen vilket gör de teoretiskt sett effektiva (23). För att på ett optimalt sätt 

kunna omvandla energin från vinden i horisontalt axlade vindkraftverk måste rotorn vara vinkelrät 

mot vindriktningen i både horisontal- och vertikalled, se figur 18 (10).   

 

 

Figur 18: Vindkraftverk från sidan respektive ovan med ankommande vind vinkelrät mot rotorn. Reproducerad från: (12) 

Detta betyder att horisontalaxlade vindkraftverk kräver att man riktar in rotorn i horisontalled mot 

vinden. Detta sker automatiskt i vindkraftverk med rotorn i lä, då rotorn fungerar som vimpeln på en 

flaggstång och riktar in sig med hjälp av luftmotståndet, som skapats av rotorn. I vindkraftverk med 

rotorn i lovart krävs det istället ett så kallat ”yaw-kontroll” system för att rikta in rotorn mot vinden 

(10). 

 

Figur 19: Vindkraftverk med rotor i lovart respektive rotor i lä. Källa: (12) 
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”Yaw-kontroll” systemet bygger, i de större vindkraftverken, på att man mekaniskt ställer in rotorns 

riktning i förhållande till vinden med hjälp av antingen en hydraulisk eller elektrisk motor (24). Medan 

man i små horisontalaxlade vindkraftverk oftast använder ett yaw-kontroll system bestående av ett 

vindroder, som har som uppgift att rikta in rotorn, se figur 20. 

Hur ofta ett horisontalaxlat vindkraftverk teoretiskt sett behöver rikta in sig i bebyggd miljö ges av, 

det i avsnitt 3.4 Vind i urban miljö uträknade, τturb. Korta intervall är krävande för denna typ av 

vindkraftverk då tröghetsmomentet kring yaw-axeln förhindrar en snabb riktningsändring (10). 

 

 

Figur 20: Olika typer av ”yaw system”, a) mekaniskt, b) vindroder. Källa: (12) 

Vindkraftverk med vindroder har en egenfrekvens i yaw-systemet som är en kombination av det 

tidigare nämnda tröghetsmomentet kring yaw-axeln och krafterna vindrodret utsätts för av vinden. 

Amplifikation av denna egenfrekvens är möjlig om frekvensen av turbulensen, se ekvation 19, har 

samma värde som egenfrekvensen i yaw-systemet (10). 

 

      
 

     
  [Hz]  ekv.(19)  

 

Denna amplifikation ger stora sinusformade yaw-rörelser, och observationer av dessa vinkraftverk i 

bebyggd miljö visar att dessa rörelser ofta resulterar i att vindkraftverket snurrar runt sin yaw-axel. 

Detta betyder att rotorn i ett horisontalaxlat vindkraftverk med vindroder ofta är felinriktad 

gentemot vindflödet. Vilket leder till en effektsänkning i jämförelse med ett rätvinkligt flöde genom 

rotorn (10).  

Utöver en effektsänkning resulterar de, upprepande rörelserna kring yaw-axeln, i frekventa 

förändringar i lasterna som bladen utsätts för. Detta leder till ökad utmattning av materialet i bladen 

samt fästpunkterna för dessa, vilket ökar riskerna för omgivningen på grund av haveri (10). 
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5.2.2 Vertikalaxlade vindkraftverk  

Vertikalaxlade vindkraftverk kan bygga på principen av motståndsdrift, lyftkraftsdrift eller en 

kombination av de båda. Det som utmärker vertikalaxlade vindkraftverk är att de ej kräver att rotorn 

riktas in mot vinden utan kan fånga vinden oberoende av riktning. Detta gör att vindkraftverket blir 

mindre känsligt för hastiga förändringar i vindriktningen (10). Vindkraftverkens vertikala axel gör det 

även möjligt att placera vindkraftverkets mekaniska komponenter på eller nära taknivå, vilket 

underlättar montage och underhåll av kraftverket (22). 

 

5.2.2.1 Savonius rotor 

Den finske ingenjören och uppfinnaren Sigurd J Savonius konstruerade en vindturbin baserad på 

motståndsdrift 1924. Denna turbin namngavs efter uppfinnaren själv, till Savoniusrotorn, och 

karakteriseras av sitt höga vridmoment, låga rotationshastigheter och låg effektivitet (4). Dessa 

karakteristiska egenskaper gör att Savoniusrotorn inte kan konkurera med andra rotorer baserade på 

aerodynamisk lyftkraft för elproduktion, men har funnit andra användningsområden som kräver högt 

vridmoment, bland andra pumpning av vatten och ventilation (4)(10). Rotorns enkelhet och 

tillförlitlighet i tillverkningsledet respektive drift har även gjort den framträdande i utvecklingsländer 

och hobbyprojekt. Savoniusrotorn har på senare år även introducerats på telemaster och fyrar för att 

säkerhetsställa eltillförseln till dess batterier (4). 

 

 

Figur 21: Savoniusrotor med tre blad. Källa: (25) 
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5.2.2.2 Darrieusturbin 

Under 1920-talet utvecklade den franske ingenjören George Jean Marie Darrieus ett lyftkraftsdrivet 

vertikalaxlat vindkraftverk. Designen bygger på böjda blad som är fastmonterade i en båge till en 

vertikal axel, se figur 22 (4)(22). 

 

 

Figur 22: Full-Darrieusturbin med två blad. Källa: (10) 

Vindkraftverket i figur 22 består av två böjda blad, men en Darrieusturbin kan även bygga på en tre 

eller fyra bladsprincip. Energiupptaget från vinden sker då bladen rör sig vinkelrät mot vindens 

riktning, se figur 23 (23). 

 

Figur 23: Principskiss för en Darrieusturbin med fyra blad. Källa: (23) 

Figur 23 visar den lyftkraft som skapas av bladen när de rör sig vinkelrät mot den ankommande 

vindens riktning. Då lyftkraften har en lutning betyder detta att vinden adderar en kraftkomposant i 

rotationsriktningen, vilket får turbinen att rotera snabbare och snabbare tills luftmotståndet blir så 

stort att den adderade kraften från vinden inte förmår att rotera bladen snabbare. Det är vid denna 

rotationshastighet som vindkraftverket är som effektivast (10). 
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Darrieus designen patenterades 1925 i Frankrike och 1931 i USA (VAWT Retro). Patentet täckte inte 

bara den bågformade användningen, utan i stora drag samtliga användningar av vingprofiler 

tillsammans med en vertikal rotationsaxel (26). Nedan följer de främsta vindkraftverkstyper som täcks 

av Darrieus patent: 

 

5.2.2.2.1 Full-Darrieus 

Den så kallade full-Darrieus designen (samt benämnd ”Eggbeater” eller ”Phi, φ”) bygger på samma 

form som uppstår då man roterar ett rep fastsatt i båda ändarna. Denna form leder till att 

centrifugalkrafterna riktas längst bladens längd mot fästpunkterna, vilket skapar dragkrafter i bladet 
(24). Då draghållfastheten hos de flesta material är betydligt högre än böjhållfastheten, gör att man 

kan tillverka lättare och tunnare blad än de blad som monteras på horisontalaxlade vindkraftverken 
(4)(24). Även om denna vindkraftverkstyp inte är lika effektiv som moderna horisontalaxlade 

vindkraftverk i vind med låg turbulens så har full-Darrieusturbinen ett högt effektkoefficientvärde vid 

turbulenta vindar, som vi i avsnitt 3.4 Vind i urban miljö såg var frekventa i bebyggd miljö (22)(23). 

Alla komponenter som kan ses som tunga, med andra ord generatorn och eventuell växellåda är hos 

full-Darrieus turbinen stationärt belägna på eller i nära anslutning till marknivå. Detta underlättar 

montage och underhåll av vindkraftverket (22). 

En nackdel med full-Darrieus designen är att den i de allra flesta fallen ej kan starta själv, utan den 

behöver antingen startas genom att låta generatorn agera startmotor (genom att tillföra en spänning 

till generatorn) eller genom att kombinera full-Darrieus designen med en Savoniusrotor, se figur 24 
(4)(22)(23). 

 

 

Figur 24: Globuan, kombinerad full-Darrieus- och Savoniusrotor. Källa: (23) 

I figur 24 ses en Darrieusturbin som har en ställning som håller navet högst upp på axeln på plats. 

Vissa Darrieusturbiner kräver ingen stabilisering i det översta navet medan andra kräver det, detta 

kan innefatta ställningar gjorda av rundstål eller spända vajrar (22). Ingen av dessa lösningar är att 

föredra ur ljud- respektive säkerhetssynpunkt, se avsnitt 7 Montage av vindkraftverk på byggnader. 
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Svepytan hos en full-Darrieus turbin beräknas genom nedstående ekvation. 

 

 

  
 

 
      [m2]   ekv.(20) 

 

  = Sveparea för rotorn 

  = Rotordiameter 

 

5.2.2.2.2 Giromill 

Då full-Darrieus designen gör att vindkraftverket ej är självstartande utvecklades en så kallade H-

rotorn eller även benämnd Giromill. Där byttes de långa böjda bladen ut mot raka vertikala vingblad 

fastsatta till en stomme genom horisontella stöd, se figur 25.  Den förenklade designen gjorde 

Giromill billigare att konstruera men krävde samtidigt en massivare stomme än full-Darrieus 

konfigurationen (4). En fördel med denna design är att svepytan för en Giromill beräknas genom 

diametern gånger höjden på de vertikala bladen, vilket leder till att rotorn i en Giromill teoretiskt sett 

fångar upp mer energi än en Full-Darrieus rotor i samma storlek (24).  

 

 

Figur 25: Giromill. Källa: (24) 
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5.2.2.2.3. Cycloturbin 

Cycloturbinen är likt Giromill designen uppbyggd kring raka vertikala blad fastsatta till en stomme 

genom horisontella stöd. Det som skiljer dessa från varandra är att cycloturbinens vertikala blad kan 

rotera runt sina egna vertikala axlar, vilket leder till att bladen kan manövreras och riktas in mot 

vinden för optimal verkan (24). I figur 26 visas grundprincipen för denna typ av turbin. Manövreringen 

åstadkoms mekaniskt genom ett system med sensorer för vindriktning eller ett automatiskt så kallat 

”pitch control system”. Nackdelen är dock att båda systemen är komplexa och kräver en högre grad 

av tillsyn och skötsel än Giromill-versionen (22). 

 

 

Figur 26: Cycloturbinens grundprincip. Reproducerad från: (27) 

5.2.2.2.4 Helixformad  

Samtliga av de fram tills nu genomgångna Darrieusturbiner byggde på vertikala blad, vilket 

resulterade i en pluserande överföring av kraft från vinden till rotorn och efterföljande ökning av 

risken för resonans och stomljud.  För eliminera detta problem så har man utvecklat en 

Darrieusturbin där bladen är vridna så de bildar en helix med två eller fler blad (10). Olika tillverkare 

tillämpar olika konfigurationer men grundprincipen visas i figur 27, där en helixformad turbin med tre 

blad visas. 

 

Figur 27: Helixformad Darrieusturbin med tre blad. Källa: (28) 
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Då bladen är orienterade på ett sådant sätt så kommer vinden utsätta bladen för en kraft på både 

lovartsidan och läsidan, vilket leder till att de pulserande laster undviks. Detta reducerar även slitaget 

på axeln kullager. Helixformad darrieusturbin har även i vindtunneltester visats sig vara mer effektiv i 

de vinklade luftflöden som uppstår i anslutning till byggnader. Nedan visas en graf där det nya Cpmax-

värdet vid vinklat flöde redovisas som en procentsats av Cpmax vid normalt horisontellt flöde (10). 

 

 

Figur 28: Cpmax för helixformad darrieusturbin beroende av den inkommande vindens lutning i grader. Reproducerad 
från: (10) 

Den ökade effektiviteten antas bero på en ökning av sveparean vid vinklat flöde. Sveparenan för en 

helixformad darrieusturbin beräknas, på samma sätt som för giromill och cycloturbinen, genom att 

multiplicera rotorns diameter med dess höjd (23). 
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5.3 Småskaliga vindkraftverk 

Intresset för de småskaliga vindkraftverken har ökat de senaste åren, vilket bidrar till en snabbt 

växande industri. Med en ökad utveckling kommer fler standarder och certifieringar för att tillverka 

vindkraftverk som är tillförlitliga, ur energi -, säkerhet- och konstruktionssynpunkt. Definitionen för 

småskaliga vindkraftverk är ännu oklar men i regel är de mindre i storlek och producerar inte lika 

mycket energi som de stora vindkraftverken.  I detta avsnitt beskrivs bland annat definitioner av 

småskaliga vindkraftverk i olika länder, dess utveckling, standarder och certifieringar samt vad de 

kräver för underhåll.  

 

5.3.1 Definition 

Det finns ingen internationellt enhetlig definition av småskalig vindkraft. Från början var småskalig 

vindkraft definierad av dess karakteristiska egenskap att producera små volymer av elektricitet för 

hushållsapparater eller för att täcka hushållets efterfrågan på elkraft. Denna definition är dock 

opraktisk att använda på en universell nivå då energikonsumtionen varierar stort mellan olika delar 

av världen. Nedan följer en tabell som visar hur stor märkeffekt man skulle behöva på ett 

vindkraftverk för att täcka den genomsnittliga förbrukningen för ett hushåll i tre olika delar av 

världen (29). 

Nationalitet Märkeffekt (kW) 

Amerikanskt hushåll 10 

Europeiskt hushåll 4 

Kinesiskt hushåll 1 

Tabell 4: Genomsnittlig förbrukning hos ett amerikanskt-, europeiskt- samt kinesiskt hushåll. Tabell: Patrik Halvarsson 

International Renewable Energy Agency, IRENA, definierar småskaliga vindkraftverk då verket har en 

kapacitet på upp till 100 kilowatt (30). Dock har den internationella standardiseringsorganisationen, 

IEC (International Electrotechnical Commission), skapat en standard, som benämns IEC 61400-2, där 

småskalig vindkraft definieras som ett kraftverk med en sveparea på under 200 m2. Denna sveparea 

överensstämmer ungefärligt med en märkeffekt på 50 kilowatt vid en generation av mindre än 1000 

volt växelström, AC, eller 1500 volt likström, DC (29). 

Utöver IRENA’s definition och överstående standard så har flera länder implementerat egna 

definitioner av småskalig vindkraft. Tabell 5 visar de fem länderna som är störst inom småskalig 

vindkraft; Kanada, Kina, Tyskland, Storbritannien och USA, samt deras definitioner för småskalig 

vindkraft. Sverige har lagts till för att underlätta jämförelser samt ge ökat förståelse för läsaren. Den 

översta gränsen, satt för småskalig vindkraft, med avseende på installerat effekt sträcker sig mellan 

15 och 100 kilowatt för de fem största länderna inom detta område (30). Denna höga nivå av 

effektgräns antas främst bero på den ledande rollen marknaden i Nordamerika och Europa har. Över 

de senaste decennierna har en växande trend pekat på en allt större medeleffekt på småskaliga 

vindkraftverk, se avsitt 5.3.2.2 Installerad effekt, vilket kan antas beror på det ökande intresset av on-

grid system och en motsvarande minskning i intresset kring off-grid lösningar (29). För förklaring av 

termerna on-grid och off-grid, se avsnitt 5.4 Ongrid-system och Offgrid-system. 
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 Institution/Organisatio
n 

Vindkraftverks-
klassifikation 

Märkeffekt   
(kW) 

Ytterligare kommentarer 
In

te
rn

at
io

n
el

l
t 

 

International 
Electrotechnical 

Commission 

 

 

Small Wind Turbine 

 

 

≈ 50 

IEC 61400-2 definierar SWT som 
kraftverk med en sveparea på 
under 200 m2, vilket är 
jämförbart med ungefär 50 kW 

K
an

ad
a 

Natural Resources Canada 
(NRCan), Canadian Wind 

Energy Association 
(CanWEA) 

Mini Wind Tubine 0,3 – 1 Definition antagen i ”Survey of 
the Small Wind” som tagits fram 
på beställning av NRCan. 

Small Wind Turbine 1 – 30 

K
in

a 

 

Renewable Energy & 
Energy Efficiency 

Partnership (REEEP) 

 

 

Small Wind Turbine 

 

 

< 100 

Definition antagen i den senaste 
”National Policy, Strategy and 
Roadmap Study for China Small 
Wind Power Industry 
Development” 

St
o

rb
ri

ta
n

n
ie

n
 

 

 

 

Renewable UK 

 

 

Micro Wind 

 

0 – 1,5 

0,5 – 5m högt samt en årlig 
produktion upptill 1000 kWh   

 

Small Wind 

 

1,5 – 15 

2 – 50m högt samt en årlig 
produktion upptill 1000 kWh   

 

Small-medium Wind 

 

15 – 100 

50 – 250m högt samt en årlig 
produktion upptill 200000 kWh   

 

 

Microgeneration 
Certification Scheme 

 

 

Micro & Small Wind 
Turbine 

 

 

< 50 

Enbart vindkraftverk med en 
märkeffekt under 50 kW 
kvalificerar sig till 
inmatningstarifferna under MCS-
programmet 

Sv
er

ig
e

  

Svensk vindkraftförening 

(privat org.) 

 

Finns ej någon defintiton 

 

- 

Ett säkringsabonnemang på 
maximalt 63 A, vilket ungefär 
överensstämmer med 43 kW, ger 
avgiftsfrihet för inmatning samt 
mätning & rapportering. 

Ty
sk

la
n

d
  

Bundesverband 
WindEnergie (BWE) 

 

Small Wind Turbine 

 

< 75 

Definition antagen i den senaste 
”BWE-Marktubersicht spezial 
Kleinwindanlagen” (Speciell 
marknadsöversikt för små 
vindkraftverk) 

U
SA

  

American Wind Energy 
Association 

 

Small Wind Turbine 

 

< 100 

Definition antagen i den senaste 
”AWEA Small Wind Report” från 
2010 

Tabell 5: Definitioner av småskalig vindkraft i Kanada, Kina, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA samt IEA standard.  
Tabell: Patrik Halvarsson 
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5.3.2 Statistik för småskalig vindkraft globalt 

Som tidigare nämnts så finns det ingen enhetlig definition av småskaliga vindkraftverk. World Wind 

Energy Association (WWEA) har, likväl andra internationella organisationer, valt 100 kilowatt som 

temporär referenspunkt för sammanställning av statistik från olika länder med avseende på 

småskalig vindkraft (29). Den statistik som följer i detta avsnitt avser småskalig vindkraft med en 

märkeffekt upp till 100 kilowatt och är sammanställd av WWEA. 

 

5.3.2.1 Antal småskaliga vindkraftverk 

Vid årsskiftet 2011-2012 hade den kumulativa mängden vindkraftverk nått en nivå av minst 730000 

installerade småskaliga vindkraftverk världen över. Under 2011 har antalet nyinstallerade småskaliga 

vindkraftverk ökat med elva procent, till cirka 74000 nyinstallerade verk per år.   

Kina fortsätter att dominera marknaden för småskaliga vindkraftverk ur tillverkningssynpunkt, men 

även när man ser till implementeringen av dessa kraftverk. Kina har, i skrivande stund, ett totalt 

kumulativt antal av installerade småskaliga vindkraftverk på över en halv miljon, vilket representerar 

68 procent av all installerad effekt i världen. Men då Kina började sina satsningar på småskalig 

vindkraft redan under tidigt 80-tal beräknar dock WWEA att enbart hälften av dessa vindkraftverk 

fortfarande producerar elektricitet. Nedan följer ett diagram som visar det totala antalet installerade 

småskaliga vindkraftverk. 

 

 

Figur 29: Totalt antal installerade småskaliga vindkraftverk vid årsskiftet 2011-2012, kumulativt räknat. Reproducerad 
från: (29) 
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5.3.2.2 Installerad effekt 

Den totala installerade effekten av småskalig vindkraft globalt sett var, vid årsskiftet 2011-2012, 576 

megawatt. Kina och USA står för 40 respektive 35 procent av denna effekt.  

Under 2011 adderades mer än 120 megawatt till den totala installerade effekten av småskalig 

vindkraft, detta var en 27 procentig ökning av den totala effekten från föregående år. Dessutom var 

denna ökning nästan en dubblering av ny installerad effekt per år då 2010 enbart stod för en ökning 

på 64 megawatt.   

En ökning har inte bara setts på den sammanvägda effekten globalt. En ökning av den genomsnittliga 

effekten per vindkraftverk ökade från 0,66 kilowatt, år 2010, till 0,77 kilowatt år 2011. Nedan följer 

en tabell över genomsnittlig effekt per vindkraftverk i tre länder; Kina, Storbritannien och USA samt 

det globala genomsnittet.  

 

 År 2010 År 2011 

Kina 0,37 kW 0,45 kW 

Storbritannien 2,0 kW 3,3 kW 

USA 1,24 kW 1,34 kW 

Globalt 0,66 kW 0,77 kW 

Tabell 6: Genomsnittlig effekt per vindkraftverk i Kina, Storbritannien, USA och globalt. Tabell: Patrik Halvarsson 

Utvecklingsländer tenderar att ligga på en lägre nivå av genomsnittseffekter då implementeringen av 

off-grid lösningar, och således mindre vindkraftverk, är vanlig. Industrialiserade länder karakteriseras 

av relativt god tillgång på elektricitet, och dess till hörande elnät, vilket gör on-grid lösningar 

vanligare, och således höjs genomsnittseffekten för dessa länder. 
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5.3.2.3 Tillverkning av småskaliga vindkraftverk 

I slutet av 2011 ansågs det finnas 327 olika tillverkare av småskaliga vindkraftverk som erbjöd ett 

kommersiellt och komplett alternativ för elproduktion från vind. Man uppskattar att det finns 

ungefär lika många företag som förser dessa tillverkare med delar, tekniskt kunnande, och olika 

former av kundservice. 

Över hälften av alla tillverkare av småskaliga vindkraftverk kommer från en av de fem största 

länderna inom detta område. Dessa länder består av Kanada, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. 

I figur 30 nedan visas fördelningen över tillverkare av småskaliga vindkraftverk globalt. 

 

 

Figur 30: Fördelning över tillverkare av småskaliga vindkraftverk globalt. Källa: (29) 
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5.3.2.4 Vindkraftverkstyper 

Som tidigare nämnts så fanns det, i slutet av 2011, 327 tillverkare av småskaliga vindkraftverk. Av 

dessa tillverkare hade 74 procent utvecklat och investerat i horisontalaxlade vindkraftverk. 18 

procent av tillverkarna hade fokuserat på enbart de vertikalaxlade verken och endast 6 procent av 

tillverkarna hade gjort försök till att utveckla båda typerna. 

 

 

Figur 31: Andel tillverkare sorterat efter vindkraftverkstyp. Reproducerad från: (29) 

Den största delen av de vertikalaxlade vindkraftverksmodeller har endast utvecklats de senaste fem 

till sju åren, vilket gör att marknaden för VAWT är relativ liten. Ett VAWT genomsnittliga märkeffekt 

har beräknats vara 7,4 kilowatt, med en median på endast 2,5 kilowatt. Anledningen till de låga 

effekterna kan bero på att de vertikalaxlade vindkraftverken är mindre i både genomsnittlig storlek 

och medianvärde, jämfört med de traditionella småskaliga horisontalaxlade vindkraftverken. Av 157 

vertikalaxel vindkraftverk hade 88 procent en märkeffekt under 10 kilowatt och 75 procent låg under 

5 kilowatt. Detta stämmer väl överens med efterfrågan på marknaden, då den genomsnittliga 

märkeffekten på sålda VAWT under 2011 var 1,6 kilowatt. 
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Nedan visas två tabeller där statistik visas över antalet tillverkare, modeller, genomsnittlig effekt, 

medianeffekt samt andel vindkraftverk med en märkeffekt under fem respektive tio kilowatt för 

småskaliga vindkraftverk globalt med horisontell axel respektive vertikal axel. 

 

HAWT Statistik  

Totalt antal av HAWT tillverkare 242 

Totalt antal HAWT modeller 717 

Genomsnittlig effekt 10,8 kW 

Median effekt 3,0 kW 

Andel turbiner ≤ 10 kW 78,1% 

Andel turbiner ≤ 5 kW 66,2% 

Tabell 7: Statistik över småskaliga horisontalaxlade vindkraftverk globalt. Reproducerad från: (29) 

 

VAWT Statistik  

Totalt antal av VAWT tillverkare 60 

Totalt antal VAWT modeller  157 

Genomsnittlig effekt 7,4 kW 

Median effekt 2,5 kW 

Andel turbiner ≤ 10 kW 88,5% 

Andel turbiner ≤ 5 kW 75,8% 

Tabell 8: Statistik över småskaliga vertikalaxlade vindkraftverk globalt. Reproducerad från: (29) 
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5.3.2.4 Framtidsprognos 

Den ökande efterfrågan på förnyelsebar energi världen över kan antas leda till en ökad efterfrågan 

på småskalig vindkraft. Detta tillsammans med ökande priser för fossilt bränsle och den konstant 

växande efterfrågan på elektricitet gör att småskalig vindkraft anses ha goda möjligheter att växa 

från dagens nischmarknad till en storskalig marknad för förnyelsebar energi. Dessutom har denna typ 

av vindkraft även möjligheten att enkelt och snabbt bidra till att miljoner människor får tillgång till 

elektricitet där de, i skrivande stund, inte har tillgång till det.  

World Wind Energy Association, WWEA, anser att man kan urskilja tendenser på att politiska stöd 

kommer öka den installerade effekten småskalig vindkraft under de närmsta åren, då regeringar och 

internationella organisationer som IRENA har börjat förstå potentialen för småskalig vindkraft och 

implementerar mer och mer av denna vindkraft i deras program för förnyelsebar energi.  

WWEA har i, den i skrivande stund opublicerade, skriften ”2013 Small Wind World Report” 

presenterat en framtidsprognos för småskalig vindkraft. Denna prognos är baserad på åsikter från 

ledande experter inom området, tillväxtmönstret för storskalig vindkraft och den historiska 

tillväxttrend som solkraftsindustrin haft det senaste decenniet med avseende på solceller. 

Anledningen till att solkraftsindustrins tillväxttrend tas i beräkning är att WWEA anser att den 

småskaliga vindindustrin har många gemensamma karakteristiska egenskaper med denna. 

De senaste siffrorna visar att småskalig vindkraft har ökat med 35 procent årligen i ny installerad 

effekt de senaste tre åren. Denna tillväxt väntas fortsätta till och med år 2015 då man når en årlig 

installerad effekt av 288 megawatt av småskalig vindkraft.  WWEA anser att även vid ett konservativt 

synsätt så kan marknaden efter 2015 växa med cirka 20 procent årligen. Prognosen visar att man 

kommer nå upp till en nivå av cirka 717 megawatt ny installerad effekt årligen. Den totala andel 

installerad effekt världen över av småskalig vindkraft väntas nå 3,9 gigawatt i slutet av år 2020. 

 

 

Figur 32: Prognos över installerad kapacitet för småskalig vindkraft skapad av WWEA. Källa: (29) 
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5.3.3 Livslängd 

Ett vindkraftverks verkliga livslängd, det vill säga den tid det tar innan vindkraftverket är obrukbart, 

är olika beroende på det valda vindkraftverks kvalitet samt de lokala klimatförhållandena på platsen. 

Vid lokalisering av vindkraftverk på tak, då de lokala förhållandena på platsen ej tagits i beräkning, 

kan detta leda till ökade utmattningsproblem för vindkraftverket och drastisk förkortning av 

vindkraftverkets livslängd. Moderna vindkraftverk är utformade för att teoretiskt operera i cirka 

120000 timmar, det vill säga en livstid på 20 år. Dock är urbana vindkraftverk en relativ ny produkt 

och har därför inte varit i bruk i tillräckligt lång tid för att med säkerhet kunna bestämma den verkliga 

livslängden (32). 

Den EU-stödda organisationen Wineur genomförde en inventering över livslängden hos olika 

vindkraftverk lämpade för urban miljö. Tabell 9 visar att livslängden hos de flesta vindkraftverken 

ligger mellan 20 och 25 år.  

 

Vindkraftverks livslängd Andel vindkraftverk 

Vindkraftverk med livslängd >25 år 5 % 

Vindkraftverk med livslängd >20 <25 år 68 % 

Vindkraftverk med livslängd >15 <20 år 20 % 

Vindkraftverk med livslängd >10 < 15 år 7 % 

Tabell 9: Andel vindkraftverk lämpade för urban miljö sorterade efter livslängd. Reproducerad från: (32) 
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5.3.4 Underhåll 

Små vindkraftverk, kräver regelbunden uppmärksamhet för att fungera tillförlitligt under en längre 

period. Vissa vindkraftverk är näst intill underhållsfria medan andra vindkraftverk är mer komplexa 

och kräver mer underhåll och service. Mängden underhåll beror bland annat på vilken typ av 

vindkraftverk som har installerats, dess storlek och i vilket klimat den befinner sig i. 

För att upptäcka problem, som kan uppkomma hos vindkraftverken och dess infästning, i tid krävs 

regelbundna visuella inspektioner. Inspektion av turbin och mast bör göras minst två gånger om året. 

Nedan följer en lista över vad som bör inspekteras (24). 

 Se om rotorn har rätt geometri, det vill säga att alla blad intakta 

 Se till att masten är ordentligt stabiliserad 

 Se efter om det finns sprickor, slitna rördelar, överflödigt fett eller olja 

 Se om alla bultar på turbinen och mast är tilldragna. Om några bultar eller skruvar saknas, 

skall dessa ersättas 

En underhållsplan över vindkraftverkets planerade underhåll bör göras innan vindkraftverket tas i 

drift. En förenklad underhållsplan redovisas i avsnitt 13.2 Förenklad underhållsplan samt bilaga 2. 

 

5.3.5 Drift- och underhållskostnader 

Det kan vara svårt att bedöma kostnaderna för vindkraftverkets drift och underhåll, då det skiljer sig 

från produkt till produkt. Energimyndigheten har, i broschyren ”Vindkraft- Bygga och ansluta mindre 

vindkraftverk för eget bruk”, uppskattat kostnaderna för drift och underhåll för mindre vindkraftverk 

till minst 10 öre per kilowattimme. Dock anser myndigheten att detta pris för drift- och 

underhållskostnader kan vara lågt räknat för de småskaliga vindkraftverk som detta arbete fokuserar 

på. Kostnaderna påverkas dessutom av hur service och underhåll sköts (33). 

Ett vindkraftverk som följer gällande standarder och certifieringar bör väljas för att minska 

kostnaderna på drift och underhåll, se efterföljande avsnitt (30). 

En budget för drift och underhållskostander bör göras, så att det alltid finns kapital att hämta när 

oförutsedda underhåll tillkommer (24). 

 

5.3.6 Standarder 

Småskaliga vindkraftvek är relativt nya och oprövade. Därför kräver de småskaliga vindkraftverken 

tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer, som fungerar som riktlinjer för industrin. För närvarande 

finns standarder tillgängliga för småskaliga vindkraftverk på internationell- samt på nationell nivå i 

vissa länder. 
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5.3.6.1 Internationella standarder  

IEC61400 är den mest använda internationella standarden för vindkraftverk och generatorer. 

Standarden berör säkerheten, kvalitetssäkring, krav på materialegenskaper samt ställer krav på 

säkerheten hos småskaliga vindkraftverk inklusive design, installation, underhåll och drift under 

specificerade yttre förhållanden. Standarden syftar till att tillhandahålla en lämplig nivå på skydd mot 

skador under sin förväntade livslängd. IEC61400 standarden ligger till grund för olika undergrupper, 

som tillexempel utförande- och säkerhetsstandarder. Nedan följer en tabell över IEC-standarder 

inom ämnesområdet småskaliga vindkraftverk (29).  

Kod Namn Standarden behandlar 

IEC61400-2 
version 2 

 

Konstruktionskrav för småskaliga 
vindkraftverk med en sveparea < 
200 m

2 

Säkerhetsaspekter, kvalitetssäkring på konstruktionens 
integritet samt krav på säkerheten vid installation, 
underhåll och drift.  

IEC61400-1 Säkerhet och utformning av 
vindkraftverk 

Utformningskrav, tillämpningsbara skydd mot alla 
risker under vindkraftverkets planerade livstid. Gäller 
alla vindkraftverks och samtliga komponenter som 
krävs för drift. 

IEC61400-11 Mätmetoder för akustiskt ljud Proceduren för hur akustiskt, luftburet, ljud från 
vindkraftverk skall mätas.  

IEC61400-12-
1 

Effektmätning Proceduren för hur effekt skall mätas samt hur 
märkeffekt skall beräknas och redovisas. 

IEC61400-13 Mätmetoder för mekaniska laster Proceduren för hur mekaniska laster mäts samt 
beräknas. 

IEC61400-14 Deklaration av ljudstyrka och 
tonartfördelning 

Riktlinjer för hur ljudstyrkor och tonartsfördelningar 
skall redovisas. Avsedd att används tillsammans med 
IEC61400-22. 

IEC61400-21 Elkvalité  Definition av, samt hur, kvaliteten på elektriciteten 
som produceras av vindkraftverket skall mätas och 
redovisas. 

IEC61400-22 Certifikation av vindkraftverk Definition av regler och procedurer för ett 
certifieringsprogram avsett för vindkraft. 

IEC61400-23 Prov av rotorbladens beständighet, 
i full skala 

Riktlinjer för prov i full skala. Prov för styrka, hållbarhet 
och andra egenskaper för rotorbladen.  

IEC60034-1 Roterande elektriska maskiner, Del 
1; Effekt och prestanda 

Krav och riktlinjer för samtliga roterande maskiner ur 
ett effekt- och prestandaperspektiv. 

IEC60204-1 Maskinsäkerhet – Elektrisk 
utrustning 

Krav och riktlinjer kring säkerhet för elektrisk 
utrustning vid spänningar upp till 1000V AC/ 1500V DC 
med en frekvens under 200Hz 

IEC60364-5-
54 

Lågspännings installationer, Del 5-
54 

Krav och riktlinjer för passiva elektriska skydd, till 
exempel jordning, samt aktiva elektriska skydd i 
installationer som uppfyller gränserna satta av IEC 
60204-1. 

Tabell 10: Översikt över tillämpbara IEC-standarder inom ämnesområdet småskaliga vindkraftverk. Reproducerad från: 
(29) 
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Den internationella standarden IEC61400-2 är särskilt avsedd för småskaliga vindkraftverk med en 

sveparea under 200 m2 och som i linje med IEC60204-1 levererar en likström under 1500 volt eller en 

växelström under 1000 volt, med en maximal frekvens på 200 Hz. Standarden IEC61400-2 ligger till 

grund för den svenska standarden inom småskalig vindkraft, SS-EN61400-2, se avsnitt 5.3.6.2 Svenska 

standarder.  

 

5.3.6.2 Nationella standarder 

Flera länder har även implementerat standarder för småskalig vindkraft nationellt. Däribland Kina, 

Storbritannien och USA. Först ut bland dessa var Kina som redan 1999 utfärdade en nationell 

standard över småskalig vindkraft. Därefter har tio nationella och 24 regionala standarder utfärdas, 

men trots denna mängd anses Kinas standarder föråldrade och således anses skada Kinas möjligheter 

till export. Kina arbetar nu med modernisering av standarderna genom en översättning av den 

internationella standarden IEC 61400-2. 

Storbritannien införde en nationell standard för småskalig vindkraft i februari 2008. Standarden går 

under benämningen ”British Wind Energy Association (BWEA) - Small Wind Turbine Performance and 

Safety Standard”. I denna standard ingår även en produktmärkning som underlättar för jämförelser 

mellan olika modeller av småskaliga vindkraftverk för den tänkta kunden. Produktmärkningen anger 

vindkraftverkets årsproduktion vid en vindhastighet på 5 m/s och får enbart användas för de 

vindkraftverk som har blivit certifierade efter denna standard. Certifiering utförs inom MCS-

programet, se avsnitt 5.3.7.2.2 The Microgeneration Certification Scheme, Storbritannien. 

Under 2009 så utvecklande och fastställde American Wind Energy Association, AWEA, en grupp 

standarder vid namn ”AWEA Small Wind Turbine Performance and Safety Standards” som infördes 

nationellt i USA. Denna standard bygger på den internationella standarden IEC61400 och en 

testperiod i fält. Testperioden kan vara 6 till 12 månader, beroende på klassifikation av 

vindkraftverket. Testerna utförs av oberoende parter, som godkänns av Small Wind Certification 

Council, SWCC. För vidare information kring SWCC se avsnitt 5.3.7.2.1 Small Wind Certification 

Council, USA. 

 

5.3.6.2 Svenska standarder 

Sverige har ännu inte infört en egen nationell specifik standard för småskalig vindkraft. Dock har vi 

översatt och implementerat IEC61400-2 som svensk standard, SS-EN 61400-2 (33). Det finns även 

andra mer universella svenska standarder som påverkar användandet av småskalig vindkraft i 

Sverige, bland dessa utmärker sig: 

 CE-märkning 

 SS-EN 50308 

 SS-EN 50438 

 SS-EN 13850:2006 

Alla vindkraftverk och tillhörande produkter som skall vara CE-märkta för att få säljas inom EU. En CE-

märkning innebär att den som tillverkar eller importerar varan försäkrar att produkten uppfyller de 

av myndigheter ställda krav (33)(34). 
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Standarden SS-EN 50308 anger krav på säkerhet och skydd vid skötsel samt drift av vindkraftverk. 

Den gäller den personal som driver och underhåller vindkraftverket. Denna standard är dock baserad 

på storskaliga horisontalaxlade, direkt till det lokala elnätet anslutna, vindkraftverk. För andra 

småskaliga vindkraftverk är principerna i standarden är fortfarande giltiga, men standardens regler 

eller krav måste anpassas (58). 

Ifall flera vindkraftverk ansluts till det lokala elnätet krävs att standard SS-EN 50438 uppfylls. 

Standarden anger krav för att ansluta små generatorer, med maximalt 16 ampere per fas, i 

parallelldrift till det allmänna elnätet. Denna standard gäller dock ej då vindkraftverk ansluts 

parallellt, till det befintliga elnätet inom fastigheten, till till exempel en byggnads interna elnät (59).  

Standarden SS-EN 13850:2006 anger funktionskrav och konstruktionsprinciper för 

nödstoppsfunktioner på olika typer av maskiner och är baserad på ISO 13850. Standarden är 

tillämpbar för alla maskiner med undantag av; handhållna-, bärbara- och handstyrda maskiner samt 

maskiner där en nödstoppsfunktion ej minskar riskerna (60). 
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5.3.7 Certifieringar 

För att man som konsument ska kunna lita på tillverkarnas garantier om uppfyllda standarder, eller 

andra presenterade värden som till exempel effekt, årsproduktion och liknande, bör vindkraftverk 

som är certifierade väljas. Certifiering har historiskt sett varit ett effektivt sätt att skapa förtroende 

för ny och relativt obeprövad teknik hos konsumenterna. 

 

5.3.7.1 Internationellt 

I skrivande stund finns ej ett enhetligt system för certifiering internationellt (29). Dock har 

International Energy Agency, IEA, publicerat en rapport med rekommenderade metoder för försök 

och utvärdering av småkaliga vindkraftverk samt hur dessa värden skall presenteras för konsumenten 

i form av en så kallad ”Consumer Label for Small Wind Turbines”. Denna konsumentdeklaration är 

tänkt att inkorporeras i version tre av standarden IEC61400-2, som planeras att införas under 2013. I 

figur 33 visas den tänkta konsumentdeklarationen. Värt att notera är att ljudnivån är mätt vid en 

vindhastighet på 8 m/s med adderad marginal för mätfel, vilket skiljer från hur SWCC redovisar 

ljudnivån i sitt certifieringssystem, se efterföljande avsnitt (35). 

 

 

Figur 33: Framtida konsumentdeklaration enligt IEC64100-2 version 3. Källa: (35) 
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5.3.7.2 Utrikes 

Flera länder har infört certifieringsprogram för småskalig vindkraft. Nedan följer en kort genomgång 

av de två största nationella certifieringsprogrammen, Small Wind Certification Concil samt The 

Microgeneration Certification Scheme (29). 

 

5.3.7.2.1 Small Wind Certification Concil, USA 

Small Wind Certification Council, SWCC, är en privat organisation och grundades 2009. SWCC har till 

uppgift att certifiera vindkraftverk som uppfyller de amerikanska AWEA standarderna. För att 

tilldelas certifikat krävs att vindkraftverket genomgått tester utförda av, SWCC, godkända 

testorganisationer. Resultaten från testorganisationerna överlämnas sedan till SWCC, där de 

verifieras och analyseras. Vid godkända resultat bifaller SWCC tillverkarens ansökan om certifiering 
(36).  

SWCC utfärdar konsumentdeklarationer för certifierade vindkraftverk där man redovisar; märkeffekt, 

ljudnivå, årlig elproduktion vid en medelvindhastighet på 5m/s, samt att vindkraftverken uppfyller de 

säkerhetskrav som ställts (36). Värt att notera är att den redovisade ljudnivån är beräknad på ett 

avstånd av 60 meter och vid en medelvindhastighet på 5m/s med fördelning som beskrivs av en 

weibullfördelning med formfaktorn satt till två (37). Detta gör jämförelser mellan SWCC’s 

konsumentdeklaration och IEA’s motsvarighet missvisande. 

 

5.3.7.2.2 The Microgeneration Certification Scheme, Storbritannien 

The Microgeneration Certification Scheme, MCS, faller under Storbritanniens myndighet; 

Department of Energy and Climate Change. MCS-programmet utfärdar certifieringar för all form av 

hållbar energiteknik, som bland annat solceller, småskaliga vindkraftverk, luftvärmepumpar, kaminer 

för biomassa etc. MCS certifierar även tillverkarna och installatörer för dessa energitekniker. 

Certifiering för småskalig vindkraft bygger på standarderna ”BWEA Small Wind Turbine Performance 

and Safety Standard” samt IEC61400-serien. Försöken som krävs för att uppfylla dessa standarder 

utförs av testorganisationer som blivit godkända av Storbritanniens myndighet; United Kingdom 

Accreditation Service, UKAS.  Mer än ett dussin nationella testorganisationer har blivit godkända att 

utföra och utvärdera försök av småskaliga vindkraftverk. Dessutom godkänner UKAS internationella 

test-och certifieringsorganisationer, vilka i skrivande stund uppgår till sju (29). 

MCS-programmet certifierar vindkraftverk med en märkeffekt upp till 50 kilowatt vid en 

vindhastighet av 11 m/s. För att bli berättigad till de inmatningstariffer som ges för el producerad 

från småskalig vindkraft krävs att både vindkraftverksmodell och tillverkare är certifierade inom MCS-

programmet (29). 

5.3.7.3 Inrikes 

Sverige har, i skrivande stund, ej infört någon form av certifiering för småskalig vindkraft. Författarna 

har ej funnit något som i dagsläget pekar på att detta överhuvudtaget diskuterats på nationell nivå i 

Sverige.  

http://www.smallwindcertification.org/certified-turbines/
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5.4 Ongrid-system och Offgrid-system 

Ett vindkraftverk som monteras på en byggnad kan antingen kopplas till det lokala elnätet genom ett 

så kallat on-grid system eller så kan det kopplas till en batteribank genom ett så kallat off-grid 

system. I detta avsnitt beskrivs de olika systemen kortfattat.  

 

5.4.1 On-grid system 

En fastighet, med ett installerat vindkraftverk, som är ansluten till det lokala elnätet ses som en on-

grid lösning. Det betyder att vindkraftverket kan leverera el ut på det koncessionpliktiga nätet vid 

överproduktion, se figur 34. I ett on-grid system används en omvandlare för att göra så att den 

producerade elektriciteten från vindkraftverket överensstämmer med elens frekvens på det lokala 

elnätet. Med ett on-grid system kan fastigheten ta emot el från elnätet när vindkraftverket inte 

producerar tillräckligt mycket elektricitet för att täcka byggnadens förbrukning (38).  

Läs mer om hur anslutningen till elnätet skall göras i avsnitt 9.3 Anslutning till elnät. 

 

 

Figur 34: Generell uppbyggnad av ett on-grid system. Reproducerad från: (38) 

  

http://www.windenergy.com/community/blog/what-difference-between-grid-and-grid-wind-turbines
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5.4.2 Off-grid system 

En byggnad med ett installerat vindkraftverk som inte är anslutet till ett elnät kallas off-grid. Det 

innebär att huset kan bli självförsörjande, se figur 35. Ett off-grid system lagrar den producerade elen 

från vindkraftverket i en batteribank. Den lagrade energin i batteribanken kan sedan användas för att 

driva huset eller till att ladda elbilar, elmopeder och elcyklar. En omvandlare behövs för att den 

producerade elen ska överensstämma med husets växelström (38).  

 

 

Figur 35: Generell uppbyggnad av off-grid system. Reproducerad från: (39) 

 

  

http://www.windenergy.com/community/blog/what-difference-between-grid-and-grid-wind-turbines
http://www.wholesalesolar.com/products.folder/systems-folder/OFFGRID.html
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6. Störningar från vindkraftverk 

Ett vindkraftverk i drift skapar olika störningar som påverkar de boende och miljön runt omkring. 

Störningarna i urban miljö skiljer sig inte från störningarna i rural miljö men störningarna blir mer 

påtagliga i urban miljö där fler personer vistas.  

 

6.1 Ljud 

Maskiner med rörliga delar, som ett vindkraftverk, skapar ljud. Dagens vindkraftverk är generellt 

tysta vid drift och jämfört med en stads aktiviteter genererar vindkraftverket lite ljud.  

Vindkraftverket alstrar ljud dels från vindkraftverkets rörliga delar i form av ett högfrekvent mekanisk 

ljud och dels när rotorbladen skär luften som är ett lågfrekvent, aerodynamiskt ljud. I dagens 

vindkraftverk har de mekaniska ljuden minimerats, genom att ljudisolera växellåda och generator, 

vilket innebär att det dominerande ljudet kommer från rotorbladens rörelse (33). Hur högt ljudet från 

ett vindkraftverk blir beror på vindhastigheten. Ljudet är mest hörbart vid måttliga vindar. Detta 

beror på att vid kraftig blåst kommer vindens egna ljud att vara det mest framträdande i jämförelse 

med rotorbladens ljud (40). 

Det är skillnad mellan ljudnivån från ett HAWT och ett VAWT. VAWT är generellt tystare då: 

 Bladen hos ett VAWT inte skapar något ”whoosh-ljud” tillskillnad från ett HAWT, där ljudet 

skapas då bladen passerar masten vid varje rotation (10). 

 Ett VAWT opererar vanligtvis vid lägre rotationshastigheter jämfört med ett HAWT (10). 

 

De flesta tillverkarna av småskaliga vindkraftverk redovisar ljudnivån för de modeller de 

tillhandahåller, dock skall man vara uppmärksam på att dessa värden kan ha uppmätts vid skilda 

förhållanden när en jämförelse görs mellan tillverkare. Av denna anledning bör vindkraftverk som 

fått sina ljudnivåer uppmätta med den metodik som beskrivs i IEC standard 61400-11 väljas (32). 
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6.1.1 Ljudberäkning 

Naturvårdsverket har angett riktlinjer för den luftburna ljudnivån. I bebyggd miljö bör inte 

vindkraftverket överstiga 40 dB(A), utanför bostaden. Detta riktvärde är beräknat vid en 

vindhastighet på 8 m/s på 10 meters höjd vid vindkraftverket (41). 40 dB(A) kan jämföras med 

ljudnivån hos ett kylskåp vid en meters avstånd (32). 

Det finns ekvationer som kan beräkna ljudtrycknivån vid bostäder. Om vindkraftverket modelleras 

som en punktkälla med sfärisk spridning, kommer bullernivån, från ett visst avstånd r från källan Lp 

på en plats P, att minska enligt ekvation 21 (10). 

 

              (     
 ) [dB] ekv.(21) 

 

  = ljudtrycksnivå (dB) 

  = källans ljudtrycknivå (dB) 

  = avstånd från ljudkällan (m) 

 

Ekvation 21 visar en 6 dB minskning per fördubbling av avståndet till källan. Vid en tillåten 

ljudtycksnivå på 40 dB, blir den tillåtna ljudtrycksnivån från vindkraftverket, Lw en funktion av 

avståndet r, se tabell 11 nedan (10). 

 

r (m) Tillåten Lw (dB) 

1 51 

3 61 

5 65 

10 71 

20 77 

30 81 

40 83 

Tabell 11: Tillåtna ljudtrycksnivåer från vindkraftverket, Lw med olika avstånd, r. Reproducerad från: (10) 
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Om det finns flera vindkraftverk på en plats, beräknas ljudtrycksnivån med ekvationen: 

 

             ∑          ( )
   
    [dB] ekv.(22)  

 

  = ljudtrycksnivå [dB] 

  = antal vindkraftverk 

 

Normalt är ljudtrycksnivån A-vägt, dB(A). Den A-vägda ljudtrycksnivån tar hänsyn till den selektiva 

känsligheten i det mänskliga örat vid en viss frekvens, tillskillnad från dB som är ett mått på 

ljudstyrkan över hela frekvensspektrumet (32). 

 

6.2 Vibrationer 

När vindkraftverket är i drift, rör sig rotorbladen och skapar svängningar i tornet. När ett 

vindkraftverk monteras på ett tak kan svängningarna från rotorn fortplanta sig ner i masten och 

vidare ner i husets konstruktion och ge upphov till resonans. Hur mycket vibrationerna påverkar 

byggnaden beror, utöver byggnadens konstruktion, dels på vilket vindkraftverk som monterats och 

hur det är infäst (42). 

Ett vertikalaxlat vindkraftverk, VAWT, har dubbel så hög frekvens som ett horisontalaxlat 

vindkraftverk, HAWT. Frekvensen skapas då rotorbladen passerar de turbulenta strömmarna nära 

masten. På en VAWT passerar bladen turbulenta strömmar två gånger, en gång på lovartsidan och en 

gång på läsidan, tillskillnad från HAWT vars rotorblad passerar turbulenta strömmar en gång per 

rotation. 

En hög frekvens transporetas inte lika lätt i byggnadens konstruktion, jämfört med de låga 

frekvenserna som ligger närmare konstruktionens egenfrekvens vilket leder till att de förflyttas 

lättare i konstruktionen. Byggnadens egenfrekvens kan beräknas som en funktion av byggnadens 

höjd, H, se ekvation 23 (10). 

 

   
  

 
  [Hz]  ekv.(23) 

 

  = Byggnadens egenfrekvens [Hz] 

  = Byggnadens höjd [m] 
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Små vindkraftverk skapar en frekvens på grund av rotationen, som ligger på åtskilliga Hz. Således är 

resonans i byggnadens stomme endast sannolik vid låga byggnadshöjder. Höga frekvenser är mer 

sannolika att skapa resonans i specifika delar av byggnaden med hög egenfrekvens, som till exempel 

lätta väggar och fönster. Detta kan undvikas genom genomtänkta infästningsmetoder, se avsnitt 7. 

Montage av vindkraftverk på byggnader (10). 

 

6.3 Skuggningar och reflexer 

Rörliga skuggor från vindkraftverk kan upplevas som störande, både utomhus och inomhus. Hur 

mycket en skugga från ett vindkraftverk stör omgivningen beror på rotordiameter, navhöjd, solstånd, 

väder, vindriktning, avstånd och topografi (43).  

I dagsläget finns inga riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk, dock finns vissa 

rekommendationer för vindkraftverk i urban miljö. Boverket rekommenderar att den teoretiska 

skuggtiden inte bör överstiga 30 timmar per år och högst 30 minuter om dagen. Den verkliga 

skuggtiden får som högst vara 8 timmar per år. Om dessa värden överskrids, kan de vindkraftverken 

som berörs stängas av den tid de skuggar som mest (44). 

Solljus kan reflektera mot vindkraftverkets rotorblad. För att undvika solreflexer bör vindkraftverket 

vara målat i en matt färg (32). 

 

6.4 Is 

Is på ett vindkraftverks rotor är en störning ur både drift- och säkerhetssynpunkt. Isen gör att rotorn 

inte kan fånga upp tillräckligt mycket vind för att effektivt kunna producera energi. När rotorn roterar 

i höga hastigheter finns det även risk att isen lossnar och kan kastas långa sträckor. Det är svårt att 

förutse var isen kommer att landa, vilket gör att risken för skador på omgivningen och människor 

ökar (45). 

Isbildning på småskaliga vindkraftverk är ovanligt, men det förekommer (32). Det är viktigt att 

inspektera vindkraftverket regelbundet för att dessa problem ska kunna upptäckas i tid, se avsnitt 

5.3.4 Underhåll. 

 

6.5 Fåglar 

På storskaliga vindkraftverk har djurs, och speciellt fåglars, säkerhet ofta ifrågasatts. Risken att en 

fågel kolliderar med ett vindkraftverk är relativt liten i jämförelse med annan mänsklig påverkan, som 

till exempel biltrafik och elledningar (46).  

Inga fåglar har i skrivandets stund kolliderat med ett småskaligt vindkraftverk. Detta anses bero på 

att rotorn roterar så pass snabbt att fåglarna ser rotorn som ett fast föremål, och flyger runt 

vindkraftverket (47).  

  

http://www.vattenfall.se/sv/miljopaverkan---fragor-och-sv.htm#faq_10
http://www.quietrevolution.com/qr5/faqs-technical.htm
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7. Montage av vindkraftverk på byggnader 

Montering av vindkraftverk på byggnader gör att behovet av ett högt torn eller mast elimineras (24). 

Dock finns det inga klara riktlinjer för att montera vindkraftverk på tak. Infästningen beror på en rad 

parametrar, bland annat byggnadens specifika egenskaper samt vilket vindkraftverk som väljs att 

monteras. Detta avsnitt beskriver generella infästningsmetoder, vad som kan göras för att undvika 

ljud och vibrationer, samt erfarenheter som dragits av tidigare vindkraftsprojekt. 

 

7.1 Generella infästningsmetoder 

I detta avsnitt behandlas hur vindkraftverket bör monteras samt de mest förekommande 

beståndsdelar för att åstadkomma detta. Samt följer en genomgång av material och dess 

egenskaper. Egenskaperna gör användningen av dessa material mer lämplig på vissa platser än andra 

beroende på de gällande förutsättningarna. 

 

7.1.1 Master 

Master som vanligtvis används för montering av vindkraftverk är gjorda av stål, trä eller betong. 

Mellan mast och vindkraftverk krävs vanligtvis en så kallad stubbe. En stubbe är den anslutning som 

kopplar mast och vindkraftverk samman, se figur 36 (24). 

 

 

Figur 36: Anslutning mellan mast och vindkraftverk, så kallad stubbe. Foto: Emma Larsson 

7.1.1.1 Stålmaster 

Stålmaster är den vanligaste typen av mast för vindkraftverk på byggnader. Stålmaster har fördelen 

att vara lättillgängliga ur inköpssynpunkt samt relativt billiga (24). Dessutom kan stålmaster ses som 

ett bra val då stål är generellt beständigt mot korrosion och har hög hållfasthet. Korrosionen för stål 

börjar vid en relativ luftfuktighet på 60 procent och ökar exponentiellt, då luftfuktigheten ökar. Höga 

halter av föroreningar påskyndar även korrosionen för stål (48). Det är möjligt införskaffa master i 

rostfritt stål vilket eliminerar korrosionsproblemet (28). En nackdel som gemensam för dessa 

stålmaster är att masten är ihålig och på så sätt underlättar spridningen av den resonans som har sin 
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grund i vindkraftverket och de svängningar som vindlasterna skapar (10). Resonansen kan vara en 

påtaglig källa till ljudföroreningar och vissa tillverkare har löst detta problem genom att fylla masten 

med ett poröst och ljuddämpande material, till exempel skumgummi (49). 

 

7.1.1.2 Trämaster 

Master gjorda i trä kan kategoriseras in i två huvudgrupper, impregnerat konstruktionsvirke samt 

limträ (24)(49). Sverige har en välutvecklad skogsindustri vilket göra att av tillgången på virke är god. En 

av de grundläggande fördelarna med trä som råvara är att trä kräver en liten energiinsats vid 

utvinning, i jämförelse med de flesta andra byggnadsmaterialen, samt att trä är en förnyelsebar 

resurs som binder klodioxid vid tillväxt. Vid användning av trämast bör ett konstruktivt träskydd 

implementeras mellan mast och infästningspunkt. Detta för att minimera fukthalten i trät och 

således undvika röta och andra fuktskador. Röta kan allvarligt påverka trämastens 

hållfasthetsförmåga och leda till mastbrott (48). 

 

7.1.1.2.1 Impregnerat virke 

Master gjorda av impregnerat konstruktionsvirke kan liknas vid de telefonstolpar som används i 

Sverige. Dessa master karakteriseras av att de är relativt starka och styva samtidigt som impregnerat 

virke är det billigaste alternativet av, i detta avsnitt upptagna, master (24)(48). 

Impregnerat virke var fram tills 2007 vanligtvis CCA-impregnerat. CCA-impregnering består av en 

blandning mellan krom, koppar och arsenik, vilket gav virket en beräknad livslängd på cirka 30 år. År 

2007 förbjöds användningen av krom och arsenik i impregnering. I skrivande stund används främst 

koppar för detta ändamål, dock finns ej några klara siffror med avseende på livslängd vid denna 

impregnering. Detta kan betyda att masten kan behövas bytas ut innan vindkraftverket är uttjänat, 

med ökade kostnader som följd. Impregnerat virke ses som farligt avfall vilket kräver en korrekt 

hantering från bearbetning till avfall (50). 

 

7.1.1.2.2 Limträ 

Limträ är ett av de starkaste byggnadsmaterialen i förhållande till sin egen vikt, starkare än stål, 

aluminium och betong. Limträ tillverkas genom att limma ihop lameller, vanligtvis av gran, till 

konstruktionselement som till exempel balkar eller pelare. Limträ blir starkare och styvare än det 

konstruktionsvirke de tillverkas av. Detta beror bland annat på att risken är liten för att lokala 

försvagningar i virket, som orsakas av till exempel kvistar, hamnar i anslutning till varandra (48). 

Limträts förhöjda egenskaper jämfört med konstruktionsvirke gör att master av limträ kan tillverkas i 

mindre dimensioner med bibehållen styrka och styvhet. Tvärsnitten för limträpelare är vanligtvis 

kvadratiskt men även andra tvärsnitt förekommer, bland annat håltvärsnitt (51). En ytterligare fördel 

med limträ är, ur resurssynpunkt, att energiförbrukning vid limträtillverkning är mycket låg i 

jämförelse med andra material (48). 
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Då limträpelare används som master utomhus exponeras pelaren för väder och vind. För att undvika 

röta och mögel bör limträt ytbehandlas, denna ytbehandling kan bestå av färg eller lasyr. Färg anses 

ge ett hållbart väderskydd, dock kräver färg upprepade målningsarbeten för att behålla sin funktion. 

Lasyr anses ge ett sämre väderskydd och bör undvikas vid användningsområdet som beskriv i detta 

avsnitt (51). 

För att minimera underhållet kan impregnerat limträ användas. Dock får denna typ av limträ endast 

användas då det finns hög risk för personskador eller då ett utbyte av limträt skulle bli besvärligt och 

kostsamt. Vid installation av vindkraftverk på tak i bebyggd miljö kan dessa umbäranden anses 

uppfyllas (51). 

 

7.1.1.3 Betongmaster 

Master av betong är inte vanliga i Sverige, men används i länder med låg tillgång på träråvaror, 

främst i centrala Europa (24). Betong har hög bärförmåga och vibrationsdämpande egenskaper, som 

bland annat beror på materialets höga densitet (48)(52). Denna höga densitet medför även att masten 

får en hög egenvikt som påverkar transport och installationsarbetet negativt och medför högre 

kostnader (24). Den höga egenvikten kräver även att takkonstruktionen tål den belastning som mast 

och vindkraftverk ger. 

Fördelen med betong som material i master är att det är motståndskraftigt för yttre påverkan, även 

vid obefintligt väderskydd och underhåll. Betongmaster kräver inget väderskydd, som till exempel 

målning, då de varken korroderar eller påverkas av föroreningar (48)(51). Betongmaster tillverkas med 

runda-, fyrkantiga- samt flerkantiga tvärsnitt. Dessutom kan master av betong tillverkas med ett inre 

utrymme för kabeldragning (51). 

 

7.1.2 Stabilisering av mast 

Masten som vindkraftverket monteras på måste stabiliseras för att bibehålla sin vertikala position, 

detta kan åstakommas genom stödben, vajrar, fast infästning, ballast eller en kombination mellan 

dessa. 

 

7.1.2.1 Stödben 

Stödben används främst för att kompensera för de horisontella lasterna som uppkommer på mast 

och vindkraftverk när det blåser. Stödbenen fördelar även lasten från mast och vindkraftverket på en 

större yta, vilket är fördelaktigt ur konstruktionssynpunkt. Figur 37 visar en möjlig konfiguration med 

stödben och fast infästning. Stödben kan även användas tillsammans med ballast, något som visas i 

figur 41 i avsnittet om ballast. 

Stödbenen kan monteras med beslag direkt mot masten eller med hjälp av fjädrar. Vid användning av 

fjädrar försämras transporten av vibrationer ner i byggnadens konstruktion (49). 
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Figur 37: Stödben med fast infästning Källa: (28) 

7.1.2.2 Vajrar 

Ett vanligt sätt för att stadga masten har varit att använda vajrar som stabiliseringsmetod. Fördelen 

med vajrar är bland annat att det är en kostnadseffektiv lösning ur både inköps- och 

installationssynpunkt. Vajrar har dock allvarliga brister, då de kräver konstant tillsyn och underhåll i 

form av visuella inspektioner och efterdragning av bultar så att vajern förblir spänd (24). Vid vajerbrott 

kan vindkraftverket och dess mast falla vilket kan ses som ett stort säkerhetsproblem för 

omgivningen. Vajrar orsakar även ljudföroreningar då det uppstår vinande ljud vid blåst. Vajrar 

rekommenderas ej för vindkraftverk på byggnader eller i närhet av människor (49). 

 

7.1.2.3 Fast infästning fasad 

Master kan monteras genom en fast infästning i fasaden. Infästningen sker genom att beslag bultas 

fast i fasaden, till vilka masten monteras, se figur 38. Fördelarna med fast infästning i fasaden är att 

lasterna förs direkt till stomkonstruktionen samt att taktäckningen ej penetreras, vilket kan leda till 

fuktskador vid låg kvalité på utfört arbete (49).  

Fast infästning i fasaden kräver att fasaden måste klara både den statiska och den dynamiska 

belastningen från mast och vindkraftverk. Detta kan således inte implementeras på 

utfackningsväggar eller andra fasadkonstruktioner där bärförmågan är koncentrerad till väggens eller 

fasadens egenvikt. I Storbritannien under Warwick projektet (se följande avsnitt 7.3.2 Warwick 

Mircowind Trail) gjordes dragtest på de beslag som monterades på fasader. I projektet krävdes att 

varje beslag klarade en belastning på 5000 Newton. 

Hisschakt och jämförbara konstruktioner på tak är lämpliga konstruktioner för denna 

infästningsmetod. Detta då konstruktionerna i regel har den bärförmåga och hållfasthet som krävs 

för montage av vindkraftverk, samt sträcker sig högre än det omgivande taket (28). 
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Figur 38: Infästning i hisschaktets fasad. Foto: Emma Larsson 

7.1.2.4 Fast infästning på tak 

Fast infästningar på tak innebär att taktäckningen penetreras så att de laster som mast och 

vindkraftverk utsätts för kan föras ned i stomkonstruktionen. Vanligtvis utförs en ram av HEA-balkar 

(se figur 39), alternativt gjuts ett betongfundament, som masten monteras till med hjälp av en 

bultkrans (49). Denna konstruktion fästs sedan i den bärande takkonstruktionen genom olika typer av 

genomföringar beroende på taktyp och valt material. Normalt placeras ett vibrationsdämpande 

material mellan den tillverkade konstruktionen och den befintliga takkonstruktionen (45). Fast 

infästning kan även användas tillsammans med stödben och vajrar där de på liknande sätt är infästa i 

takkonstruktionen (24). 

En fördel med denna stabiliseringsmetod, till skillnad från användingen av ballast, är att 

konstruktionen som krävs för vindkraftverket blir lättare och på så sätt användas på 

takkonstruktioner med lägre bärförmåga. Den främsta nackdelen till denna lösning är att 

taktäckningen måste penetreras vilket ökar risken för fuktskador och liknande problem. 

 

 

Figur 39: Ram utförd av HEA-balkar fast infäst i takkonstruktionen. Foto: Joakim Stavegren 
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7.1.2.5. Ballast 

Användning av ballast syftar på stabilisera vindkraftverket och masten med hjälp av en eller flera 

tyngder. Detta medför att taktäckningen ej behöver penetreras, vilket minskar risken för fuktskador 

och liknande problem.  Nackdelen är att denna lösning kräver att taktäckningen och 

takkonstruktionen har hög bärförmåga och klarar den vikt som är förknippad med denna typ av 

lösning. Ballastens vikt beror på valt vindkraftverk och stabiliseringsmetod. När ballastens vikt skall 

beräknas krävs tillgång till data från vindkraftverkstillverkaren över de krafter som vindkraftverket tar 

upp vid extremt höga vindhastigheter i horisontell riktning (49). Nedan följer en graf över de 

horisontella krafterna i Newton på vindkraftsmodellen Turby. Grafen beskriver de horisontella 

krafternas förhållande mot vindhastigheten, se figur 40. 

 

Figur 40: Kraft på stubbe, vindkraftsmodell Turby. Källa: (28) 

Ballasten skall dimensioneras så att dessa krafter kompenseras. Kraften beror, utöver vindens 

hastiget, på mastens längd, se ekvation 24. 

 

 

            [Nm]   ekv.(24) 

 

  = Horisontell kraft på stubbe [N] 

  = Mastens längd [m] 

  = Ballastens massa [kg] 

  = Gravitationskonstant (=9,82) [m/s2] 

  = Avstånd från mastcentrum till ballast centrum [m] 
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Överstående ekvation kan användas då till exempel betongblock placeras på stödben. Vid utbredd 

last bör ekvationen modifieras.  

Ballasten utförs vanligtvis av gjutna betongblock samt betongplattor, då betong är ett lättillgängligt 

material med hög egentyngd. Andra material med samma egenskap har använts i mindre 

utsträckning. Nedan visas ett vindkraftverk med stödben och ballast som stabiliseringsmetod, se figur 

41. 

 

 

Figur 41: Vindkraftverk stabiliserat av stödben samt ballast. Källa: (14) 

 

7.2 Ljud- och vibrationsåtgärder 

Det som huvudsakligen ska prioriteras vid montage av ett vindkraftverk, utöver placeringen ur 

vindsynpunkt, är människors hälsa och säkerhet. Människors hälsa kan påverkas negativt av ljud och 

vibrationer som skapas av vindkraftverket, då dessa störningar sedan sprids inom byggnaden och 

dess konstruktion (42). 

När byggnadsmonterade vindkraftverk installeras utan att ta hänsyn till dessa störningar, kan det 

leda till att vindkraftverket behövs tas ur drift eller monteras ned om ljudet eller vibrationerna 

upplevs som störande för brukarna av byggnaden. Detta kan vara en potentiell ekonomisk risk för 

ägaren av vindkraftverket.  

De flesta metoder och strategier för minimering av vibrationerna från vindkraftverket är 

platsspecifika lösningar, vilket gör dem dyra och oekonomiska (45). Vibrationerna kan minimeras på 
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flera olika sätt, till exempel genom att använda vibrationsdämpande material eller öka egentyngden 

för infästningselementen (42). 

För att öka installationens egentyngd kan till exempel ett tungt betongfundament användas som 

masten fästs vid. Det finns även exempel på då ägare av vindkraftverk fyllt masten med sand för att 

åstadkomma denna ökning i egentyngd. Vid hög egentyngd måste ett vibrationsdämpande material, 

till exempel en gummimatta, placeras mellan den tunga installationen och byggnaden för att inte 

vibrationer ska spridas vidare i byggnadens konstruktion. Dock måste hänsyn tas till hur mycket last 

takkonstruktionen och byggnaden klarar av. Byggnader som inte klarar stora laster kräver andra 

metoder för att motverka ljud och vibrationer (42). Ett alternativ kan vara att byta de vanligt använda 

stålmasterna till master av andra material, till exempel limträ. Alternativt fylla masten med ett lätt 

och poröst material som till exempel skumgummi (49). 

I de flesta fallen av byggnadsmonterad vindkraft så har dock vibrationerna dämpats genom att 

enbart använda ett vibrationsdämpande material mellan mast och infästningspunkt(er) (45). 

Resonans kring frekvenserna som skapas av rotationen kan undvikas genom att välja stumma master 

och stödstrukturer för att montera vindkraftverket. Detta beror på att egenfrekvenserna hos 

stödstukturen ligger väl under de frekvenser som skapas av vindkraftverket. Således bör master med 

en resonansfrekvens under den frekvens som skapas av vindkraftverket användas vid 

byggnadsmonterad vindkraft. Vanligtvis utformas master och stödstrukturer för vindkraftverk så att 

egenfrekvensen för dessa konstruktioner ligger under 1 Hz (28). 

 

7.3. Erfarenheter 

Då det inte finns tydliga riktlinjer kring infästningsmetoder av vindkraftverk på byggnader så leder 

detta till ett ökat behov av erfarenhetsåterkoppling. Nedan följer en genomgång av några av de 

erfarenheter som dragit av byggnadsmonterad vindkraft. 

 

7.3.1 Referensobjekt 

I arbetet har tre referensobjekt av byggnadsmonterad vindkraft i Sverige studerats. Nedan följer en 

kort genomgång, med avseende på infästningsmetoder, av vilka problem som har uppstått och hur 

dessa har begränsats eller eliminerats. 

Vindkraftverket som installerades på Nordic Light Hotel har visat sig sprida stomljud ned i 

byggnadens konstruktion. Flera orsaker kan tänkas ligga till grund för detta. Bland annat har man valt 

att installera ett horisontalaxlat vindkraftverk, vilket tidigare har beskrivit som icke önskvärt då 

horisontalaxlade vindkraftverk är mer benägna att skapa vibrationer än den vertikalaxlade 

motparten. Dessutom installerades vindkraftverket ovanpå en mast av rundstål fast infäst i 

trapphusets fasad, se figur 53 i avsnitt 12.2 Nordic Light Hotel, Stockholm. Figuren visar även 

avsaknaden av vibrationsdämpande material mellan beslagen som masten fäster i och trapphusets 

fasad, detta anses underlätt spridningen av stomljud. Stomljuden har dock inte varit ett problem då 

det underliggande våningsplanet inhyser tekniska installationer, som ventilationsaggregat och 

hissmaskineri. Resonans hördes tydligt i rundstålet vid författarnas besök men ansågs inte störande 

då avståndet till närmaste yta som brukas av gäster är stort. 
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Vindkraftverket som installerades på Partihandlarvägen har, fram tills skrivande stund, inte 

uppfattats som störande för brukarna av byggnaden. Dock bör det framhållas att byggnaden brukas 

som lager samt att den är lokaliserad bara ett tiotal meter ifrån den tätt trafikerade Södra länken. 

Byggnadens placering och användningsområde höjer avsevärt tröskeln för vad som uppfattas som 

störande.  

Läkerol Arena har haft en del problem med stomljud från vindkraftverken sedan de installerades på 

arenans tak. Arenan stomme är gjord av stål som vindkraftverkets specialbyggda ram, se figur 56 i 

avsnitt 12.3 Läckerol Arena, Gävle, sedan är fastsatt till. Från början användes ej något 

vibrationsdämpande material mellan dessa två stålkonstruktioner vilket underlättade spridningen av 

stomljud vidare i konstruktionen. Efter att vibrationsdämpande material har monterats mellan 

vindkraftverkets ram och infästningspunkterna minskade stomljuden, dock har dessa ej kunnat 

elimineras helt. 

 

7.3.2 Warwick Microwind Trail 

I Storbritannien genomfördes projektet ”Warwick Microwind Trail” där man under 2006 till 2008 

utvärderade 29 stycken byggnadsmonterade småskaliga vindkraftverk.  

När man utvärderade själva montaget av vindkraftverken kunde man visa på att kostnaderna för 

infästning varierar stort mellan de olika byggnaderna. Nedan följer en jämförelse, av ett 

vindkraftverk monterat på ett typiskt enfamiljshus i Storbritannien och samma verk monterat på ett 

höghus, som visar på de stora kostnadsskillnader som kan uppstå. 

 

                                                                   

Enfamiljshus Höghus (7 vån) 

19300kr 54900kr 

Tabell 12: Kostnad för vindkraftverk, infästning och installation för ett enfamiljshus respektive ett höghus. Källa: (14) 

Vindkraftverket som installerades på enfamiljshuset i jämförelsen monterades på en mast av rundstål 

fastsatt mot fasaden med beslag av stål. Vindkraftverket som installerades på det platta taket på 

höghuset i jämförelsen monterades på en mast av stål med tre stabiliserande stöd och tillhörande 

ballast. Denna konstruktion är ej fastsatt till takkonstruktionen utan hålls på plats av egentyngden 

från ballasten.  
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Slutsatserna som projektet drog av dessa vindkraftsmontage var att kostnaderna för installation 

varierar stort beroende på komplexitet och byggnadstyp. En bidragande orsak till variationen är att 

man funnit att det finns få standardlösningar för montage av vindkraftverk på byggnader och en 

övervägande majoritet lösningarna i detta projekt var platsspecifika. 

I Warwick projekt rapporterades även att tre vindkraftverk orsakade störningar till en sådan grad att 

de var tvungna att avbryta försöken. Gemensamt för dessa tre platser var att vindkraftverken 

installerat på byggnader med en hög andel brukare. Två vindkraftverk placerades på bostadshus och 

ett kraftverk placerades på ett äldreboende. Klagomålen som höjdes kring vindkraftverken var 

ljudföroreningar nattetid, dock har man inte kunnat fastslå om dessa störningar är stomburet- eller 

luftburet buller. Försöken för projektet på dessa platser avbröts men vindkraftverken behölls i drift, 

dock kopplat till en timer som enbart tillåter drift av vindkraftverket under dagtid.  

De främsta slutsatserna från projektet var att en högre hänsyn till ljudföroreningar bör tas i 

beräkning vid installation av vindkraftverk på bostadshus, eller liknande byggnader som brukas 

nattetid. För att minimera eventuella problem bör vindkraftverk och övriga komponenter som krävs 

för ett montage väljas baserat på de standarder och certifieringar som finns tillgängliga eller på den 

basis att komponenterna visat god funktionalitet i andra installationer (14). 
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8. Stödformer för förnyelsebar energi 

För att öka intresset och användningen för förnyelsebar energi i allmänhet och vindkraft i synnerhet 

krävs det i skrivande stund incitament. Dessa incitament syftar till huvudsak till att öka den 

ekonomiska lönsamheten hos vindkraft. I detta avsnitt beskrivs de olika typerna av incitament som 

använts eller används för att öka andelen av förnyelsebar energi, och då främst vindkraft. 

 

8.1 Allmänt om stödformer 

För att uppmuntra ett ökat användande av vindkraft finns flera olika typer av incitament. Dessa kan 

delas in i tre huvudkategorier (4): 

 Frivilliga system där marknaden bestämmer priset och kvantiteten av förnyelsebar energi, till 

exempel en elmarknad där kunden kan betala extra för el från förnyelsebara källor. 

 System där man från politiskt håll fastställer priset som producenten skall erhålla och låter 

marknaden bestämma kvantiteten. (Fast pris-system) 

 System där man från politiskt håll fastställer kvantiteten av förnyelsebar energi och låter 

priset bestämmas av marknaden. (Kvot-system) 

 

 

 Pris sätts av Kvantitet sätts  av 

Frivilliga system Marknaden Marknaden 

Fast pris-system Staten Marknaden 

Kvot-system Marknaden Staten 

Tabell 13: Huvudkategorierna av stödformer. Källa: (20) 

Fast pris-system och Kvot-system för förnybar energi är olika sätt att skapa en skyddad marknad, 

skild från den öppna energimarknaden där förnybar energi har svårt att konkurera med el 

producerad i redan avskrivna kärnkraftverk och kraftverk som drivs av fossila bränslen (24). 
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Fast pris-system och Kvot-system kan delas in ytterligare fem olika typer: 

 

Figur 42: Fastpris- och kvotprissystem samt respektive undergrupper. Figur: Emma Larsson 

 

 

8.1.1 Investeringsbidrag 

Investeringsbidrag har använts i många länder, däribland Danmark, Tyskland och Sverige, under den 

första perioden med vindkraftsutbyggnad (4). Bidraget är en fast andel av den investeringskostnad 

som krävs för inköp och uppförande av vindkraftverket. Generellt betalas bidraget ut när 

vindkraftverket tas i drift.  Investeringsbidraget i Sverige har utgått för storskalig vindkraft och kan nu 

enbart sökas av lantbrukare, dock så benämns detta bidrag som ett moderniseringsstöd till 

jordbruket och är således ej något som är riktat speciellt mot vindkraft. Då bidraget ses som ett stöd 

till jordbruket så faller bidraget under de respektive länsstyrelsernas ansvarsområde. Dessutom leder 

det svenska syssättet av stödet till att de olika länen har olika regler för vad som kan tilldelas 

investeringsbidrag (4)(29)(77). Investeringsbidrag är ett okomplicerat system men då det har visat sig 

svårt att inom systemet skilja på olika projekt med avseende på kvalitet har bidraget numera 

avskaffats i de flesta länder. Enbart på regionnivå i Spanien har man valt att behålla detta 

investeringsbidrag för all vindkraft (4). 

 

8.1.2 Fasta priser 

Systemet med fasta priser, så kallat inmatningstariffer, innebär att det pris som betalas för el 

producerad av vindkraft är fixerat antingen till ett bestämt belopp per kWh eller som en fast 

procentsats av det gällande konsumentpriset för el (4). För utförligare beskrivning se avsnitt 10.3 

Inmatningstariffer.  
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8.1.3 Fast bonus 

Systemet med fast bonus har främst använts i kombination med andra stödformer (4). I Sverige har 

denna bonus kallats miljöbonus och har i perioder tillämpats generellt på vindkraft, senast under 

2009 (54). Bonusen, ett belopp beräknat i öre/kWh, syftade till att subventionera priset för den el som 

producerats av vindkraft och på så sätt göra vindkraften konkurrenskraftig (4). 

 

8.1.4 Anbud 

System med anbudsförfarande har bland annat använts i Storbritannien med deras så kallade Non-

Fossil Fuel Obligation, NFFO (4). Systemet bygger på att staten utfärdar en beställning på en viss 

mängd icke-fossil energi och sen tillåts företag lägga anbud för en del eller hela beställningen. Ett 

systemproblem är att mängden beställd el kan skilja sig stort från den mängd som faktiskt levererats, 

då anbuden baseras på beräknad produktion och således även stödet för dessa projekt (55). 

Anbudsförfarandet används idag för vindkraft till havs i bland andra Danmark och Storbritannien (4). 

 

8.1.5 Certifikat 

Systemet med certifikat för energi från förnyelsebara källor bygger på att godkända producenter 

tilldelas certifikat i relation till den el som har de producerat under ett år. Dessa certifikat kan sedan 

säljas på en elcertifikatmarknad där priset bestäms av tillgång och efterfrågan (56). För utförligare 

beskrivning av Sveriges elcertifikatsystem se efterföljande avsnitt. 
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8.2 Sveriges elcertifikatsystem 

”Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på 

ett kostnadseffektivt sätt”                        - Energimyndigheten, 2012. 

Sveriges riksdag har beslutat att målet för elcertifikatsystemet är att öka produktionen av el från 

70,3TWh år 2002 till 95,3TWh år 2020, en ökning med 25TWh som skall komma från förnybara 

energikällor. 2012 infördes en gemensam marknad för elcertifikat mellan Sverige och Norge (56). 

Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el tilldelas ett elcertifikat för varje 

megawattimme (MWh) förnybar el som produceras. El producerad från följande energikällor ger en 

godkänd producent rätt till elcertifikat i Sverige; 

 Vindkraft 

 Solenergi 

 Vågenergi 

 Geotermisk energi 

 Biobränslen (enligt förordning 2011:1480 §2 om elcertifikat) 

 Vattenkraft (enligt Lag 2011:1200 §5-6 om elcertifikat) 

 Torv 

 

Det är Energimyndigheten som prövar och godkänner den skriftliga ansökan om rätt till elcertifikat 
(57). Kraven, utöver användandet av någon av överstående energikällor, för att bli godkänd av 

Energimyndigheten gäller de att anläggningen är ansluten till ett elnät och att elproduktionen mäts 

per timme (34).  

Godkända anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande (30 april 2003) har rätt 

till elcertifikat i 15år, dock inte längre än till och med år 2035.  

Om en anläggning är direkt ansluten till ett nät med stöd av nätkoncession, det vill säga det lokala 

eller nationella elnätet, skall mätning och rapportering till Svenska Kraftnät ske av nätägaren, se figur 

43. Är anläggningen istället ansluten till ett internt nät inom en befintlig elektrisk anläggning, till 

exempel i ett bostadshus skall mätningen och rapportering skötas av innehavaren av anläggningen, i 

de fallen då innehavaren vill tilldelas elcertifikat för hela sin produktion, se figur 44 (57).  

 

Figur 43: Mätning betalas av nätägare och 
elcertifikat fås för överproduktion.  
Mätaren är placerad i anslutningspunkten 
mellan hus och elnät. Figur: Emma Larsson 
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I de fallen då innehavaren av vindkraftverket har ansvaret för mätning och rapportering skall denne 

anlita nätföretaget eller en oberoende mätoperatör för dessa arbetsuppgifter. Kostnaden för detta 

låg 2010 på cirka 1600 kr per år (34). 

För att elcertifikaten ska få ett värde krävs det enligt grundläggande ekonomisk teori att en 

efterfråga skapas. Detta skapas genom att en kvotplikt införs för vissa parter. 

De parter som är kvotpliktiga kan summeras till: 

 Elleverantörer (se vidare förklaring i avsnitt 9.6 Energi- och mervärdesskatt) 

 Elanvändare som använder el de själva producerat om mängden uppgår till mer än 60 MWh 
per år och har producerats av en anläggning med en installerad effekt på över 50kW 

 Elanvändare som importerat eller köpt sin el på nordiska elbörsen Nordpool 

 Elintensiv industri. 

Kvotplikten innebär att parterna blir skyldiga att köpa in en viss mängd elcertifikat i proportion till 

den el de säljer eller förbrukar (57). Andelen elcertifikat som måste innehas, av ovanstående parter, 

för att uppfylla kvotplikten varierar år till år enligt en förutbestämd tabell, se bilaga 3. 

  

Figur 44: Mätning betalas av producenten 
och elcertifikat fås för hela produktionen. 
Mätaren är placerad i anslutningspunkten 
mellan vindkraftverket och husets elnät. 
Figur: Emma Larsson 

 

Figur 45: Principskiss för stora vindkraftverk 
där mätningen betalas av nätägaren och 
elcertifikat fås för hela produktionen. Figur: 
Emma Larsson 
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Elcertifikat utfärdas och kontoförs av Svenska Kraftnät i det elektroniska kontoföringssystemet Cesar. 

Både producenter och kvotpliktiga har ett konto i detta system (56). För att få tillgång till Cesar krävs 

en e-legitimation från Nordea, vilken tillhandahålls kostnadsfritt (61). Kostnaden för tillgång till Cesar 

är sju öre per certifikat. Inga övriga kostnader tillkommer (56). 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

201 231 216 167 195 247 293 295 247 201 

Tabell 14: Årsmedelpris på elcertifikat. Källa: (56) 

Försäljning av elcertifikat kan ske genom mäkling, då försäljning och administration sköts av en 

annan part mot en avgift, eller direkt mellan olika aktörer i systemet. Mäkling stod år 2009 för 

omkring 50 procent av handeln med elcertifikat (56). Försäljningen kan även ske löpande genom att 

certifikaten automatiskt förs över till en vald aktör i konotföringssystemet Cesar, vid en specifik 

tidpunkt eller mängd (34). 
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9. Nuvarande regelverk 

För att få sätta upp vindkraftverk på tak krävs enligt plan och byggförordningen ett bygglov. I detta 

avsnitt följer även andra regelverk som påverkar installation och bruk av småskaliga vindkraftverk på 

flerbostadshus. 

 

9.1 Klassifikation av vindkraftverk 

Vilka tillstånd som krävs för installation av ett småskaligt vindkraftverk beror på kraftverkets 

klassifikation. Vindkraftverk delas in i klassifikationerna miniverk, gårdsverk, mellanstor anläggning 

och stor anläggning.  Enligt dessa klassifikationer kan små vindkraftverk definieras som miniverk, 

gårdsverk och mellanstor anläggning beroende på placering och antal vindkraftverk. 

Prövningsprocessen kan bli länge beroende på hur stort vindkraftverket är samt hur många 

vindkraftverk som väljs att installeras på taket. 

 

9.1.1 Miniverk 

Ett miniverk är ett vindkraftverk som inte överstiger tre meter i rotordiameter och som inte har en 

totalhöjd högre än 20 meter. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) krävs inget bygglov för 

miniverk om: 

 Vindturbinen är mindre än tre meter i diameter, 

 En totalhöjd under 20 meter, mätt från marknivå, 

 Miniverket inte monteras fast på en byggnad, eller 

 Avståndet från tomtgränsen till miniverket är större än miniverkets höjd.  

Vindkraftverket kommer att bli bygglovspliktigt om ovanstående krav inte uppfylls och definieras då 

som ett gårdsverk.   

Prövningsprocessen för miniverk, se figur 46, omfattar att ägaren av vindkraftverket skall ta reda på 

om vindkraftverket kan störa grannar, och i så fall informera dem. Enligt miljöbalken har ägaren en 

anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, 

för att samråda om vindkraftverket kan kommer att ändra områdets karaktär väsentligt. Anmälan ska 

innehålla underlag för granskning av vindkraftverkets egenskapskrav. För att få införa ett nytt 

vindkraftverk krävs ett startbesked från byggnadsnämnden samt ett slutbesked innan vindkraftverket 

får sättas i bruk (62). 

 



73 

 

 

Figur 46: Prövningsprocess för miniverk. Reproducerad från: (62) 

 

9.1.2 Gårdsverk 

Ett gårdsverk definieras som ett vindkraftverk som har en rotordiameter större än tre meter och en 

totalhöjd mellan 20-50 meter. Definitionen av gårdsverk har sin grund i plan- och bygglagstiftningens 

regler om bygglov.  Det krävs bygglov enligt plan- och byggförordeningen (2011:338) för ett 

vindkraftverk om: 

 Rotordiametern överstiger tre meter, 

 En totalhöjd över 20 meter, mätt från marknivå,  

 Vindkraftverket är fastmonterat på en byggnad, eller 

 Avståndet från tomtgränsen till gårdsverket är mindre än gårdsverkets höjd  

Prövningsprocess för gårdsverk, se figur 47, omfattar att grannar ska informeras. Byggnadsnämnden 

föreslår att grannar ska informeras innan bygglovsansökan lämnas in. Detta för att grannarna i tidigt 

skede vet vad som planeras att göras, vilket ofta medför att beslutet ej överklagas. När ett 

vindkraftverk definieras som ett gårdsverk behövs ett bygglov, se mer om bygglovsansökan i avsnitt 

9.2.1 Bygglov. Som prövningsprocessen för miniverk har ägaren, enligt miljöbalken, en 

anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för att samråda om vindkraftverket kommer ändra 

områdets karaktär väsentligt. För att få införa ett nytt vindkraftverk krävs ett startbesked från 

byggnadsnämnden samt ett slutbesked innan vindkraftverket får sättas i bruk (63). 

 

 

Figur 47: Prövningsprocess för gårdsverk. Reproducerad från: (63) 
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9.1.3 Medelstor anläggning 

Definitionen av medelstor anläggning grundar sig i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899). En medelstor anläggning är ett vindkraftverk som har: 

 En totalhöjd över 50 meter, mätt från marknivå,  

 Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans, eller 

 Två vindkraftverk som står tillsammans där verksamheterna inte startat samtidigt 

Prövningsprocessen för ett eller flera verk som definieras som medelstor anläggning, se figur 48, 

omfattar ett bygglov enligt plan- och bygglagen, se avsnitt 9.2.1 Bygglov. Det krävs normalt ingen 

miljöbalksanmälan för småskaliga vindkraftverk trots att anläggningens definition grundar sig i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta beror på att småskaliga vindkraftverk 

inte uppgår till en märkeffekt över 125 kilowatt, vilket är den undre gränsen för miljöanmälan. Dock 

har ägaren en anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för att samråda om vindkraftverket kan 

komma att ändra eller påverka omgivningens karaktär väsentligt (64).  

 

 

Figur 48: Prövningsprocess för medelstor anläggning. Figur: Emma Larsson 
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9.2 Tillstånd 

Allt som förändrar en byggnads exteriör kräver ett bygglov. Då det är relativt nytt att implementera 

småskaliga vindkraftverk på byggnader, har inga tydliga riktlinjer tagits fram för bygglovsansökan. 

Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor är det relativt enkelt att få ett bygglov om nedanstående 

krav, i efterföljande avsnitt om bygglov, följs (65).  

 

9.2.1 Bygglov 

Vid upprättande av ett vindkraftverk krävs bygglov om: 

 Vindkraftverkets rotordiameter överstiger 3 meter, eller 

 Vindkraftverket är monterat fast på en byggnad, eller 

 Vindkraftverket är placerat närmare tomtgränsen än vindkraftverkets höjd, eller 

 Vindkraftverket ändrar byggnadens yttre utseende 

 

Bygglovs sök hos kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden prövar ansökan och kontrollerar 

lämpligheten av den plats som valts för vindkraftverket. När kommunen har granskat 

bygglovsansökan skickar de den vidare till myndigheter och organisationer för att de ska kunna uttala 

sin åsikt (33). 

För att byggnadsnämnden ska kunna behandla en bygglovsansökan behövs uppgifter om 

vindkraftverket och platsen som är planerat att bebyggas. Uppgifterna skiljer sig från kommun till 

kommun men vanligtvis krävs följande: 

 Kommunens ansökningsblankett. Blanketten innehåller uppgifter om den sökande och 

uppgifter om vilken fastighet som vindkraftverket planeras att bygga på.  

 Ritningar på fasadändring: -Situationsplan, skala 1:400 

-Planritning, skala 1:100 

-Fasadritning, skala 1:100 

-Sektionsritning , skala 1:100 

-Detaljritning, skala 1:50 eller 1:20 

 Fotomontage eller produktbeskrivning kan skickas med i ansökan. Det är inget formellt kav 

men det underlättar prövningen.  

 

För att få ett starbesked krävs: 

 Kontrollplan med teknisk beskrivning, framförallt kring konstruktionen och förankringen.  

 Beräkning av ljud och skuggor 

 Grannars medgivande behövs endast om åtgärden strider mot detaljplanen 

 

Beroende på hur stort vindkraftverket är, det vill säga hur komplext ärendet är, kräver projektet 

ibland att ett samråd hålls mellan byggnadsnämnden och byggherren samt den kontrollansvariga.  

När vindkraftverket är monterat behövs ett slutbesked för att få ta det i bruk (65). 
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9.2.2 Miljöanmälan 

Enligt Miljöbalken måste en miljöanmälan göras om vindkraftverkets effekt överstiger 125 kilowatt. 

De småskaliga vindkraftverk som behandlas i detta arbete når ej dessa effektnivåer och således inte 

påverkas av föreskrifterna kring miljöanmälan (33). 

 

9.3 Anslutning till elnät 

Små vindkraftverk monterade på tak ansluts normalt till fastighetens interna elnät, där produktionen 

i första hand är tänkt att täcka fastighetens förbrukning. Fastighetens interna elnät är anslutet till ett 

lokalt elnät. Anslutningen från det interna elnätet till det lokala elnätet sker av fastighetens 

elnätsföretag. Elnätsföretaget kan, enligt tredje kapitlet i ellagen 1997:853, neka att ansluta 

produktionsanläggningen till elnätet om det finns särskilda skäl, som till exempel att det saknas 

kapacitet i ledningsnätet (34). Om elnätsföretaget nekar kan beslutet överklagas hos 

Energimarknadsinspektionen (33). 

Vissa krav måste uppfyllas vid anslutning av en produktionsanläggning till ett internt elnät inom en 

fastighet som i sin tur är. Kraven finns för att säkerhetsställa att anslutningen inte påverkar annan 

befintlig utrustning. I Elsäkerhetsverkets produktionslagstiftningar, Elsäk-FS 2000:1 och Elsäk-FS 

2007:1, framgår krav som ställs på alla produkter som ingår i en elproduktionsanläggning. Dessa 

produkter måste även vara CE-märkta för att kunna säljas på den svenska marknaden. Anslutningen 

av vindkraftverket till fastighetens interna elnät måste göras av en behörig elektriker enligt Elsäk-FS 

2007:2 (34). 

Varje fastighet som är ansluten till det lokala elnätet har ett så kallat säkringsabonnemang. 

Säkringsabonnemanget anger den strömstyrka som ej kan överstigas vid förbrukning/inmatning på 

elnätet. Strömstyrkan, tillsammans med strömmens spänning, bestämmer i sin tur den maximalt 

tillåtna effekten i fastighetens 3-fas anslutningspunkt till det lokala elnätet, se ekvation 25. 

 

  √         [W]  ekv.(25) 

 

  = Effekt [W] 

  = Strömstyrka [A] 

  = Spänning [V] 

   = Effektfaktor (i regel =1) 

 

Ovanstående leder till att när ett vindkraftverk ansluts till fastighetens interna elnät, måste 

kraftverkets utmatande effekt vara mindre än den effekt som mätsäkringarna klarar av. I tabell 15 

beskrivs den maximala effekten vid olika storlekar på mätsäkringarna vid en 3-fas anslutning och en 

spänning på 400 Volt, vilket är spänningen hos de lokala elnäten (33). 
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Säkring, i ampere (A) Effekt i kilowatt 
(kW) 

16 11 

25 17 

35 24 

50 34 

63 43 

80 55 

100 69 

125 86 

160 110 

200 138 

Tabell 15: Maximal effekt vid olika storlekar på mätsäkringarna. Källa: (33) 

 

9.3.1 Tekniska krav för inkoppling på elnät 

När ett vindkraftverk ansluts till ett befintligt internt nät kommer vindkraftverket även att anslutas 

till nätföretagets elnät. Enligt 3 kap. i ellagen 1997:857 måste elen som överförs vara av god kvalitet. 

För att kunna bedöma den el som ska överföras används europeiska standarder och branschpraxis. 

Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät har tagit fram föreskrifter om vad som avser god 

kvalitet på överföring av el och hur en produktionsanläggning ska utformas. Dessa föreskrifter finns i 

SvKFS 2005:2 (34). 

Om frekvensen eller spänningen skiljer mellan vindkraftverket och elnätet eller om något fel uppstår 

på elnätet, måste vindkraftverket kopplas bort. Frånkopplingen från nätet görs automatiskt med 

hjälp av vindkraftverkets skyddssystem. Skyddssystemet skyddar vindkraftverket, ökar säkerheten för 

den personal som arbetar med skötsel av elnätet och skyddar anslutna apparater (33). 

 

9.3.2 Standarder och branschpraxis för inkoppling på elnätet 

Förutom de svenska standarderna för småskaliga vindkraftverk som presenterades, i avsnitt 5.3.6.2 

Svenska standarder, finns standarder och branschpraxis för att ansluta vindkraftverket till elnätet: 

 SS-EN 50160 

 AMP 

SS-EN 50160 är en standard som specificerar spänningens egenskaper i kundens anslutningspunkt till 

distributionsnätet för låg- och mellanspänning. Alla kunder kan förvänta sig att de egenskaper som 

specificeras bibehålls vid normala driftförhållanden. 
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Svensk Energi har tagit fram en blankett – ”Anslutning av mindre produktionsanläggningar till 

elnätet” – AMP. När en produktionsanläggning för vind, sol eller vatten ska anslutas till 

distributionsnätet används rapporten av elnätsföretagen. Nätföretagen kan med hjälp av rapporten 

bedöma vilka åtgärder som skall göras vid anslutningen till nätet (34). 

 

9.3.3 Anmälningsskyldighet 

Ett vindkraftverk som är anslutet till det interna elnätet i en fastighet kan vid vissa tillfällen producera 

ett överskott av el som då matas in på nätföretagets elnät. Detta kan innebära risker för 

nätföretagets anställda vid eventuella underhållsarbeten på elnätet.  

Konsumentverket och Svensk energi har tagit fram allmänna avtalsvillkor som innebär att 

vindkraftverken inte får kopplas till elnätsföretagens anläggningar om det inte har ett avtal med dem. 

Enligt AMP, framtagen av Svensk Energi, får vindkraftverket endast tas i drift när det har 

elnätsföretagets godkännande. Elnätsföretaget ska också kunna utföra besiktning på anslutning- och 

mätanordning innan vindkraftverket tas i drift.  

I de fallen där man endast producerar energi för användning inom det interna elnätet så kräver 

ellagen inte att man anmäler detta till nätföretaget (34). 

 

9.4 Mätning och rapportering av överförd el 

För att kunna få ersättning för den el producenten matar in det lokala elnätet krävs att inmatningen 

mäts och rapporteras till nätföretaget. Nätföretagen är skyldiga enligt ellagen att installera mätare 

med tillhörande insamlingsutrustning i elproducentens inmatningspunkt. Inmatningspunkten 

definieras som den punkt där elen matas in från fastigheten till det lokala elsystemet.  Enligt paragraf 

10 i tredje kapitlet av ellagen framgår det att kostnaden för mätutrustning och installation skall 

debiteras elproducenten, dock med undantag för anläggningar som kan leverera en effekt på högst 

1500 kilowatt (31). 

 

9.4.1 Inmatning 

Producenter av el skall i regel betala för inmatningen enligt den nättariff som nätföretaget använder, 

dock finns även här undantag från denna grundprincip. En elanvändare som förfogar över ett 

säkringsabonnemang om högst 63 ampere, och som producerar el vars inmatning kan ske med en 

effekt om högst 43,5 kilowatt, skall ej betala någon avgift för inmatningen. Denna avgiftsfrihet gäller 

dock enbart om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än vad 

användaren matat in (31). 

 

9.4.2 Avräkning 

Avräkning är ett underlag för elhandlarnas och nätföretagens fakturering samt för att Svenska 

kraftnäts balansavräkning ska kunna fungera. Vid avräkning fastställs och prissätts de energivolymer 

som inmatas eller uttags ett nationellt elnät. Det finns två typer av avräkningsmetoder, beroende på 

säkringsabonnemang, timavräkning som nämns i avsnitt 9.4.1.1 och schablonavräkning som förklaras 

i avsnitt 9.4.1.2.  
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Elhandelsföretag utser någon som har balansansvar för elleveransen inom ett nätavräkningsområde. 

Den som har balansansvaret ansvarar för att tillförseln av el är lika stor som den förbrukande elen i 

en uttagspunkt. Enligt ellagen måste den balansansvarige ha ett avtal om balansansvar med Svenska 

kraftnät.  

För att beräkna kostnaderna för varje balansansvarigs obalans samt för att veta hur mycket 

elektricitet som rör sig på elnätet görs en nationell balansavräkning, vilken Svenska Kraftnät ansvarar 

för. Balansräkningen görs varje timme, då nätföretagen rapporterar in inmatad och uttagen el (34). 

 

9.4.1.1 Timavräkning 

Timavräkning görs när inmatad och utmatad el timmäts då fastigheten har ett säkringsabonnemang 

på över 63 ampere. Detta arbete fokuserar på uttagspunkter med en mätarsäkrings storlek under 

eller lika med 63 ampere (34). 

 

9.4.1.2 Schablonavräkning  

Schablonavräkningen avser uttagspunkter med en säkringsstorlek på högst 63 ampere och registerar 

dess mätvärden månadsvis. Schablonavräkning fastställer och prissätter den inmatade och uttagna 

elen efter en schablon (34). 

Schablonavräkning delas in i två steg: preliminär schablonavräkning och slutlig schablonavräkning. 

Vid preliminär schablonavräkning avräknas den överförda elen och dess fördelning fram till 

slutavräkningen preliminärt mot respektive balansansvarig. Vid slutlig schablonavräkning avräknas de 

slutligt mätta mängden el och beräkna dess fördelning över tiden (20). 

En förbrukningsprofil tilldelas den balansansvarige. En förbrukningsprofil innehåller den totala 

timenergin per månad för alla uttagspunkter i ett nätavräkningsområde. Den består av den 

konsumtion och nätförluster som inte redogjorts per timme till Svenska kraftnäts balansavräkning.  

Andelstalet är den andel per månad som den balansansvarige eller elhandelsföretag erhålls av den 

schablonavräknade energileveransen. Före leveransmånaden beräknas ett preliminärt andelstal. Alla 

preliminära andelstal i ett nätavräkningsområde summeras till ett totalt preliminärt andelstal. 

Andelstalen rapporteras till balansansvariga och elhandelsföretagen för att de ska kunna beräkna sin 

andel av förbrukningsprofilen. Efter att alla mätvärden i uttagspunkterna blivit samlade beräknas det 

slutliga andelstalen. De slutliga- och preliminära andelstalen rapporteras till balansansvariga, 

elhandelsföretag och Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät gör en slutavräkning och fakturerar de 

balansanavariga. De balansansvariga gör en slutavräkning till det elhandelsföretag som de varit 

balansansvariga åt (34). 
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9.5 Ersättning vid inmatad el 

Man har som elproducent rätt till ersättning från det nätföretag vars elnät fastigheten är ansluten till 
(31). Ersättningen skall, enligt elförordningen 11 §, främst motsvara värdet av den minskning av 

energiförluster medför i elnätet som fastigheten är ansluten till samt den mängd energi som 

inmatats. Minskningen av energiförluster varierar mellan olika nät då de lokala förutsägningarna 

skiljer sig, vilket i sin tur påverkar ersättningsnivån. Ersättningsnivån överlag är låg och således en 

liten faktor vid beräkning av lönsamheten för småskaliga vindkraftverk. Ersättningen har 

kvantifierades av Sweco under 2008 till genomsnittlig ersättning på 50kr/MWh (34). 

Eventuella tvister i frågor som rör ersättning för inmatat el prövas av Energimarknadsinspektionen 
(34). 

 

9.6 Energi- och mervärdesskatt 

Enligt lagen om skatt på energi, 11:e kapitlet 1§, är all el som förbrukas i Sverige skattepliktig, även 

den el som producerats och förbrukats inom en fastighet. Dock finns undantag från denna 

skatteplikt, enligt 2§ i samma kapitel. I paragrafen framgår att el framställd i ett vindkraftverk av en 

producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft ej är skattepliktig. I lagen definieras en 

verksamhet som yrkesmässig om den bedrivs enligt inkomstskattelagens 13e kapitel, samt om den 

bedrivs i former som är jämförbara med näringsverksamhet och har en ersättning för omsättningen i 

verksamheten som överstiger 30 000 kr per kalenderår (67). 

Nuvarande skatteregler gör gällande att all el som levereras till en annan part skall belastas med 

energiskatt och mervärdesskatt (67).  Dock har Skatteverket i Energymyndighetens rapport om 

Nettodebitering (EI R2010:23) gjort bedömningen att ”enbart den omständigheten att en 

elproducent matar in el på ett elnät inte medför att producenten ska anses leverera elen i den 

meningen som avses i lagen om skatt på energi”. En producent skall överlåta elen till någon annan 

part genom försäljning, eller genom ett annat avtal om överlåtelse, för att anses vara elleverantör 

enligt Skatteverket (34). Med hänsyn till ovanstående berörs ej småskaliga elproducenter, som 

beskrivs i detta arbete, av energiskatte- samt mervärdesskattefrågor. Dock är nivån på energi- och 

mervärdesskatten viktig då man beräknar den kostnadsminskning ett småskaligt vindkraftverk 

medför, med avseende på det minskade behovet av inköp av elektricitet från berörd elleverantör.  

Elektrisk kraft räknas som varor i lagen om mervärdesskatt. Mervärdesskatten för el är för 

närvarande 25 procent (68). 
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Energiskattens storlek varierar beroende på var i landet man befinner sig. Sverige har i praktiken två 

områden med olika energiskatt, ett område där skatten uppgick till 0,293kr/kWh och ett med 

0,194kr/kWh, för året 2013 (69). 

De kommuner som har den lägre skatten visas nedan i tabell 16. 

 

Län Kommun 

Norrbotten Samtliga 

Västerbotten Samtliga 

Jämtland Samtliga 

 

Västernorrland 

Sollefteå 

Ånge 

Örnsköldsvik 

 

Dalarna 

Malung-Sälen 

Mora 

Orsa 

Älvdalen  

Gävleborg Ljusdal 

Värmland Torsby 

Tabell 16: Kommuner med lägre skatt, sorterade efter län. Källa: (67) 
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10. Alternativa regelverk 

Det finns andra reglerverk implementerade utomlands för att öka mängden förnyelsebar energi och i 

vissa fall säkra de ekonomiska förutsättningarna för de som väljer att installera en egen produktion 

av förnyelsebar el. Nedan följer en genomgång av de vanligaste systemen som inte implementerats i 

Sverige, nämligen Nettodebitering och Inmatningstariffer. Senare i efterföljande avsnitt tas även en 

utblick upp för hur situationen för småskalig vindkraft ser ut, och hur de alternativa regelverken 

används, i andra länder. 

 

10.1 Nettodebitering 

Med nettodebitering avses att elhandels- och elnätsföretag debiterar elanvändare med egen 

elproduktion baserat på nettot av uttagen och inmatad el under en viss tidsperiod. Beräkningen av 

detta netto kan ske antingen direkt i mätaren, så kallad nettomätning, se avsnitt 10.1.1, eller ske i 

elhandlarnas/nätföretagens bokföringssystem där nettot krediteras eller debiteras elproducenten. I 

det senare alternativet krävs separat mätning för inmatning och uttag från det lokala elnätet (34). 

Nettodebitering har introducerats i länder som Australien, Italien, Kanada, Spanien och USA. I USA 

har olika former av nettodebitering införts i 43 stater, dock har bara 16 av dessa infört ett 

heltäckande nettodebiteringssystem, däribland Kalifornien (74). Kaliforniens system förklaras närmare 

i avsnitt 11.1.3.1 Nettodebitering i Kalifornien. 

Nettodebitering har diskuterats i Sverige sedan 2008, då Lennart Söder, professor på KTH inom 

energisystem och ledare för utredningen ”Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar 

elproduktion”, presenterade ett förslag där små elproducenter skulle ges möjlighet till nettomätning 

och nettodebitering. Utredaren pekar på att ett införande av nettodebitering skulle ge en 

kostnadsbesparing då elproducenten inte behöver sälja sin överskottsel från vissa tidsperioder till ett 

lägre pris än den elen producenten köper in för att täcka sin förbrukning under andra tidsperioder. 

Detta främst då elproducenten inte får tillgodoräkna sig energiskatten och mervärdesskatten vid 

försäljning men är tvungen att betala dessa skatter vid inköp av el. Dessutom pekar utredningen på 

att den administrativa hanteringen av småskalig elproduktion skulle förenklas vid införandet av 

nettodebitering.  

Regeringen gav i 2010 års regleringsbrev Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda frågan 

om en reglering kring nettodebitering (34). Energimarknadsinspektionen (EI) slog i deras utredning 

från 2010 fast att gällande skatteregler inte tillåter att energiskatten och mervärdesskatten omfattas 

av en kvittning. Myndigheten pekade även på att det vore olämpligt att belägga elhandlarna med en 

skyldighet att tillhandahålla nettodebitering. Argumenten som användes för denna ståndpunkt 

byggde på att vissa kunder med egen elproduktion i värsta fall ej skulle inbringa några intäkter till 

elhandlarna förutom de fasta avgifterna. Detta skulle enligt Energimarknadsinspektionen kunna 

påverka vissa elhandlare och deras möjlighet att konkurrera på marknaden (34).    

Regeringen gav den 26 april 2012 i direktiv 2012:39 Finansdepartementet i uppdrag att ta fram ett 

lagförslag om införandet av ett system med nettodebitering som även omfattar kvittning av energi 

och mervärdesskatt. Där utgångspunkten är att dessa skatter ska administreras inom respektive 
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skattesystem, dock ska utredaren även titta på andra alternativ att administrera dessa 

skattelättnader. Denna utredning skall redovisas senast den 14 juni 2013 (71). 

Det finns i skrivande stund inte några regler beträffande nettodebitering i Sverige(34)(67). 

 

10.1.1 Nettomätning 

Ett sätt att uppnå nettodebitering är kvittning direkt i mätaren, så kallad nettomätning. Detta innebär 

att mätaren redan vid mätningen kvittar inmatad el mot uttagen el, och därmed endast visar den 

överskjutande förbrukningen alternativt den överskjutande produktionen för en viss tidsperiod. 

Längden på denna tidsperiod kan variera beroende på vilka politiska beslut som tagits. Vanligtvis har 

nettomätning per månad föreslagits, bland annat av regeringen som då de gav 

Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda nettodebitering, där den specifika lösningen 

nettomätning per månad togs upp i uppdragsbeskrivningen (72).  

Nettomätning per månad betyder att endast ett nettovärde under månaden registreras och 

rapporteras till nätföretaget och elhandelsföretaget.  Denna månadsbundna rapportering leder till 

att parterna per automatik kan ses tillämpa nettodebitering (34). 

Nettomätningen fungerar då genom att det överskott som matas in av elproducenten under vissa 

tidsperioder av månaden används för att täcka den el producenten förbrukar under andra 

tidsperioder av månaden.   

Elproducenten erhåller då en besparing bestående av minskade kostnader för inköp av el, detta 

genom att energiskatt och mervärdeskatt bara belastar inköpt el och ej den som producerats inom 

fastigheten. 

Som nämndes, i avsnitt 9.6 Energi- och mervärdesskatt, så är all el som förbrukas i Sverige 

skattepliktig. Energiskatten och mervärdesskatten för el skall baseras på kundens totala uttag av el, 

vilket skapar ett problem då man vid nettomätning enbart registrerar ett netto av förbrukad och 

inmatad el.  

Nettomätning leder även till att elproducenten berövas sin möjlighet att sälja sitt överskott till en 

separat elhandlare. Detta är en punkt som i Energimarknadsinspektionens utredning om 

Nettodebitering lyfter fram som ett större problem. Bland annat på grund av att man inte kan 

utesluta att det kan uppstå en marknad för egenproducerad el där elhandlarna är villiga att betala ett 

högre pris för elen, högre än det pris som elproducenten betalar för elen denne förbrukar. Detta 

hade kunnat leda till att elproducenten vill välja att sälja sin el istället för att kvitta den inmatade mot 

den uttagna elen, vilket ej är möjligt vid nettomätning.  

Energimarknadsinspektionen föreslog i sin utredning att nettomätning ej bör införas och att man 

skall fortsätta med separat mätning och rapportering av inmatad och uttagen el, vilket är i skrivande 

stund gällande. Separat mätning ger enligt EI en större valfrihet för aktörerna på elmarknaden och 

kan ge värdefull statistik om inmatning och uttag i elnätet, vilket ej hade varit möjlig med 

nettomätning direkt i mätare (34). 
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10.3 Inmatningstariffer 

Inmatningstariffer är en strategi utformad för att öka investeringar i förnyelsebar energi (29). Som 

tidigare nämnts så innebär inmatningstariffer att det pris som betalas för el producerad av vindkraft 

är fixerat antingen till ett bestämt belopp per kWh eller som en fast procentsats av det gällande 

konsumentpriset för el (4). Giltighetstiden för inmatningstarifferna skiljer sig mellan de europeiska 

länderna, där vissa är giltiga för hela vindkraftverkets beräknade livstid medan andra är giltiga tills 

landets specifika mål för elproduktion från vindkraft har uppnåtts. Vanligtvis sträcker sig denna 

giltighetstid mellan 15 och 20 år, se tabell 17 (29). 

Inmatningstariffer, internationellt benämnt Feed-In-Tariffs (FIT), har visat vara ett primärt verktyg för 

att skapa en marknad för förnyelsebar energi. Detta då inmatningstariffer erbjuder både en 

investeringssäkerhet och ett produktionsbaserat incitament (29). Detta gör investeringar i 

förnyelsebara energikällor lättare att överskåda, då man ej behöver kalkylera för eventuella framtida 

prisförändringar på elmarknaden. Denna lägre risk ur intäktssynpunkt har visats vara en nyckelfaktor 

för att öka användandet av vindkraft (73). 

Fasta inmatningstariffer har blivit det dominerande incitamentet för de snabbast växande marknader 

med småskalig vindkraft, i till exempel Storbritannien där man efter framgångsrika försöksperioder 

under 2009 och 2010 implementerat tariffer över hela landet, för vindkraftverk som uppfyller MCS 

certifieringen (29). Storbritannien införde systemet med inmatningstariffer efter rapporter publicerats 

som visade på att inmatningstariffer i Tyskland levererat mer förnyelsebar energi från vind än det 

brittiska elcertifikatsystemet, trots att vindförhållandena i Tyskland är sämre (73). 

Professor Arne Kildegaard vid University of Minnesota har sammanställt senaste forskning kring 

inmatningstariffer och hävdar att detta system, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, står för sina 

egna kostnader. Detta åstadkommer genom en så kallad ”merit-order” effekt. Denna effekt innebär 

att genom subvention av förnyelsebar energi, eller annan produktionskälla med låga driftkostnader, 

leder detta till att de mest kostsamma produktionskällorna, främst drivna av fossilt bränsle, slutar 

leverera energi till elnätet. Detta åstadkommer en sänkning av elpriset överlag vilket ur ett 

samhällsperspektiv täcker kostnaderna för de statligt utbetalda inmatningstarifferna.  

Professorn anser även att systemet inmatningstariffer, jämfört med elcertifikatsystemet, är mer 

inriktat på, och uppmuntrar, småskaligt vindkraft med lokal förankring. Det vill säga småskalig 

vindkraft som ägs av enskilda eller mindre ekonomiska föreningar, till exempel 

bostadsrättföreningar. Detta tillskillnad från elcertifikatsystemet som anses gynna storskaliga aktörer 

inom förnyelsebar energi på elmarknaden, vilket Arne Kildegaard anser är ett hot mot vindindustrin 

som helhet. Detta då storskaliga aktörer visats sig ha svårt att finna lokal förankring för sina 

vindkraftsprojekt. Elcertifikatsystemet kan leda till, de internationellt vedertagna benämningarna, 

NIMBYism eller BANANA. Dessa är akronymer för “Not In By Back Yard” samt “Build Absolutely 

Nothing Anywhere Near Anything” och har kommit symbolisera motståndet hos den lokala 

befolkningen i olika delar av världen mot storskaliga vindkraftprojekt (73). 

Fasta inmatningstariffer har visats sig vara det effektivaste sättet att främja utbyggnaden av 

vindkraft. Det har använts av de tre länder som varit mest framgångsrika när det gäller utbyggnad av 

vindkraft; Danmark, Storbritannien och Tyskland (4). Storbritannien utmärker sig från dessa då man 

har separata nivåer för dessa inmatningstariffer beroende på vindkraftverkets märkeffekt. Den 



85 

 

avsevärt högre nivån för vindkraftverk under 1,5 kilowatt anses vara den avgörande faktorn för 

populäriteten för småskalig vindkraft i Storbritannien (29). 

Maximal effekt Andra begränsningar Antal år Kr/kWh

Canada

Ontario < 10 kW 20 0,8944

Nova Scotia < 10 kW < 200m2 svept area 20 3,3196

Cypern

< 30 kW On grid 15 1,892

Off Grid 20 1,634

Grekland

< 50 kW 20 2,15

> 50 kW On grid 20 0,774

På öar utan elnät 20 0,86

kopplat till fastlandet 

Italien < 20 kW 20 2,5026

20-200 kW 20 2,3048

Israel < 15 kW 20 2,1844

< 50 kW 20 2,8036

Japan

< 20 kW 20 4,3

≥ 20 kW 20 1,72

Litauen 

< 30 kW 12 0,946

30-350 kW 12 0,86

Portugal < 3,68 kW Första 5 åren 2,2446

Resterande 7 år 1,032

Schweiz 20 1,548

Storbritanien < 1,5 kW Certifieringskrav 20 3,8098

1,5-15 kW Certifieringskrav 20 2,9498

15-100 kW Certifieringskrav 20 2,6574

Tyskland < 50 kW 20 0,7568

USA

Indiana 5-100 kW 15 1,118

Hawaii  < 20 kW 20 1,0578

20-100 kW 20 0,903

  Vermont < 100 kW 20 1,6598  

Tabell 17: Gällande inmatningstariffer i världen, sorterat efter land samt effekt. Inmatningstarifferna är omräknade till 
kronor vid växlingskurs; 1€ = 8,60kr.  Reproducerad från: (29) 
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11. Internationell utblick 

Nedan följer en utblick för hur situationen för småskalig vindkraft ser ut i tre andra länder samt 

eventuellt hur dessa länder implementerat regelverk som nettodebitering och inmatningstariffer. De 

länder som tas upp är USA, Tyskland och Danmark. Värt att notera är att det i vissa fall inte finns data 

samlad utan siffrorna bygger på beräkningar gjorda av World Wind Energy Association (WWEA). I de 

fallen då det handlar om beräkningar uppges detta löpande i nedanstående text. 

 

11.1 USA  

USA är idag den största marknaden för småskalig vindkraft om man ser till installerad kapacitet, och 

den andra största tillverkaren av dessa vindkraftverk efter Kina vid årsskiftet 2011-2012. Man har 

under de senaste fem åren i USA kunnat se en signifikant övergång från så kallade ”Micro Wind” och 

off-grid lösningar till större nätanslutna enheter, det vill säga on-grid enheter. Hela 91 % av den 

installerade effekten kunde under 2011 härledas till nätanslutna kraftverk. De, i skrivande stund, 

mest aktuella siffror visar att den genomsnittliga installerade effekten för nätanslutna vindkraftverk 

har ökat från 4,4 kilowatt under 2007 till 8,4 kilowatt under 2010 i USA. 

 

11.1.1 Definition av småskalig vindkraft. 

Det finns ingen homogen definition av småskalig vindkraft i USA. The American Wind Energy 

Association (AWEA) definierar småskalig vindkraft i fyra olika underkategorier: 

 Micro Wind, < 0,9 kilowatt 

 Residental, 1-10 kilowatt 

 Commercial, 11-20 kilowatt  

 Upper Commercial 21-100 kilowatt 
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11.1.2 Industrins utveckling 

Under 2011 minskade den årliga installerade effekten av småskalig vindkraft för första gången sen 

2005. 19 megawatt ny installerad effekt adderades till landets totala kumulativa effekt som beräknas 

uppgå till 198 megawatt. Antalet installerade vindkraftverk per år minskade för det tredje året i rad 

till 7303 enheter, vilket gav ett totalt antal installerade vindkraftverk på 151300 vid årsskiftet 2011-

2012. 

 

 

Figur 49 och 50: Installerad effekt (MW) respektive Antal installerade vindkraftverk. Reproducerad från: (29) 

Förändringar i märkeffekt, ägare eller lokalisering av tillverkningen har påverkad mer än hälften av de 

småskaliga vindkraftverken som finns till försäljning i USA, vilket återspeglar en dynamisk och snabbt 

förändrande tillgång på marknaden. En fjärdedel av vindkraftverken som såldes under 2011 hade en 

märkeffekt på under 1 kilowatt, hälften låg mellan 1-10 kilowatt och 22 procent hade en märkeffekt 

mellan 11 och 50 kilowatt (29). 

 

 

Figur 51: Antalet sålda vindkraftverk i USA under 2011 sorterade efter märkeffekt. Figur: Patrik Halvarsson 
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11.1.3 Nettodebitering i USA 

Nettodebitering har införts i 43 amerikanska stater, utöver District of Columbia och fyra amerikanska 

territorier, dock skiljer sig implementeringen stort mellan de olika områden med avseende på den 

kapacitet som tillåts för att kvalificera sig för nettodebitering. Ungefär hälften av staterna tillåter 

denna typ av debitering för vindkraftverk i och över megawatt storleken, medan den andra hälften 

fokuserat nettodebiteringen på vindkraftverk som uppfyller den definition av småskalighet som togs 

upp i tidigare avsnitt. Hur de implementerat nettodebitering rent praktiskt skiljer också mellan olika 

områden, men nedan följer en vanlig lösning på detta (74).  

 

11.1.3.1 Nettodebitering i Kalifornien 

Kalifornien implementerade nettodebitering första januari 1996. Lagen har reviderats i omgångar 

efterhand utvecklingen av förnyelsebara källor fortskridits. Dagens system är uppbyggt kring 

nettodebitering på månadsbasis, där producerad elenergi kvittas mot den förbrukade elenergin, dock 

sker nettodebiteringen elektroniskt i elnätsägarens kontosystem då lagen kräver att både producerad 

och förbrukad el ska registreras och mätas separat. I de fallen då en producent producerat mer än 

vad som förbrukats under en månad så får producenten tillgodogöra sig överskottet som en kredit 

inför nästa månad. Denna kredit kan ackumuleras och flyttas inom en tolv månaders period. Efter 

denna period får producenten välja mellan två alternativ. Antingen att överföra kredit till 

nästkommande år, vilket de kan göra obegränsat antal gånger, eller ansöka om utbetalning av 

krediten mot en från myndigheters håll fastställd tariff. Denna tariff bygger på ett tolv månaders 

medelvärde för spotpriser mellan timmarna 0700-1700, för det året då överskottet producerats (75). 
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11.2 Danmark 

Under de senaste åren har intresset för småskalig vindkraft ökat i Danmark (29). Under 2009 startades 

”Brancheforeningen for Husstandsvindmøller” vilket är en förening som har till uppgift att främja 

småskaliga vindkraftverk, med en märkeffekt upp till 25kilowatt, som en källa på förnyelsebar energi 

åt privata hem, små och medelstora företag samt lantbruksfastigheter. För närvarande finns det 

totalt 18 aktörer på den danska marknaden för småskalig vindkraft, som antingen tillverkar 

vindkraftverk eller förser dessa tillverkare med komponenter.  

Föreningen arbetar inte enbart på konsumentnivå utan även med att informera politiker och lobba 

för stödformer som de anser kan öka intresset för småskaliga vindkraftverk. Föreningen var även 

drivande i skapandet av ett försöksområde där vindkraftverk testades för att uppfylla kraven som 

ställdes för att bli berättigade till nettodebiteringssystemet. För vidare information kring 

nettodebiteringssystemet se avsnitt 11.2.2 Nettodebitering i Danmark (76). 

 

11.2.1 Definition av småskalig vindkraft. 

Som de flesta andra länder har Danmark ingen enhetlig definition för småskalig vindkraft i allmänhet. 

Dock antog den danska riksdagen i juni 2010 en lag som definierar ”hushålls-vindkraftverk” som 

vindkraftverk placerade nära eller på byggnader, samt vindkraftverk för självförsörjning i 

svårtillgängliga miljöer ur synvinkeln på infrastruktur (29). 

 

11.2.2  Nettodebitering i Danmark 

Danmark införde ett nettodebiteringssystem redan 1998 under en fyra års försökperiod för 

installationer upp till sex kilowatt utan vinstintresse. Denna nettodebitering byggde på kvittning på 

årsbasis. Under dessa fyra åren försöken pågick anmäldes Danmark till EU-domstolen för att ha 

speciella skatteregler för små installationer, och på så sätt förvrida konkurrensen på marknaden. 

Danmark friades i domstolen då skattereglerna enbart gällde för installationer som inte omfattas av 

ett vinstdrivande syfte, detta ansågs ej strida mot de konkurrenslagstiftningar som implementerats 

av EU. Efter denna fyra års period förlängdes nettodebiteringssystemet med ytterligare fyra år fram 

till 2006, och sedan förlängdes systemet på obestämd tid samtidigt som man höjde effektgränsen till 

25 kilowatt. 

För att få ta del av nettodebiteringssystemet för småskalig vindkraft krävdes att vindkraftverken var 

godkända av, från den danska energistyrelsen sida utsedda, kontrollanter. 

Under 2010 föreslogs en förändring av systemet. Bland annat föreslogs ett byte av inriktning från 

årsbasis till månadsbasis, med argumenten att nya elektroniska mätare installerats av hos samtliga 

abonnenter i Danmark vilket skulle möjliggöra en kostnadseffektiv, för elleverantörerna, 

nettodebitering på månadsbasis. Förslaget om avslogs. I samband ovanstående förslag avslogs 

ändrades även lagen så att den inkluderade en garanti för återbetalning för den årliga 

nettoproduktionen (78). 

Danmark avskaffade nettodebitering i slutet av 2012 och de styrande diskuterar nu en annan form av 

stöd för småskalig vindkraft. Dock har denna diskussion, i skrivande stund, ej lett till konkreta förslag 
(29). 
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11.3 Tyskland 

Marknaden för småskalig vindkraft i Tyskland är relativt liten och stod enbart för 0,05 procent av det 

totala antalet installerade småskaliga vindkraftverk, globalt sett, i slutet av 2009. Dock bör det 

påpekas att man i Tyskland ej har tillgång till precis statistik i dessa områden vilket kan göra 

uppskattningar och beräkningar felaktiga. Man beräknar bland annat att av Tysklands totala 

installerade effekt av småskalig vindkraft sträcker sig mellan 4000 och 10000 installerade enheter 

med en genomsnittlig effekt på 1,5 kilowatt vid slutet av år 2010. 

 

11.3.1 Definition småskalig vindkraft 

I likhet med många andra länder har Tyskland ingen klar definition av småskalig vindkraft (29). Dock 

har det Tyska riksförbundet för vindenergi (BWE) använt sig utav en övre gräns på 75 kilowatt då de 

sammanställt den senaste marknadsöversikten över småskalig vindkraft (79). 

 

11.3.2 Småskalig vindkraft i Tyskland 

Marknadsöversikten för den småskaliga vindkraften innehåller teknisk data från 230 olika 

vindkraftverksmodeller från 80 olika tillverkare som finns till försäljning på den tyska marknaden. 

Översikten innehåller även en genomgång av tillståndsprocessen för installation av småskaliga 

vindkraftverk i Tyskland (79). Tillståndsprocessen har visat sig vara ett av huvudproblemen för 

expansionen av småskalig vindkraft i Tyskland. Processen är komplex och detta tillsammans med 

otydliga och skiftande regelverk från region till region har avskräckt gemene man anser WWEA. Som 

reaktion på dessa problem har ett växande andel tyska regioner infört bygglovsfrihet för 

vindkraftverk upp till tio meter.  

De främsta användningsområdena i Tyskland för småskalig vindkraft är; elektrifiera svårtillgängliga 

områden, marint mobilt bruk samt för kommersiella installationer. Utöver vindkraftverkens 

huvudändamål, som är att producera elektricitet, så köps en betydande andel småskalig vindkraft in 

av företag som vill framhäva sitt engagemang i förnyelsebar energi (29). 

 

11.3.3 Inmatningstariffer 

I Tyskland har man infört systemet med inmatningstariffer, som är reglerade i lagen om förnyelsebar 

energi (EEG). För att ta del av dessa krävs ett separat inmatningsabonnemang för småskalig 

elproduktion (80). Dagens ersättning för småskalig vindkraft under 50 kilowatt är relativt lågt, 0,7568 

kr/kWh, den lägsta bland de länder som har beräkningsbara inmatningstariffer, se tabell 17 i avsnitt 

10.3 Inmatningstariffer (29). 

Man har i EEG-lagen ej gjort skillnad på småskalig vindkraft och den vanliga typen av storskalig 

vindkraft på större basis än installerad effekt (80). Detta är något som WWEA uppfattar som ett hinder 

för utvecklingen för småskalig vindkraft i Tyskland. Man menar på att bristen på stödformer speciellt 

riktade mot småskalig vindkraft hindrar utvecklingen av ny teknik i området och försvårar 

möjligheterna till massproduktion av vindkraftverken.  Som stöd för denna ståndpunkt visar man på 

bland annat en undersökning hos de tyska tillverkarna av småskalig vindkraft kring implementeringen 

av stödformer för denna typ av elproduktion. Två tredjedelar av de tyska tillverkarna tror att den 
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nuvarande marknaden kan växa från något som ses som en nisch till en stor marknad inriktad på 

massproduktion inom enbart två till tre år, om man på statlig nivå inför ett separat inmatningstariff- 

eller nettodebiterings-system speciellt inriktat på småskalig vindkraft.  

Kostnaderna för att införskaffa och installera småskaliga vindkraftverk hindrar marknaden från att 

utvecklas och att kostnaderna sänks genom de fördelar massproduktion och stora volymer medför. I 

dagsläget så sträcker sig kostnaden för småskaliga vindkraftverk per installerad kilowatt från 17000kr 

till 52000kr, beroende på vindkraftsmodell och infästningstyp, vilket är mer än dubbelt så mycket per 

kilowatt då man jämför småskaliga vindkraftverk mot storskaliga vindkraftsparker. Detta tillsammans 

med bristen på stödformer inriktat på småskalig vindkraft gör att intresset från konsumenter i 

Tyskland är lågt för denna typ av elproduktion (29). 
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12. Referensobjekt 

För att se hur vindkraftverken fungerar i verkligheten studerades tre referensobjekt i 

Stockholmsområdet och i Gävle. Objekten som studerades var vertikalaxlade- och horisontalaxlade 

vindkraftverk för att kunna göra en jämförelse mellan de olika typerna. I detta avsnitt beskrivs 

vindkraftverken på Nordic Light Hotel, Partihandlarvägen och Läkerol Arena.  

 

12.2 Nordic Light Hotel, Stockholm 

Nordic Light Hotel är beläget på Vasagatan 11 i Stockholm och har ett horisontalaxlat vindkraftverk 

av modellen Airdolphin monterat på taket, se figur 52. Vindkraftverket har en märkeffekt på 1 

kilowatt och börjar producera energi vid 2,5 m/s. Vindkraftverket har en rotordiameter på 1,8 meter.   

Vindkraftverket och solceller monterades på taket i oktober 2010 och är ett testprojekt, i samarbete 

med 7AP-fonden och EgenEl, för att minska inköp av elenergi. Ambitionen var att minska den externa 

elen med 15-20 procent.  

Vindkraftverket är monterat på ett trapphusschakt som sträcker sig över taknivån. Anledningen till 

placeringen av vindkraftverket var för att förhoppningsvis kunna undvika turbulensen. Infästningen 

har gjorts på sidan av trapphusschaktet genom att bulta fast en stång av rundstål som 

vindkraftverket fästs vid. Detta lösningen ansågs vara det billigaste och lättaste alternativet.  

Det har uppkommit vissa problem med vindkraftverket och dess infästning. Vindkraftverket 

placerades i turbulenta strömmar, vilket har lett till att vindkraftverket konstant stoppas och ändrar 

riktning. Detta leder till att lite energi kan utvinnas ur vinden. Under de åren vindkraftverket har varit 

installerat har endast 845,3 kilowattimmar producerats. 

Dessutom ger de konstanta stoppen och riktningsändringarna till att vindkraftverket genererar 

vibrationer som sprids ned trapphusschaktet. Detta är dock inget större problem eftersom 

trapphusschaktet endast sträcker sig ner en våning och ligger isolerat från byggnadens verksamheter 
(53). 

  

Figur 52 och 53: Vindkraftverket på Nordic Light Hotel med tillhörande stubbe respektive infästning i fasad.  
Foto: Emma Larsson 
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12.2 Partihandlarvägen 27, Årsta 

På partihandlarvägen 27 i Årsta monterades 2013 ett horisontalaxlat vindkraftverk på en byggnad 

som ägs av Fastighets Aktiebolaget Brostaden. Vindkraftverket är av modellen 1550 från Hybrid 

Energy AB med en effekt på 1,55 kilowatt, se figur 54. Vindkraftverket startar vid en vindstyrka på 2,5 

m/s men är som mest effektiv mellan 5-8 m/s. Kraftverket har fem vingar och har en rotordiameter 

på 3 meter.  

Brostaden är ett fastighetsföretag som har ett stort energitänk. De monterade vinkraftverket med 

anledningen till att de ville bevisa att det går att utvinna energi ur förnyelsebara energikällor även i 

urbana miljöer. Verket skulle fungera som en marknadsföringsprodukt samt till att ladda elbilar. När 

elbilsanläggningen ska sättas i drift vill Stockholm stad vara med och inviga den.  

Inga vindtester gjordes för att veta var vindkraftverket skulle placeras. Brostaden ville att verket 

skulle vara synligt för allmänheten och inte vara störande för människor som vistas i området. 

Infästningen av vindkraftverket gjordes på nio befintliga betongfundament som var ingjutna i 

konstruktionen. På betongfundamenten bultades en stålram av HEA balkar fast. Vindkraftverkets 

mast, som är 4,5 meter, har sedan fästs i stålramen.  

Eftersom att vindkraftverket är placerat i turbulenta strömmar stoppas ständigt vindkraftverket för 

att byta riktning. Detta gör att den inte producerar den mängd energi som avsetts. Ambitionen var 

att producera 3000-3500 kilowattimmar per år men med dagens placering är det i stort sett omöjligt. 

Då vindkraftverket har varit installerat i ett halvår finns inga exakta värden, över hur mycket energi 

vindkraftverket producerar (81). 

 
 

Figur 54: Takmonterat vindkraftverk i Årstaberg. Foto: Emma Larsson 
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12.3 Läckerol Arena, Gävle 

Läckerol Arena ligger på Idrottsvägen 7 i Gävle och är ishockeylaget Brynäs hemmahall. Brynäs IF och 

Gävle energi gjorde 2011 en gemensam satsning för att försöka minska Läkerol Arenas 

energiförbrukning. De effektiviserade ventilationen, optimerade styrningen för värmen och 

monterade två vindkraftverk på arenans tak, se figur 55. 

De två vindkraftverken är vertikalaxlade vindkraftverk från Urban Green Energy med en märkeffekt 

på 4 kilowatt. Vindkraftverken börjar producera el vid 3,5 m/s och har en sveparea på 13,8 m2.  

Anledningen till att denna typ av vindkraftverk valdes var för att de estetiska egenskaperna 

prioriterades framför prestandard. Gävle energi ville att vindkraftverken skulle fungera som en 

marknadsföringsprodukt. 

Vindkraftverken är placerade vid Läkerols huvudentré. Beslut om den valda platsen togs efter att en 

förstudie gjorts då de bland annat analyserade vindströmmar i en vindtunnel. En annan bidragande 

faktor om placering var att vindkraftverken skulle vara väl synliga för allmänheten.  

Läkerol arena har ett platt, mjukt tak, vilket gjorde att infästningen av vindkraftverken blev en 

utmaning. Eftersom det inte finns klara riktlinjer för montage av vindkraftverk på tak valde de att 

specialtillverka en ställning som monterades i arenans stålstomme, se figur 56. Detta gjorde att 

investeringskostnaderna för vindkraftverken blev höga.  

 

  

Figur 55 och 56: Vindkraftverken på Läkerol Arena samt ram av HEA balkar för montage av vindkraftverken 
 Foto: Joakim Stavegren, EgenEl 

Vissa problem har uppkommit efter installationen av vindkraftverken. Vindkraftverken gav inte den 

effekt som önskades. Det visade sig att Urban Green Energy inte hade levererat rätt elektronik till 

vindkraftverken. Detta problem åtgärdades och vindkraftverken fungerar nu som de ska. I dagsläget 

ger vindkraftverken 10000–20000 kilowattimmar per år. Inga andra driftstörningar har uppkommit. 

Ett annat problem som uppkom vid drift var spridning av stomljud i arenans konstruktion. Stomljudet 

var så påtagligt att ljudet kunde höras av gästerna på övre läktaren under pågående match. I 

samband med elektronikutbytet installerades en gummimatta mellan vindkraftverkets stålram och 

byggnadens stålstomme. Detta har minskat störningarna, men ej eliminerat dessa helt (53). 
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13. Genomförande 

Examensarbetet som gjorts syftar till att tillhandahålla Riksbyggen information om småskalig 

vindkraft. Informationen ska ligga till grund för ett beslut om att installera småskaliga vindkraftverk 

på ett fåtal av Riksbyggens bostadsrättsföreningar. För att finna tillförlitlig information har sökningar 

gjorts på internet och i böcker. Information har även hämtas från experter och forskare, inom 

området, från näringslivet samt så har information och kunskap erhållits vid studiebesök.  

Studiebesök gjordes på Egen El’s vindkraftpark utanför Katrineholm. Förutom att författarna fick en 

bra översikt över industrin för småskalig vindkraft, knöts kontakter med Johan Ehrenberg, Joakim 

Stavegren och Kjell Finnberg. Dessa personer har alla bidragit med betydelsefull information till 

arbetet. Författarna besökte även de småskaliga vindkraftverken på Nordic Light Hotel i Stockholm 

samt på Partihandlarvägen i Årstaberg. Förstahandsinformation om vilka problem som kan uppstå vid 

montering av vindkraftverk på tak erhölls vid dessa studiebesök.  

Arbetet utfördes till största delen på Riksbyggens huvudkontor i Stockholm. Handledare i näringslivet 

var Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen samt Michael Bernzon, 

marknadsområdeschef i Linköping. Avstämningsmöten med Charlotta gjordes en gång i veckan, där 

arbetets upplägg och arbetsgången diskuterades. Charlotta hade även ett brett kontaktnät som 

utnyttjades. Handledare från KTH var Magnus Helgesson. Avstämningsmöten med Magnus gjordes i 

stort sett varje vecka, där arbetes innehåll och tillvägagångssätt diskuterades.  

Förutom möten med handledare har författarna även haft kontakt med Lennart Söder, professor i 

elektriska energisystem samt Kjell Berndtsson, energichef på Riksbyggen. Detta för att få information 

om hur vindkraft fungerar i teori och praktik samt för att veta hur Riksbyggen ställer sig till 

förnyelsebar elproduktion. Dessutom har en dialog förts med Stadsbyggnadskontoret i Stockholm för 

att få en inblick över hur Stockholm Stad ställer sig till småskalig byggnadsmonterad vindkraft. 

Författarna har även haft kontakt med Sven-Henrik Vidhall, lärare i konstruktionsteknik på KTH, för 

att få information och idéer kring infästningsmetoder. Författarna har även haft kontakt med Bengt 

Wik, lärare i ekonomi på KTH, för att kunna upprätta tillförlitliga investeringskalkyler.  
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13.1 Investeringskalkyl 

Investeringskalkylering ligger till grund för att ta ett beslut om en investering. En investering avser 

ofta att öka eller skapa lönsamhet, men i vissa fall görs en investering för att förbättra miljön.  

I en investeringskalkyl görs en jämförelse mellan olika utbetalningar vid den tidpunkt 

investeringsbeslutet fattas, nolltidpunkten. Alla framtida betalningar räknas om till nuvärden vid 

nolltidpunkten. Nuvärden beräknas genom att multiplicera de framtida beloppen med en 

nuvärdesfaktor. Nuvärdesfaktorn för enstaka betalningar ses i ekvation 26. 

 

               
 

(   ) 
   ekv.(26) 

 

  = kalkylränta 

  = ekonomisk livslängd 

 

En investeringskalkyl med nuvärde innefattar: 

 Grundinvestering, G 

 Inbetalningsöverskott, a 

 Restvärde, R 

 Ekonomisk livslängd, n 

 Kalkylränta, r 

 

Grundinvestering, G, avser den utbetalning som görs vid nolltidpunkten, när investeringsperioden 

börjar. Ett inbetalningsöverskott, a, investeringens förväntade kassaflöde, inbetalningar minus 

utbetalningar. Restvärdet, R, är det andrahandsvärdet eller skrotvärdet som vindkraftverket har efter 

den fysiska livslängden.  Den ekonomiska livslängden, n, är den tid som är ekonomiskt meningsfullt 

att använda vindkraftverket. Kalkylräntan, r, är det lägsta krav på avkastning företaget ställer på 

satsat kapital. Kalkylräntan gör att inbetalningarna och utbetalningarna jämförbara. 

(Företagsekonomi 100) 

Förslag på investeringskalkyler, för två typer av vindkraftverk, Turby och qr5, med nuvärdesfaktor har 

skapats, se bilaga 4 och bilaga 5. Investeringskalkyl har ej genomförts för vindkraftverkesmodellen 

Eddy på grund av bristande tillgång på kostnader för vindkraftverk och montage. Investeringskalkyler 

med avseende på elpris och årlig elproduktion har även genomförts, se bilaga 6 till bilaga 9.  

Grundinvesteringen, G, i dessa kalkyler omfattar kostanden för vindkraftverk med tillhörande 

komponenter, mast samt montage. Priserna redovisas i avsnitt 16. Rekommenderade 

vindkraftsmodeller. 

Elpriset är satt till 0,38 kr/kWh exklusive mervärdesskatt, vilket är ett medelvärde över elpris i 

Sverige, i skrivandets stund. Energiskatten är satt till 0,293 kr/kWh exklusive mervärdesskatt, vilket är 

gällande energiskatt för större delen av den svenska befolkningen. Mervärdesskatten antas till en 

nivå av 25 procent.  
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Efter diskussion med Bengt Wik, ekonomilärare på KTH, antogs kalkylräntan till 5 procent samt att 

elcertifikatintäkten på 201 kr/MWh, intäkten för nätnytta på 50 kr/MWh och kostnad för timmätning 

på 1600 kr/år blir försumbara i investeringskalkylen. 

Underhållskostnaderna är svåra att förutspå därför har underhållskostnaderna uppskattats till 0,10 

kr/kWh. Den ekonomiska livslängden har antagits vara lika stor som vindkraftverkets livslängd, 20 år. 

Inbetalningsöverskottet, a, har beräknats genom att ta skillnaden mellan kostnader och intäkter för 

anläggingen, se ekvation 27. 

 

  (((                 )  (                      ))                )  

(                            )   

     

  (((
  

   
    )  (

  

   
    ))      )  (

  

   
    ) ekv.(27) 
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13.2 Förenklad underhållsplan 

En underhållsplan ger en helhetssyn över vindkraftverkets underhållsbehov. Planen beskriver vilka 

underhållsåtgärder som ska göras samt när de ska utföras. En underhållsplan fungerar som ett 

verktyg för innehavare, i budgetarbetet samt underlättar planeringen på både kort och lång sikt.  

En förenklad underhållsplan har skapats för ett vindkraftverk med en livslängd på 20 år, se bilaga 2. 

Underhållsplanen visar att kullagret troligtvis kommer att behöva bytas ut en gång under 

vindkraftverkets livslängd. Kullagret kan behövas byta ut fler gånger eller inte alls, detta varierar 

beroende på platsens vindförhållande och vald vindkraftverksmodell.  

Service av växelriktare, elmätare, DC-brytare och AC-bytare bör göras minst en gång vart annat år. 

Om någon av dessa komponenter går sönder skall de ersättas.  

Anläggningen bör kontrolleras visuellt en gång i månaden. Vid inspektionen skall vindkraftverkets 

geometri kotrolleras, se om det finns sprickor, se till så att bultarna är åtdragna och se om det finns 

överflödig olja. Den visuella inspektionen omfattar även att kontrollera att växelriktaren är i drift.  

Infästningen bör inspekteras två gånger om året, samt efter extrema vindförhållanden, som till 

exempel storm. Vid kontrollen bör bultar dras åt för att vara säker på att vindkraftverket står stadigt.  
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14. Analys 
 

14.1 Varför småskalig vindkraft? 

Det finns en tydlig global utveckling mot allt högre energikonsumtion. IEA har visat att mellan 1990 

och 2008 ökade världens energikonsumtion med 39 procent. Energikonsumtionen i utvecklingsländer 

har ökat dramatiskt under denna tidsperiod; Mellanöstern 170 procent, Kina 146 procent, Indien 91 

procent, Afrika 70 procent, Latinamerika 66 procent. Medan USA ökade med 20 procent och EU-

regionen med 7 procent. Detta anser vi, författarna, tyder på ett stort och växande framtida 

energibehov globalt sett, i takt med att allt fler länder höjer in levnadstandard. 

Idag produceras energi främst från fossila bränslen. Fossila bränslen har en stor negativ 

miljöpåverkan och bidar till ökad global uppvärmningen, med katastrofala konsekvenser som följd. 

Tidigare i år har mätningar visat att halten av koldioxid stigit till en nivå av 400 ppm, en högre nivå 

har inte skådats i jordens atmosfär sedan 800000 år tillbaka. 

Vi anser att andelen förnyelsebar energi måste öka drastiskt, då dessa källor av energi har en 

avsevärd mindre påverkan på miljön och främst den globala uppvärmningen. Om detta inte görs 

kommer vår civilisation med gällande levnadsstandard inte att fortgå. Vi anser att mänsklighetens 

innovationsförmåga är lösningen på detta problem, där en dellösning är småskalig vindkraft. 

Småskalig vindkraft har fördelen att elektricitet produceras lokalt, det vill säga i anslutning till där 

elen förbrukas. Detta medför att inköpet av extern producerad elektricitet minskar och således 

minskar påverkan av framtida prisökningar för elektricitet, vilket vi anser är givet vid ökad 

energianvändning i världen. Dessutom leder en diversifierad tillgång på produktionskällor till en ökad 

stabilitet på den nationella elmarknaden, med till exempel lägre prissvängningar. 

Närproducerad elektricitet som skickas ut på det lokala elnätet medför även att energiförlusterna i 

elnäten minskas lokalt och nationellt, vilket vi anser följer regeringens vision om 20 procent 

effektivare energianvändning. Närproducerad elektricitet, och främst småskaliga vindkraftverk, 

sänder tydliga signaler om implementeringen av förnyelsebar elproduktion och bör leda till ökad 

energimedvetenhet hos omgivningen. 

 

14.2 Potentiella hinder och möjligheter för småskalig vindkraft 

Vi spår en lysande framtid för småskalig vindkraft i allmänhet, och då även på olika former av 

konstruktioner i stadsmiljö. Detta då vi anser att den teknik som är mest lämpad för implementering i 

stadmiljö, det vill säga helixformade VAWT, har främst utvecklats under de senaste åren och börjar 

nu nå den mognadsgrad som vi anser krävs.  Men för att detta ska bli vanligt på flerbostadshus, som 

beskrivs i detta arbete, anser vi att det behövs mer kunskap inom detta användningsområde. Främst 

krävs utveckling av standardlösningar kring hur man bäst infäster vindkraftverk på tak, både ur 

störnings- och säkerhetssynpunkt. Då vi anser att detta är ett av de största hindrena ur brukarnas 

synvinkel. Den, ibland, bristfälliga ekonomi är inte alltid avgörande, då andra värden kan väga tyngre. 

Dock kan dessa värden som till exempel PR, satsning på grön energi eller liknande, ej uppvägas ifall 

man utsätter de människor som vistas nära vindkraftverket för hälso- och säkerhetsrisker. 
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En faktor som påverkar både den bristfälliga ekonomin samt hälso- och säkerhetsrisker är 

avsaknaden av tydliga och internationellt enhetliga standarder. IEC har gjort ett gott försök till detta 

och är en god startpunkt för utvecklingen för dessa standarder. Dock är det ett problem att länder 

modifierar denna standard, vilket betyder att man ibland missar viktiga synergiska faktorer, vilket kan 

leda till oväntade konsekvenser för säkerheten och ekonomin för dessa verk. Detta kan även leda till 

att de produkter som tillverkas i vissa delar av världen inte får implementeras i andra delar. 

Osäkerheten kring produkterna ur ett marknadsperspektiv bör således öka vid avsaknad av enhetliga 

standarder. 

För att den tänkta kunden skall kunna lita på att vindkraftverken uppfyller dessa standarder, utöver 

tillverkarnas garantier, krävs oberoende certifieringsprogram. Vi ser starten på detta arbete i och 

med skapandet av organisationer som MCS och SWCC. Den bästa lösningen hade varit att ha ett klart 

och tydligt internationellt certifieringsprogram, då dagens certifieringsorgan har vitt skilda krav och 

nästintill ingen samordning mellan varandra. Detta anser vi kan leda till barriärer för internationell 

handel med småskalig vindkraft då kraftverken kan vara godkända för bruk i vissa delar av världen 

men inte i andra. Detta kan även riskera att utvecklingen av ny teknik inom detta område påverkas 

negativt. Då småskalig vindkraft är en global företeelse anser vi att ett internationellt 

certifieringsprogram för både vindkraftverk, infästningsmetod samt installatör ligger i tiden, med 

hänsyn till den gällande globaliseringstakten. 

 

14.2.1 Ekonomi 

Som de upprättade investeringskalkylerna visade så är ekonomisk lönsamhet för småskalig vindkraft 

svår att uppnå. Vi anser att detta kommer förbättras i takt med ökade elpriser tillsammans med en 

ökning av småskalig vindkraft i världen som pressar priserna på vindkraftverken och tillhörande 

komponenter. I likhet med den gällande utvecklingen för solceller. För att småskaliga vindkraftverk 

skall bli ekonomiskt lönsamma krävs, i likhet med annan elproduktion från förnyelsebara 

energikällor, en subvention i form av ekonomiskt stöd.  

 

14.2.2 Stödformer för småskalig vindkraft 

För att öka användningen av småskalig vindkraft i Sverige anser vi att vissa steg bör tas på politisk 

nivå. Elcertifikatsystem i allmänhet anses av oss, och forskare, vara inriktat på stoskaliga lösningar för 

förnyelsebar elproduktion, och således företag med stora kapitaltillgångar. Fördelen med 

elcertifikatsystem är att man från politiskt håll kan ge klara besked om hur mycket förnyelsebar 

elproduktion systemet kommer leverera. Detta kan anses vara en positiv egenskap, men forskning 

har visat att andra stödformer, och främst inmatningstariffer, är mer effektiva former för att 

uppmuntra utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. Vi anser att elcertifikatsystemet har behållits, 

trots den motsägande forskningen, då detta system har en klar fördel då det framställer politiker och 

deras miljösatsningar i positiv bemärkelse, då de kan kvantifiera den förväntade ökningen av 

förnyelsebar elproduktion. 

Då elcertifikatsystemet inriktas på storskaliga lösningar för förnyelsebar elproduktion, anser vi att 

storföretagen får för stor betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Att låta stora företag 

leda samhällsutvecklingen har historiskt sett inte varit till fördel, för samhället som helhet. Med 

denna lärdom kan vi inte förvänta oss att de, mycket låga, klimatmål som satts upp kommer att 
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uppnås ifall samhällsutvecklingen leds av företag. Man ska dock inte avfärda de stora företagens 

kapacitet att utveckla ny teknik och på så sätt öka implementeringen av förnyelsebar energi i 

samhället. 

Vi ser att elcertifikatet har fått oväntade och negativa konsekvenser för samhället som helhet. Detta 

då elcertifikatsystemets fokus på storsaklighet har lett till en negativ påverkan på gemenemans 

synsätt på förnyelsebar elproduktion.  Termer som NIMBYism och BANANA har blivit internationellt 

vedertana termer för en varierande grad av negativ inställning hos den lokala befolkningen i 

områden som berörs av dessa storskaliga projekt. Detta synsätt har ökat stadigt i Sverige, vilket har 

framhållits i ökande grad av media.  

Vi anser att för att undvika de värsta katastroferna som väntas av den globala uppvärmningen, krävs 

att geneneman förändrar sitt levnadsmönster i grunden. Detta åstadkoms inte genom att ge 

storskaliga lösningar ekonomiska fördelar, vilket elcertifikatet gör. Då stödet till småskalig 

elproduktion inom elcertifikatsystemet i praktiken innebär, i de allra flesta fallen, en ekonomisk 

förlust för innehavaren av anläggningen. Detta leder således till att stödet blir en kostnad, vilket 

förefaller orimligt.  

Dock ser vi problem med att avveckla elcertifikatsystemet då aktörer på denna marknad anpassat 

och planerat för en fortsättning av detta system till år 2035. Därför anser vi att man bör införa en 

separat subventionering av småskalig vindkraft, och småskalig elproduktion i allmänhet.  

Subventioneringen kan innebära att man inför nettodebitering eller inmatningstariffer.  

Nettodebitering har utretts i Sverige ett flertal gånger men har aldrig implementerats i lag, detta då 

man hävdat att kvittning av energi- och mervärdesskatten strider mot gällande EU-rätt. Vi anser att 

detta argument ej håller då Danmarks nettodebiteringssystem anmäldes till EU-domstolen med 

hänvisning till att separata skatteregler för småskalig vindkraft strider mot EU-rätten, men friades.  

Vi har på ryktesvägar hört att utredningen av nettodebitering, som skall presenteras den 14 juni 

2013, kommer förespråka ett nettodebiteringssystem uppbyggt kring kvittning på månadsbasis. 

Detta anser vi är ett katastrofalt beslut om man ser till småskaliga elproducenter av elektricitet, då 

anläggningar som till exempel vindkraft och solkraft har produktionstoppar under vissa delar av året. 

Detta medför att nettodebiteringen blir näst intill lönlös för dessa typer av elproduktion. Vår 

förhoppning är att utredningen av nettodebitering kommer förespråka en kvittning på årsbasis. 

Införs nettodebitering på månadsbasis bör elproducenten ges möjlighet till att flytta innerstående 

krediterad elmängd till kommande månad utan begränsning. Det senare systemet används, i 

skrivande stund, i Kalifornien med goda resultat.  

Nettodebitering i sig kommer inte förändra Sveriges inriktning från storskaliga lösningar för 

förnyelsebar elproduktion till en mer blandad inriktning mellan storskaligt och småskaligt, till samma 

grad som inmatningstariffer. Nettodebiteringen bör ej anses om en regelrätt stödform för småskalig 

elproduktion då den enligt oss främst syftar till att regelverket skall komma ikapp tekniken och den 

rådande samhällsutvecklingen för småskalig elproduktion. Systemet förenklar för producenten men 

gör enbart en liten skillnad för ekonomin kring dessa anläggningar, i jämförelse med 

inmatningstariffer.  



102 

 

Inmatningstariffer har visat sig vara det effektivaste sättet att främja utbyggnaden av vindkraft, och 

då speciellt de småskaliga. Anledningen till detta anser vi vara att inmatningstariffer ger en 

investeringssäkerhet kopplat till ett produktionsbaserat incitament, vilket gör en investering mer 

lättöverskådlig då man inte är utsatt för framtida prisförändringar på elmarknaden samtidigt som 

effektiva vindkraftverk premieras ur ett marknasperspektiv. Dessutom minskar risken för NIMBYism 

och BANANA, då den lokala omgivningen ofta är den drivande parten för implementering av 

småskalig vindkraft. Att forskning visat att inmatningstariffer står för sina egna kostnader ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, gör att författarnas förtroende ökar kring ståndpunkten att 

inmatningstariffer är den bästa lösningen för att uppmuntra småskalig vindkraft, och även annan 

småskalig elproduktion från förnyelsebara energikällor. Speciellt i kombination med ett 

certifieringsprogram där enbart certifierade vindkraftverk får ta del av inmatningstarifferna, denna 

kombination gör att intresset ökar för småskalig vindkraft samtidigt som vindkraftverk av bristande 

kvalitet åsidosätts av marknaden. 

 

13.2.3 Klassifikationer av småskalig byggnadsmonterad vindkraft 

Vi anser att förutom införandet av nya stödformer för småskaliga vindkraftverk behövs även en 

ombearbetning av gällande klassifikationer av vindkraftverk. Dagens klassifikation innebär att två 

eller fler vindkraftverk, oavsett storlek, som monteras på tak skall klassas som medelstor anläggning. 

Dock krävs ingen miljöanmälan då dessa vindkraftverk ej överstiget en märkeffekt på 125 kilowatt, en 

effektnivå som samtliga, i skrivande stund, byggnadsmonterade vindkraftverk ej överstiger. Detta 

upplägg ifrågasätts då man uppenbart har en klassifikation som åstadkommer en ökad belastning på 

länsstyrelserna, med avseende på handläggning av miljöanmälningarna, som man sedan försöker 

minimera genom en undre märkeffektgräns. 

Vi anser att man behöver införa en klassifikation speciellt anpassad för byggnadsmonterad vindkraft. 

Denna klassifikation bör införas efter att tydliga standarder och certifieringsprogram införts för 

byggnadsmonterade småskaliga vindkraftverk, samt efter att utarbetade och beprövade riktlinjer för 

infästningsmetoder tagits fram. Vi föreslår att denna klassifikation bör delas upp i två kategorier, 

byggnadsmonterade mikroverk och byggnadsmonterade småskaliga vindkraftverk.  

Kategorin ”Byggnadsmonterat mikroverk” definieras av dess rotordiameter, som ej får överstiga 1,5 

m, och bör ses som bygglovsfria då vindkraftsmodellen, infästningsmetoden samt installatören är 

certifierad.  Vi anser att bygglovsfriheten bör gälla för dessa verk då de är små och har låg vikt och på 

så sätt inte orsakar inte betydande störningar och säkerhetsrisker för omgivningen jämfört med 

annan vardaglig mänsklig aktivitet. Storleken medför även att de inte påverkar stadsbilden avsevärt. 

Med en bygglovsfrianläggning blir processen enklare och således anser vi att intresset för denna typ 

av anläggning ökar. En ökad implementering anser vi skulle leda till synergiska effekter i samhället 

när man ser till hållbar utveckling samt förnyelsebar energi. En ökad lokal elproduktion medför även 

minskade transportförluster i elnätet vilket leder till att energin i samhället som helhet används 

effektivare. Vi är medvetna om att bygglovsfri småskalig vindkraft minskar kontrollen av stadsbilden 

men vi anser att fördelarna för samhället i helhet väger tyngre.  

Kategorin ”Byggnadsmonterad småskalig vindkraft” bör i likhet med dagens klassifikation för 

byggnadsmonterad vindkraft, klassifikationen gårdsverk, vara bygglovspliktig och gälla för samtliga 

byggnadsmonterade vindkraftverk med en rotordiameter över 1,5 m. Detta då de potentiella 
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riskerna för omgivningen med avseende på störningar och säkerhet ökar exponentiellt med ökad 

sveparea. Klassifikationen bör, tillskillnad från klassifikationen gårdsverk, gälla oavsett antal 

vindkraftverk som monteras, då bygglovsprocessen kommer utreda lämpligheten från plats till plats. 
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15. Slutsats 

 Det finns ingen enhetlig definition av småskalig vindkraft. Internationellt tillämpas vanligtvis 

en märkeffektgräns på 100 kilowatt. Vilket är en för hög gräns om man ser till vindkraft i 

bebyggd miljö, med hänsyn till storlek, störningar, tillstånd etc. Flera länder har 

implementerat egna definitioner av småskalig vindkraft med flera undergrupper. Sverige har 

ingen enhetlig definition av småskalig vindkraft, men har infört klassificeringar beroende på 

vindkraftverkets storlek och var detta är uppfört. 

 För närvarande finns endast ett fåtal regler och lagar kring installation och drift av småskaliga 

vindkraftverk på flerbostadshus. För att installera ett vindkraftverk på ett flerbostadshus 

krävs ett bygglov samt att installationen utförs av behörig elektriker.  Småskaliga 

vindkraftverk som monteras på byggnader kräver ingen miljöanmälan, men en anmälan till, 

vanligtvis, kommunens miljö- hälsoskyddsnämnd. Den tänkta anläggningen definieras som 

hobbyverksamhet, då den ej bedrivs i former som kan ses som yrkesmässiga. Detta betyder 

att den småskaliga elproducenten ej berörs av energi- och mervärdesskatt i 

produktionsledet. Det är fastighetens säkringsabonnemang som bestämmer kostnaderna för 

inmatning. Vid ett säkringsabonnemang ≤ 63A utgår avgift för inmatning av el på det lokala 

elnätet. Kostnader för eventuella byten av mätare samt arbetsmoment som mätning och 

rapportering bekostas av ägaren av elnätet. 

 Horisontalaxlade vindkraftverk, HAWT, är den vanligaste typen av vindkraftverk, då 

utvecklingen för dessa pågått avsevärt längre än deras vertikalaxlade motpart. Vertikalaxlade 

vindkraftverk, VAWT, är dock den mest fördelaktiga typen i bebyggd miljö, då de hanterar 

riktningsförändringar i vinden mer effektiv än HAWT. VAWT’s blad opererar vanligtvis vid 

lägre rotationshastigheter vilket leder till en lägre nivå av ljudföroreningar. Trots den lägre 

rotationshastigheten skapar VAWT högre frekvenser vilket är fördelaktigt ur 

stomljudssynpunkt. Ur säkerhetssynpunkt är VAWT, i princip, en säkrare vindkraftverkstyp då 

lägre rotationshastigheter minskar risken för kastning av is, men även vindkraftverksdelar vid 

ett eventuellt haveri.  

 Den mest fördelaktiga geometrin på vindkraftverkets rotor är en helixform. Denna geometri 

minimerar den pulserande kraftöverföring som andra rotorer utsätts för då de angrips av 

vind. Således minimeras de krafter som vanligtvis skapar stomljud och vibrationer i 

byggnadens konstruktion. Den helixformade rotorn har även visats vara mer effektiv i vinklat 

luftflöde. 

 För att ett vindkraftverk monterat på en byggnad skall fungera så effektivt som möjligt bör 

vindkraftverket ej placeras i byggnadens kölvatten. För maximal effektivitet bör 

vindkraftverket placeras i den vinklade, accelererade luftströmmen som uppstår över 

byggnaders tak.  

 Vindkraftverkets produktion i bebyggd miljö kan uppskattas genom att först mäta 

medelvinden på den tänkta platsen. Medelvinden kan även hämtas ur statistik förd av SMHI. 

Med denna medelvind kan de olika vindhastigheterna och dess teoretiska frekvens beräknas 

genom en Weibullfördelning.  Vindens hastighet och frekvens kan med fördel mätas för att 

ge den verkliga fördelningen på platsen, detta görs lämpligast med en anemometer. 

För att beräkna vindkraftverket produktion multipliceras fördelningen med vindkraftverkets 

effektkurva. Denna matematiska operation kan göras för hand, men på grund av den 



105 

 

matematiska svårigheten i denna beräkning rekommenderas speciella beräkningsprogram 

skapta för detta ändamål. 

 Det finns inga klarar riktlinjer för infästning av vindkraftverk på tak. Vi rekommenderar två 

lösningar beroende på byggnadens konstruktion. Då byggnaden taktäckningen klarar höga 

laster lämpar sig stabilisering med ballast, detta då man ej penetrerar taktäckningen vilket 

minskar risken för fuktproblem. För lätta takkonstruktioner rekommenderas fast infästning, 

då taktäckningen ej klarar den belastning som ballast för med sig, där vindkraftverket och 

tillhörande infästningskomponenters tyngd förs ned till den bärande takkonstruktionen. Då 

man penetrerar taktäckningen i detta alternativ ökar risken för fuktproblem. Mast och 

infästning bör dimensioneras så att de har en egenfrekvens under 1 Hz, vilket är fördelaktigt 

med hänsyn till spridning av vibrationer från småskaliga vindkraftverk. Stabilisering med 

vajrar skall undvikas på grund av de säkerhetsrisker som förknippas med denna typ av 

stabilisering. 

 Vindkraftverkens livslängd varierar, vanligtvis mellan 20 till 25 år. Växelriktare och andra 

elektriska komponenter som krävs vid drift har i regel kortare livslängd och kan behövas 

bytas ut en gång under vindkraftverkets livslängd.  

 De småskaliga vindkraftverkens behov av underhåll varierar, men är sällan omfattande.  

Främst skall visuella inspektioner göras för att upptäcka eventuella brister i tid. De visuella 

inspektionerna syftar främst till att upprätthålla vindkraftverket funktion samt minimera 

riskerna för omgivningen. Dessa inspektioner bör göras minst två gånger om året samt efter 

extrema väderlekar, till exempel stormvindar. 

 Internationellt finns standarden IEC61400 för vindkraftverk och ligger till grund för olika 

undergrupper som precisar krav och riktlinjer för dessa verk. Småskaliga vindkraftverk, med 

en sveparea under 200 m2, faller under standarden IEC61400-2 som är speciellt utvecklad för 

dessa vindkraftverk. Sverige har ingen egenhändigt skapad standard för småskaliga 

vindkraftverk men har översatt och infört IEC61400-2 som svensk standard.  Standarden går 

under benämning SS-EN 61400-2. Utöver denna standard skall vindkraftverken uppfylla CE-

märkningskraven för att få säljas i eller importeras till Sverige.  

Internationella certifieringar är under utveckling, där arbetet har passerat 

konsumentdeklarationen som nu är genomförd och implementerad. Nationellt i världen finns 

certifieringsprogram, som till exempel MCS i Storbritannien och SWCC i USA, men Sverige har 

ej ännu utvecklat ett nationellt certifieringsprogram.  

 Småskalig elproduktion från vind är berättigad till stöd nationellt. Detta stöd innefattas av 

elcertifikat som tilldelas för varje producerad megawattimme, och hade ett värde av 201kr 

under 2012. Denna stödform lämpar sig ej för småskalig elproduktion i allmänhet, då 

produktionskravet är högt och stödet lågt, samtidigt som administrationen för den enskilde 

är omfattande. Således skall elcertifikatsystemet ses som ett stöd till storskaliga lösningar för 

förnyelsebar elproduktion från vind.  

Internationellt har flera olika stödformer använts för att premiera förnyelsebar elproduktion 

från vind. Bland dessa utmärker sig nettodebiteringssystemet samt systemet med 

inmatningstariffer. Varav det senare, enligt författarna, enbart kan ses som direkt stödform. 

Nettodebitering har fördelen av att det förenklar för den enskilde ägaren samtidigt som 

ekonomin förbättras då producenten, till skillnad från vid försäljning av el, kan tillgodoräkna 

sig energi- och mervärdesskatten vid kvittning. Systemet med inmatningstariffer har visat sig 

vara den effektivaste formen av stöd för att öka implementeringen av småskalig vindkraft. 
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Systemet bygger på att anläggningen är berättigad till ett fast, och högre, elpris än det som 

sätts av elmarknaden. Fördelen med detta system är att man skapar en investeringssäkerhet 

kopplat till ett produktionsbaserat incitament, vilket gör en investering mer lättöverskådlig 

då man inte är utsatt för framtida prisförändringar på elmarknaden samtidigt som effektiva 

vindkraftverk premieras ur ett marknasperspektiv. 

 All el som inte förbrukas inom fastighetens elnät, det vill säga byggnadens interna elnät, 

matas ut på det lokala elnätet. Producenten ersätts då för den mängd el som matats ut på 

nätet samt för den beräknade nätnyttan, som skapas av minskade transportförluster i 

elnätet. Ersättningen varierar beroende på var i landet anläggningen är belägen, det gällande 

elpriset på elmarknaden Nordpool, samt den beräknade nätnyttan som skiljer sig från elnät 

till elnät. 

 Hur starkt småskaliga vindkraftverk påverkar omgivningen beror på vilken typ, geometri samt 

storlek av vindkraftverk som monteras. Småkaliga vindkraftverk skapar ljud, vibrationer och 

reflexer som påverkar omgivningen till varierande grad. Dessa störningar kan minimeras till 

den grad att de inte uppfattas som störande för omgivningen. För att åstadkomma detta 

krävs genomtänkta val av vindkraftverkstyp, dess geometri och storlek samt vilka infästnings- 

och stabiliseringsmetoder som används.  

 Segmentet småskalig vindkraft är fortfarande under utveckling men har visat god kapacitet 

för tillväxt. Ökningen, med avseende på installerad effekt, var 35 procent årligen under åren 

2009-2011, som summerades till en total installerad effekt på 576 megawatt globalt sett.  Vid 

årsskiftet 2011-2012 beräknades att antalet installerade småskaliga vindkraftverk i världen 

uppgick till 730000 enheter. Byggnadsmonterad vindkraft är ännu i sin linda då den främsta 

majoriteten av VAWT modellerna, typen som är mest lämpad för byggnadsmontage, har 

utvecklats under de senaste fem till sju åren. 

 Framtiden för småskalig vindkraft, och smaklig elproduktion i allmänhet, ser ljus ut. Nya 

standarder och certifieringar är under utveckling och kommer vid implementeringen att leda 

till en mer enhetlig och välmående marknad för småskaliga vindkraftverk. Småskalig vindkraft 

väntas, av WWEA, att öka med 35 procent årligen fram tills 2015 och därefter 20 procent 

årligen fram tills 2020, vilket resulterar i en total installerad effekt på 3,9 gigawatt. Prognosen 

bygger på den ständigt ökande efterfrågan på energi i världen tillsammans med det ökande 

intresset för förnyelsebar elproduktion globalt. 
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16. Rekommenderade vindkraftsmodeller 

Efter de lärdommar som dragit av detta arbete rekommenderas följande vindkraftverk; Eddy, Turby 

samt qr5. Samtliga bygger på den fördelaktiga helixgeometrin men är av varierande storlek. 

 

16.1 Tekniska specifikationer 

Namn Eddy Turby qr5 

Tillverkare Urban Green Energy Turby Quietrevolotion 

 

   

Typ av vindkraftverk Helixformad VAWT Helixformad VAWT Helixformad VAWT 

Märkeffekt (kW) 0,6 1,9 6 

Märkhastighet (m/s) 12 12 12,5 

Typ av generator PMG (synkron)  PMG (synkron) 

Generatorspänning  24 V   24 V 

Nätanslutning 1-fas/3-
fas 

1-fas   

    

Rotordiameter (m) 1,4 2 3,1 

Turbinvikt (kg) 92 135  

Antal blad 3 3 3 

Sveparea (m2) 2,4 5,3 16 

Driftvarvtal  200 rpm 420 rpm  

Startvind (m/s) 3,5 3,5 5 

Stoppvind (m/s) 32 14 26 

Maximal vindhastighet 
(m/s) 

55 55  

    

Årlig elproduktion vid 
5 m/s (kWh/år) 

780 2340 4197 

Certifiering IEC 61400-
2 

 Ja  

Annan IEC 61400-11 NEN 1014 MCS 
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provning/certifiering 

Uppmätt ljudnivå 36 dB 50 dB på 25 m avstånd  

    

Navhöjder (m)   6 

Livslängd (år)  20 25 

Serviceintervall 
(mån/år) 

   

Garantitid (år)   2 

Vad omfattar ev. 
garantier 

  Komponenter 

 

16.3 Kostnader 

Nedan följer de av tillverkarna uppgivna kostnader för inköp och montage. Urban Green Energy hade 

ej möjligheten att leverera dessa uppgifter kring vindkraftsmodellen Eddy. 

Investering Eddy Turby qr5 

Vindkraftverk   90.000 kr 203.000 kr 

Mast  17.300 kr Ingår i kostnaden för 
vindkraftverk 

Fundament  12.500 kr Ingår i kostnaden för 
montage 

Montage  15.000 kr 50.800 kr 

Summa   134.800 kr 253.800 kr 
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16.3 Effektkurvor 

Nedan följer de effektkurvor som tillhandahålls av tillverkarna för de rekommenderade modellerna. 

 

Figur 57: Effektkurva för Eddy. 

 

Figur 58: Effektkurva för Turby 
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Figur 59: Effektkurva för qr5 
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i 

 

Bilaga 1: Weibullparametrar 

 

Läge U [m/s] K C

Lillington Road 2,03 1,36 2,19

Hill Close Gardens 1,93 1,08 2,01

Princes Drive 1,34 1,25 1,51

Eden Court 1 6,42 2,09 7,24

Warrington Road 2,1 1,19 2,25

Southorn Court 1 4,56 1,74 5,11

Napler 3,31 1,5 3,57

Daventry Town Hall 3,03 1,52 3,18

Ashton Court 2 4,12 1,61 4,6

Southorn Court 2 4,95 1,82 5,57

Daventry Country 

Park
2,59 1,7 2,83

Fountain Farm 3,15 1,72 3,42

Misty Farm 6,62 1,62 7,17

Eden Court 2 6,56 2,37 7,58

Nottingham 1,76 1,41 1,91

Antrobous Road 1,94 1,64 2,11

Summerfield 

Crescent
2,35 2,06 2,64

Park Farm 3,24 1,38 3,21

Northamptonshire 3,36 1,43 3,5

Genomsnitt: 3,44 1,604737 3,76842105  

  



ii 

 

Bilaga 2: Förenklad underhållsplan 

  



iii 

 

Bilaga 3: Kvottabell för Sveriges elcertifikatsystem 

 

Kvot Kvot

År Sverige Norge

2003 7,4% -

2004 8,1% -

2005 10,4% -

2006 12,6% -

2007 15,1% -

2008 16,3% -

2009 17,0% -

2010 17,9% -

2011 17,9% -

2012 17,9% 3,0%

2013 13,5% 4,9%

2014 14,2% 6,9%

2015 14,3% 8,8%

2016 14,4% 10,8%

2017 15,2% 12,7%

2018 16,8% 14,6%

2019 18,1% 16,5%

2020 19,5% 18,3%

2021 19,0% 18,2%

2022 18,0% 18,1%

2023 17,0% 18,0%

2024 16,1% 17,9%

2025 17,9% 17,6%

2026 13,7% 16,4%

2027 12,4% 15,1%

2028 10,7% 13,2%

2029 9,2% 11,3%

2030 7,6% 9,1%

2031 6,1% 7,5%

2032 4,5% 5,6%

2033 2,8% 3,7%

2034 1,2% 1,8%

2035 0,8% 0,9%

 

 

 

 

 



iv 

 

Bilaga 4: Inversteringskalkyl Turby 

         År G a   Nuvärdesfaktor, R 

    0 134800 

  

1 

    1 

 

1652 kr 0,952380952 

 

G: 134800 kr 

2 

 

1573 kr 0,907029478 

 

a: 1735 kr 

3 

 

1498 kr 0,863837599 

    
4 

 

1427 kr 0,822702475 

 

Beräknad årlig 
produktion: 2340 kWh 

5 

 

1359 kr 0,783526166 

    6 

 

1294 kr 0,746215397 

 

Elpris 0,38 kr/kWh 

7 

 

1233 kr 0,71068133 

 

Elpris 889,2 kr/år 

8 

 

1174 kr 0,676839362 

    9 

 

1118 kr 0,644608916 

 

Energiskatt 0,293 kr/kWh 

10 

 

1065 kr 0,613913254 

 

Energiskatt 685,62 kr/år 

11 

 

1014 kr 0,584679289 

 

Moms 25 % 

12 

 

966 kr 0,556837418 

    13 

 

920 kr 0,530321351 

 

Besparing: 1112 kr/år 

14 

 

876 kr 0,505067953 

    15 

 

834 kr 0,481017098 

 

Underhållskostnad 0,1 kr/kWh 

16 

 

795 kr 0,458111522 

 

Underhållskostand 234 kr/år 

17 

 

757 kr 0,436296688 

    18 

 

721 kr 0,415520655 

 

Kalkylränta 5 % 

19 

 

686 kr 0,395733957 

    20   654 kr 0,376889483 

    

  

21616 kr 

     Kapitalvärde: -113184 kr   

    

           



v 

 

Bilaga 5: Investeringskalkyl, qr5 

         År G a   Nuvärdesfaktor, R 

    0 253800 

  

1 

    1 

 

2963 kr 0,952380952 

 

G: 253800 kr 

2 

 

2822 kr 0,907029478 

 

a: 3111 kr 

3 

 

2687 kr 0,863837599 

    
4 

 

2559 kr 0,822702475 

 

Beräknad årlig 
produktion: 4197 kWh 

5 

 

2438 kr 0,783526166 

    6 

 

2321 kr 0,746215397 

 

Elpris 0,38 kr/kWh 

7 

 

2211 kr 0,71068133 

 

Elpris 1594,86 kr/år 

8 

 

2106 kr 0,676839362 

    9 

 

2005 kr 0,644608916 

 

Energiskatt 0,293 kr/kWh 

10 

 

1910 kr 0,613913254 

 

Energiskatt 1229,72 kr/år 

11 

 

1819 kr 0,584679289 

 

Moms 25 % 

12 

 

1732 kr 0,556837418 

    13 

 

1650 kr 0,530321351 

 

Besparing: 1994 kr/år 

14 

 

1571 kr 0,505067953 

    15 

 

1496 kr 0,481017098 

 

Underhållskostnad 0,1 kr/kWh 

16 

 

1425 kr 0,458111522 

 

Underhållskostand 419,7 kr/år 

17 

 

1357 kr 0,436296688 

    18 

 

1293 kr 0,415520655 

 

Kalkylränta 5 % 

19 

 

1231 kr 0,395733957 

    20   1173 kr 0,376889483 

    

  

38770 kr 

     Kapitalvärde: -215030 kr   

    

         
  



vi 

 

Bilaga 6: Investeringskalkyl, Turby, med avseende på elpris 

         År G a   Nuvärdesfaktor, R 

    0 134800 

  

1 

    1 

 

10302 kr 0,952380952 

 

G: 134800 kr 

2 

 

9811 kr 0,907029478 

 

a: 10817 kr 

3 

 

9344 kr 0,863837599 

    
4 

 

8899 kr 0,822702475 

 

Beräknad årlig 
produktion: 2340 kWh 

5 

 

8475 kr 0,783526166 

    6 

 

8072 kr 0,746215397 

 

Elpris 3,485 kr/kWh 

7 

 

7687 kr 0,71068133 

 

Elpris 8154,9 kr/år 

8 

 

7321 kr 0,676839362 

    9 

 

6973 kr 0,644608916 

 

Energiskatt 0,293 kr/kWh 

10 

 

6640 kr 0,613913254 

 

Energiskatt 685,62 kr/år 

11 

 

6324 kr 0,584679289 

 

Moms 25 % 

12 

 

6023 kr 0,556837418 

    13 

 

5736 kr 0,530321351 

 

Besparing: 10194 kr/år 

14 

 

5463 kr 0,505067953 

    15 

 

5203 kr 0,481017098 

 

Underhållskostnad 0,1 kr/kWh 

16 

 

4955 kr 0,458111522 

 

Underhållskostand 234 kr/år 

17 

 

4719 kr 0,436296688 

    18 

 

4495 kr 0,415520655 

 

Kalkylränta 5 % 

19 

 

4281 kr 0,395733957 

    20   4077 kr 0,376889483 

    

  

134799 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr   

    

         
  



vii 

 

Bilaga 7: Investeringskalkyl, Turby, med avseende på elproduktion 

         År G a   Nuvärdesfaktor, R 

    0 134800 

  

1 

    1 

 

10300 kr 0,952380952 

 

G: 134800 kr 

2 

 

9809 kr 0,907029478 

 

a: 10815 kr 

3 

 

9342 kr 0,863837599 

    
4 

 

8897 kr 0,822702475 

 

Beräknad årlig 
produktion: 14590 kWh 

5 

 

8474 kr 0,783526166 

    6 

 

8070 kr 0,746215397 

 

Elpris 0,38 kr/kWh 

7 

 

7686 kr 0,71068133 

 

Elpris 5544,2 kr/år 

8 

 

7320 kr 0,676839362 

    9 

 

6971 kr 0,644608916 

 

Energiskatt 0,293 kr/kWh 

10 

 

6639 kr 0,613913254 

 

Energiskatt 4274,87 kr/år 

11 

 

6323 kr 0,584679289 

 

Moms 25 % 

12 

 

6022 kr 0,556837418 

    13 

 

5735 kr 0,530321351 

 

Besparing: 6930 kr/år 

14 

 

5462 kr 0,505067953 

    15 

 

5202 kr 0,481017098 

 

Underhållskostnad 0,1 kr/kWh 

16 

 

4954 kr 0,458111522 

 

Underhållskostand 1459 kr/år 

17 

 

4718 kr 0,436296688 

    18 

 

4494 kr 0,415520655 

 

Kalkylränta 5 % 

19 

 

4280 kr 0,395733957 

    20   4076 kr 0,376889483 

    

  

134777 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr   

    

         
  



viii 

 

Bilaga 8: Investeringskalkyl, qr5, med avseende på elpris 

         År G a   Nuvärdesfaktor, R 

    0 253800 

  

1 

    1 

 

19351 kr 0,952380952 

 

G: 253800 kr 

2 

 

18430 kr 0,907029478 

 

a: 20319 kr 

3 

 

17552 kr 0,863837599 

    
4 

 

16716 kr 0,822702475 

 

Beräknad årlig 
produktion: 4197 kWh 

5 

 

15920 kr 0,783526166 

    6 

 

15162 kr 0,746215397 

 

Elpris 3,66 kr/kWh 

7 

 

14440 kr 0,71068133 

 

Elpris 15361,02 kr/år 

8 

 

13753 kr 0,676839362 

    9 

 

13098 kr 0,644608916 

 

Energiskatt 0,293 kr/kWh 

10 

 

12474 kr 0,613913254 

 

Energiskatt 1229,72 kr/år 

11 

 

11880 kr 0,584679289 

 

Moms 25 % 

12 

 

11314 kr 0,556837418 

    13 

 

10775 kr 0,530321351 

 

Besparing: 19201 kr/år 

14 

 

10262 kr 0,505067953 

    15 

 

9774 kr 0,481017098 

 

Underhållskostnad 0,1 kr/kWh 

16 

 

9308 kr 0,458111522 

 

Underhållskostand 419,7 kr/år 

17 

 

8865 kr 0,436296688 

    18 

 

8443 kr 0,415520655 

 

Kalkylränta 5 % 

19 

 

8041 kr 0,395733957 

    20   7658 kr 0,376889483 

    

  

253216 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr   

    

         
  



ix 

 

Bilaga 9: Investeringskalkyl, qr5, med avseende på elproduktion  

         År G a   Nuvärdesfaktor, R 

    0 253800 

  

1 

    1 

 

19396 kr 0,952380952 

 

G: 253800 kr 

2 

 

18472 kr 0,907029478 

 

a: 20366 kr 

3 

 

17593 kr 0,863837599 

    
4 

 

16755 kr 0,822702475 

 

Beräknad årlig 
produktion: 27475 kWh 

5 

 

15957 kr 0,783526166 

    6 

 

15197 kr 0,746215397 

 

Elpris 0,38 kr/kWh 

7 

 

14474 kr 0,71068133 

 

Elpris 10440,5 kr/år 

8 

 

13784 kr 0,676839362 

    9 

 

13128 kr 0,644608916 

 

Energiskatt 0,293 kr/kWh 

10 

 

12503 kr 0,613913254 

 

Energiskatt 8050,18 kr/år 

11 

 

11907 kr 0,584679289 

 

Moms 25 % 

12 

 

11340 kr 0,556837418 

    13 

 

10800 kr 0,530321351 

 

Besparing: 13051 kr/år 

14 

 

10286 kr 0,505067953 

    15 

 

9796 kr 0,481017098 

 

Underhållskostnad 0,1 kr/kWh 

16 

 

9330 kr 0,458111522 

 

Underhållskostand 2747,5 kr/år 

17 

 

8886 kr 0,436296688 

    18 

 

8462 kr 0,415520655 

 

Kalkylränta 5 % 

19 

 

8059 kr 0,395733957 

    20   7676 kr 0,376889483 

    

  

253803 kr 

     Kapitalvärde: 0 kr   
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Bilaga 10: Intervjufrågor, referensobjektet på Nordic Light Hotel 

Intervjuar Joakim Stavergren, Försäljningschef på EgenEl.  Datum: 2013-04-17 

F1: Vilken modell är uppsatt på Nordic Light Hotel? 

S1: På Nordic Light Hotel har vi satt upp ett horistontalaxlat vindkraftverk av modellen Airdolphin 

som har en effekt på 1 kW. Det var faktiskt Al Gore som invigde det i oktober 2010. 

F2: Vid vilken vindhastighet börjar de producera el och hur stor är rotordiametern?  

S1: Den börjar producera el vid 2,5 m/s och har en rotordiameter på 1,8 m. Den har en maxeffekt på 

3,2 kW 

F3: Varför valdes detta vindkraftverk? 

S3: Vindkraftverket är ett testprojekt som 7Ap-fonden lät installera. De installerade även solceller för 

att minska inköpen av extern el med 15-20 procent.  

F4: Gjordes några tester över var vindkraftverket skulle placeras? 

S4: Nej inga tester gjordes. Vi har haft andra vindkraftverk placerade här på taket innan, för att testa 

dem och det har fungerat någorlunda bra.  

F5: Hur gjordes infästningen av vindkraftverket på taket? 

S5: Vi bultade fast en stålmast vid sidan av trapphusschaktet. Masten sträcker sig ungefär en meter 

över trapphusschaktet, för att undvika turbulenta strömmar, och på masten sitter vindkraftverket. 

Det var så vi gjort på de andra vindkraftverken vi testat och det är en billig, enkel metod. 

F6: Har några problem uppkommit med vindkraftverket? 

S6: Vi har problem med att vindkraftverket stannar och byter riktning hela tiden, vilket gör att den 

inte producerar den energi vi hade hoppats på. Sen genererar vindkraftverket stomljud i 

trapphuskonstruktionen men detta är inget större problem då det ligger flera våningar över annan 

verksamhet där folk vistas.  

F7: Har ni haft några driftstörningar? 

S7: Nej. 

F8: Hur mycket energi levererar vindkraftverket? 

S8: Idag, när vindkraftverket har varit uppe i två och ett halvt år har det endast genererat 845,3 kWh, 

detta för att det hela tiden stoppas och ändrar riktning.  
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Bilaga 11: Intervjufrågor, referensobjektet i Årstaberg 

Intervjuar Anders Hallquist, miljöansvarig på Brostaden. Datum: 2013-05-15 

F1: Vilken modell är uppsatt på Partihandlarvägen 27 i Årstaberg? 

S1: Vi har satt upp ett horisontalaxlat vindkraftverk av modellen 1550 från Hybrid Energy AB med en 

effekt på 1,55 kW. 

F2: Vid vilken vindhastighet börjar de producera el och hur stor är rotordiametern?  

S1: Den börjar producera el vid 2,5 m/s men producerar mest energi vid 5-8 m/s. Rotordiametern är 

5 m och rotorn har fem vingar.  

F3: Varför valdes detta vindkraftverk? 

S3: Vi är ett fastighetsbolag som har ett stort miljötänk. Vi valde att sätta upp vindkraftverket som ett 

symbolvärde och marknadsföringsprodukt för att bevisa att det faktiskt går att framställa el från 

förnyelsebara energikällor i urbana miljöer. Elen som vindkraftverket producerar ska gå till att ladda 

elbilar. Stockholms stad vill vara med på invigningen när elbilarna tas i bruk.  

F4: Gjordes några tester över var vindkraftverket skulle placeras? 

S4: Inga tester gjordes. Dock ville vi att vindkraftverket skulle synas för allmänheten. Vi ville inte att 

vindkraftverket skulle störa omgivningen i form av vibrationer och vindbrus. Vi hade flera lämpliga 

tak att installera vindkraftverket och tillslut valdes den nuvarande platsen.  

F5: Hur gjordes infästningen av vindkraftverket på taket? 

S5: På taket fanns redan ett fundament av nio stycken betongpelare som var ingjutna i 

konstruktionen. Vi gjorde en ram av HEA balkar som bultades fast i fundamenten. På ramen bultades 

en mast på 4,5 m fast och på masten sitter vindkraftverket. Ingen dämpning har gjorts.  

F6: Har några problem uppkommit med vindkraftverket? 

S6: Vi har haft problem med att vindkraftverket stoppar och ändrar riktning hela tiden. Det kan ha att 

göra med stjärtfenan eller turbulenta strömmar. Inga problem med stomljud.  

F7: Har ni haft några driftstörningar? 

S7: Inga driftstörningar.  

F8: Hur mycket energi levererar vindkraftverket? 

S8: Vindkraftverket har bara varit uppe i ett halvår och därför vet vi inte exakt hur mycket energi 

vindkraftverket kommer att leverera på ett år. Vi hoppas att det ska kunna generera 3000-3500 

kWh/år men vi tror inte att det kommer att göra det.  
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Bilaga 11: Intervjufrågor, referensobjektet Läkerol Arena 

Intervjuar Joakim Stavergren, Försäljningschef på EgenEl.  Datum: 2013-04-17 

F1: Vilken modell är uppsatt på Läkerol Arena? 

S1: Det är två vertikalaxlade vindkraftverk av modellen 4K från Urban Green Energy med en effekt på 

4kW. 

F2: Vid vilken vindhastighet börjar de producera el och hur stor är rotordiametern?  

S1:  

F3: Varför valdes dessa vindkraftverken? 

S3: Först och främst ville Brynäs IF minska sin energiförbrukning, därför ingick de ett samarbete med 

Gävle Energi. De skulle bland annat ändra styrningen för värmen och förbättra ventilationen. För att 

ytterligare sänka energiförbrukningen kontaktade de oss på EgenEl för att köpa vindkraftverk. De 

ville ha snygga vindkraftverk för att de skulle fungera som en marknadsförningsprodukt. 

F4: Gjordes några tester över var vindkraftverken skulle placeras? 

S4: Det gjordes en förstudie och med hjälp av vindtunneltester kunde de analysera vindströmmarna. 

Detta ledde till att de valde att placera vindkraftverken vid entrén. De ville också placera 

vindkraftverken vid entrén så att alla som kommer till arenan kan se dem.  

F5: Hur gjordes infästningen av vindkraftverken på taket? 

S5: För att montera vindkraftverken fick vi specialbeställa en stålställning. Eftersom att taket är mjukt 

och i olika höjder ansågs detta vara den bästa lösningen. Stålställningen fästes sedan i arenans 

stålstomme. Eftersom att vi fick specialbeställa stålställningen blev investeringskostnaden mycket 

stor.  

F6: Har några problem uppkommit med vindkraftverken? 

S6: Vi upptäckte tidigt att vindkraftverket inte genererade den energi som var tänkt. Det visade sig 

att det vi fått fel elektronik från leverantören. Vi fick ny elektronik som passade vindkraftverken och 

nu fungerar de. Det har också varit lite problem med stomljudet. Trots att det är match i arenan hör 

man vindkraftverken på övre läktaren. Detta problem har vi ännu inte kunnat åtgärda men ljudet 

anses inte vara jätte störande. 

F7: Har ni haft några driftstörningar? 

S7: Vi har inte haft några driftstörningar. Vi var lite oroliga för iskastning men det har inte inträffat. 

F8: Hur mycket energi levererar vindkraftverken? 

S8: Det har inte gjorts några omfattande mätningar men de levererar ungefär 10000-20000 kWh per 

år.  

 

 


