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Abstract	  
Development of wind power has a high importance for the work of the EU Commission in the 
field of sustainable energy usage. This paper aims to investigate the possibility of implementing 
wind energy in new areas of application in Sweden. Horisontal axis wind turbines are dominating 
the wind turbine market today because of their high efficiency, but vertical axis wind turbines 
have been proven advantageous when implemented in urban areas.  This work investigates the 
possibility of implementing small vertical axis wind turbines on lamp posts by highways in 
Sweden. This paper specifically focuses on the highway between Stockholm and Södertälje to 
examine the financial and physical limitations of the system to conclude how the wind turbine 
should be combined with complementing technique or further developed technically.  

The selection of models consists of the three wind power turbines Savonius, Darrieus and 
Giromill. A model for calculating the effect and profitability of the system is presented in the 
paper. The model transforms technical, surrounding and financial parameters to outcomes that 
reflects real scenarios. The model treats five different scenarios in this paper where the wind 
turbine is combined with batteries, solar panels and the possibility of selling energy surplus to the 
energy market. It therefore aims to create a foundation for the analysis of deciding which 
combination of techniques that can optimise the system. 

Based on the analysis of the scenarios, the system is optimised for two different purposes; to 
increase the amount of renewable energy production and to maximise the profitability of the 
project. To increase the usage of renewable energy, a system consisting of a Giromill turbine with 
a swept area of 2 m2, a minimun effect coefficient of 30 % and a maximum cut in wind speed of 
2,9 m/s. This system should be placed at a height of 2 m with the possibility of selling surplus 
energy to the energy market. It generates 900 MWh per year for the entire highway between 
Stockholm and Södertälje but is implemented without a yearly profit. If the purpuse is to 
maximise the profitability, the same Giromill turbine but with a swept area of 0,4 m2 placed at a 
height of 1,2 m is suggested. When combined with a solar panel, a battery and the possibility of 
selling surplus energy it can generate 450 MWh per year with a yearly profit of 5 %. If the costs 
are minimised this system can improve the profit to 10 % per year. 

In addition to a recommendation for the design of the system this paper also includes a suggested 
framework for implementing wind turbines in urban areas. It consists of the most vital guidelines 
the project has concluded. The factors of highest importance to investigate before implementing 
the system is: wind conditions at the highway, energy market conditions and costs of the system’s 
components, installation and maintenance. 
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Sammanfattning	  
Med bakgrund i EUs miljöarbete som syftar till att öka andelen förnyelsebar energi är utveckling 
av vindkraftverk och dess användningsområden av stor vikt. I dagsläget är horisontella 
vindkraftverk dominerande på marknaden på grund av dess höga effektivitet men vid tillämpning 
i urbana miljöer har vertikala vindkraftverk visat sig fördelaktiga på många plan. Denna rapport 
undersöker därför möjligheten att implementera vertikala vindkraftverk på lyktstolpar i Sverige. 
Rapporten behandlar främst motorvägen E4 mellan Stockholm och Södertälje och syftar till att 
undersöka implementeringens finansiella och fysiska begränsningar för att utreda hur befintlig 
teknik bör kombineras alternativt utvecklas.  

De tre modellerna av vertikala vindkraftverk som utreds är Savonius, Darrieus och Giromill.  
Med en framtagen modell för beräkningar av effekt och lönsamhet omvandlas indata för teknik, 
omgivning och finansiering till verklighetstrogna utfall som speglar givna förutsättningar. I 
modellen undersöks fem scenarier med olika kombinationer av de kompletterande teknikerna 
batterier, solpaneler och uppkoppling mot elnätet för att undersöka hur lönsamhet och 
produktion påverkas av olika konfigurationer.  

Utifrån scenarioanalysen optimeras systemets konfiguration med avseende på två identifierade 
syften; att öka andelen förnyelsebar energianvändning och att maximera lönsamheten med 
projektet. För att öka andelen förnyelsebar energi rekommenderas ett system bestående av en H-
rotor med en effektkoefficient på minst 30 %, en startvind på maximalt 2,9 m/s och en sveparea 
på 2 m

2
. Detta kombineras med ett batteri på 1200 Wh lagringskapacitet och en solpanel på 1 m

2
. 

Turbinen placeras på en höjd av 2 meter med möjligheten att sälja överskottsel till elnätet och 
systemet genererar då årligen 900 MWh för hela sträckan mellan Stockholm och Södertälje. I 
detta fall genererar projektet ingen årlig avkastning. Då syftet istället är att maximera lönsamheten 
rekommenderas en H-rotor med en effektkoefficient på minst 30 %, en startvind på maximalt 2,9 
m/s och en placering på en höjd av 1,2 meter med en sveparea på 0,4 m

2
. Detta kombineras med 

ett batteri med 1200 Wh lagringskapacitet, försäljning till elnätet och en solpanel på 1 m
2
. 

Systemet genererar då årligen 450 MWh för hela sträckan och kan generera en årlig avkastning på 
5 %. Om kostnaderna minimeras har denna avkastning beräknats kunna öka till 10 %. 

Utöver en rekommendation om utformningen för ett optimalt system presenteras även ett 
ramverk med de viktigaste riktlinjerna arbetet har utmynnat i. De faktorer som visats påverka 
projektet mest och därmed är viktigast att utreda noggrant vid implementering är 
vindförhållanden vi motorvägen, elpriser och förutsättningar på elmarknaden samt kostnader för 
systemets komponenter, installation och underhåll. 
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Nomenklatur	  
 
Benämning      Tecken  Enhet 

Effektkoefficient      𝐶!  (kJ/kg K) 
Maximal effektkoefficient     𝐶!"#$  (kJ/kg K) 
Avvikelse för effektkoefficient    𝜂!"   
Luftens densitet                  𝑝  (kg/m3) 
Vindhastighet      𝑣  (m/s) 
Vindpåverkan från fordon    𝑊  (m/s) 
Höjd från vägbanan     𝐻  (cm) 
Längd       𝐿  (m) 
Bredd       𝐵  (m) 
Diameter      D  (m) 
Sveparea      𝐴  (m2) 
Turbineffekt      𝑃!  (W) 
Total effekt turbin dagtid    𝑃!"#$  (W) 
Total effekt turbin nattetid    𝑃!"#!!  (W) 
Ytarea solpanel      𝐴!  (m2) 
Effekt solpanel      𝑃!  (W) 
Total effekt solpanel dagtid    𝑃!"#$  (W) 
Total verkningsgrad för solcellspanel   𝜂!"!  
Maximal verkningsgrad solceller   𝜂!" 
Maximal verkningsgrad kylsystem   𝜂! 
Solstrålning      𝐺!  (W/m2) 
Total effekt dagtid     𝑃!"#  (W) 
Total effekt nattetid     𝑃!"##  (W) 
Nettonuvärde      𝑁𝑁𝑉  (kr) 
Summerat nettonuvärde    𝑁𝑁𝑉!"! (SEK) 
Restvärde      𝑅  (kr) 
Diskonteringsränta     𝑟  (%) 
Investeringens förväntade ekonomiska livslängd 𝑛  (år) 
Grundinvestering     𝐺  (kr) 
Investeringskostnader     𝐼𝐾  (SEK) 
Payback-tiden       𝑇  (år) 
Årligt inbetalningsöverskott    𝑎  (kr) 
Årliga intäkter       𝐼!  (SEK) 
Årliga besparingar      𝐵!  (SEK) 
Årliga kostnader      𝐾!  (SEK)  
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Förkortningar	  
 
Tecken       Förklaring 

m/s       Meter per sekund 

km/h       Kilometer i timmen 

SEK       Svenska enkronor 

m2       Kvadratmeter 

Wh       1 Watt-timme 

kWh       1000 Watt timmar 

dBA       Decibel-ampere 

kJ       1000 Joule 

kg       Kilogram 

 

Viktiga	  begrepp	  
 
Produktion: syftar här till genererad el från turbinerna. Termen kan tyckas missvisande då energi 
inte kan produceras utan bara omvandlas men i detta sammanhang används vedertagna begrepp 
såsom småskalig produktion varpå termen blir nödvändig. 
 
Fordrad livslängd: mått på lönsamhet som speglar den tekniska livslängd som krävs för att 
investeringen ska återbetalas. 
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1 Introduktion	  
För att öka användningen av förnyelsebar energi görs stora satsningar på vindkraft. Ett förslag är 
att montera vindkraftverk på lyktstolpar vid motorvägar eftersom vindturbulens från fordon 
potentiellt kan öka vindhastigheten. I detta projekt undersöks därför möjligheterna att 
energieffektivt och lönsamt implementera detta på motorvägen mellan Stockholm och Södertälje 
i Sverige. Utifrån tidigare forskning och data på området undersöks förutsättningarna för 
implementering både idag och i framtiden.  

Studien tar avstamp i en djupgående litteraturstudie som behandlar tekniska, omgivande och 
finansiella aspekter rörande förutsättningarna för implementering av vertikala vindkraftverk på 
lyktstolpar i Sverige. Detta rör både investeringen och konfigurationen på lyktstolparna i 
kombinationen med solceller, batteri och uppkoppling mot elnätet. I denna rapport introduceras 
först relevanta modeller och samband för teknik, finansiering och omgivning. Därefter 
formuleras den metod som använts för att sedan presentera och analysera de viktigaste resultaten 
i projektet. Utifrån analysen optimeras ett system ur lönsamhets- och hållbarhetssyfte för att 
slutligen ge en rekommendation om implementeringen.  
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2 Syfte	  och	  problemformulering	  	  
Under de senaste decennierna har kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågan växt 
succesivt, både i Sverige och globalt. Inom EU finns en tydlig agenda för miljöarbetet, där målen 
2020 innefattar att 20 % av energin ska komma från förnyelsebara energikällor (European 
Commission, 2015). Sverige har goda förutsättningar för en snabb och ekonomiskt 
konkurrenskraftig utveckling av vindkraften om vindförhållandena utnyttjas effektivt (Vindkrafts-
branschen, 2014). Genom miljöarbetet har regeringen på åtskilliga punkter formulerat behovet av 
ökad utbyggnad av vindkraft (Ek och Hatt, 2014), men de horisontella vindkraftverk som ofta 
används idag har begränsningar till följd av sin storlek och ljudnivå (Vindkraftsbranschen, 2014). 
Samtidigt måste statliga och kommunala kostnader ständigt minimeras varpå ett problem uppstår 
i att satsa på utbyggnad av vindkraft. För att energieffektivt utnyttja potentialen i Sveriges 
vindförhållanden är en frågeställning vilka satsningar de kan göra som både gynnar investeraren 
ekonomiskt och samtidigt bidrar till det hållbara energiarbetet.  

 Inom forskning och utveckling av vindkraft ligger vertikal vindkraftsteknik i framkant för 
små och tysta vindkraftverk och dessa har potential att nå nya användningsområden. Det finns 
mycket studier på hur vertikala vindkraftverk kan konstrueras på lyktstolpar men inga gedigna 
arbeten för implementeringen av dessa som involverar både tekniska och finansiella aspekter. 
Detta arbete syftar därför till att på ett djupare plan utreda vilka steg utvecklingen måste ta för att 
ett system med vindturbiner på lyktstolpar ska bli verklighet. Syftet är därför att undersöka 
systemets finansiella och fysiska begränsningar vid realisering, för att utreda hur befintlig teknik 
bör kombineras alternativt utvecklas. 
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3 Mål	  
Studien syftar till att utvärdera möjligheterna att använda vertikala vindkraftverk på lyktstolpar i 
Sverige. Målet är att utifrån olika sammanhang och förutsättningar analysera vilka ekonomiska 
och tekniska parametrar som är avgörande för implementeringen och därmed fastställa vilka 
möjligheter det finns för teknik på området att utvecklas och implementeras. Studien utgår från 
motorvägen mellan Stockholm och Södertälje för att sedan nå ett bredare perspektiv med en 
generell modell. De förväntade resultaten är: 

• Att fastställa möjligheterna att lönsamt implementera vertikala vindkraftverk på 
lyktstolpar vid motorvägen mellan Stockholm och Södertälje. 

• Att föreslå lämplig kombination av befintlig och etablerad vindkraftsteknik med: 
o Solceller 
o Batteri 
o Försäljning av el till elnätet    

• En rekommendation kring implementeringen. 
• En generell lönsamhetsmodell för investering i olika sammanhang utifrån kombinationer 

av vald teknik. 
• Ett förslag på lämpliga användningsområden att utreda i Stockholms periferi och på ett 

internationellt plan. 
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4 Vindkraft	  och	  kompletterande	  teknik	  
På området förnyelsebar energi finns mycket studier och forskning som rör vindkraftsteknik. Det 
som presenteras i detta avsnitt är därför noggrant utvalda modeller och samband vilka ska 
fungera som en introduktion och bakgrund till de modeller som bearbetas i arbetet. Först och 
främst utreds relevanta tekniska förutsättningar för vertikala vindkraftverk och därefter 
kompletterande teknik såsom batterier och solceller. Utförliga uppskattningar kopplade till detta 
avsnitt finns att tillgå i rapportens bilagor. 

4.1 	  Vertikala	  vindkraftverk	  	  

Vindkraftverk kan delas upp i två olika sorter, horisontella och vertikala. De består vanligtvis av 
de fyra delarna mast, turbinhus, rotor och rotorblad (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2010). 
Turbinhuset är den kropp som vanligtvis bär generatorn vilken omvandlar mekanisk energi från 
rotorbladens rörelse till elektrisk energi. Horisontella vindkraftverk har horisontellt placerade 
rotorblad likt en propeller medan vertikala vindkraftverk roterar runt sin axel med vertikala 
rotorblad. De horisontella vindkraftverken är generellt sett mer effektiva för att omvandla energi 
och har därför använts i betydligt större utsträckning än de vertikala (Ragheb, 2013). Vertikala 
vindkraftverk har dock fördelar vad gäller implementering i stadsmiljöer. Först och främst kan de 
monteras närmre marken eftersom de kräver lägre vindhastigheter för att generera el. Detta 
förenklar både underhåll och montering då vissa av kraftverkets tunga delar såsom generatorn 
istället kan placeras på marknivå (Olausson, 2010). Med färre delar som behöver monteras uppe 
på lyktstolpen kan turbinhuset viktmässigt bli lättare och generatorns storlek kan optimeras 
eftersom den inte behöver anpassas för att få plats i turbinhuset. Vertikala vindkraftverk har även 
fördelen att de kan ta in vind från alla håll och de  behöver därför inte en så kallad 
girningsmekanism för att styra vindkraftverket efter vindriktningen. Detta bidrar till en billigare, 
enklare och mer driftsäker konstruktion som klarar av mer turbulenta områden som stadsmiljöer 
(Gipe, 2004a). Jämfört med horisontella vindkraftverk låter vertikala vindkraftverk även betydligt 
mindre vilket är en fördel om de ska placeras på en motorväg nära bebyggelse (Izhar m.fl, 2013). 
För ett vertikalt vindkraftverk är den tekniska livslängden ungefär 30 år vilket är längre än 
horisontella vindkraftverks livslängd då vertikala vindkraftverk roterar i samma riktning som 
vinden blåser och därmed inte slits i samma utsträckning (Gatenfjord Göran, 2015). De vertikala 
vindkraftverken har alltså många fördelar vad gäller implementering i en urban miljö, men 
huruvida de kan placeras på lyktstolpar avgörs av den möjliga effekt de kan utvinna i 
sammanhanget.  

Mängden effekt som kan genereras i ett vindkraftverk är beroende av fyra variabla 
faktorer; rotorns sveparea, A, effektkoefficienten, Cp, luftens densitet, p, och vindens hastighet, v 
(Eriksson m.fl, 2008). Vindkraftverkets effektkoefficient är det teoretiskt maximala effektuttaget 
vilket beskrivs som förhållandet mellan turbinens och vindens effekt. Enligt Betz lag är maximala 
effektkoefficienten 59 % men på grund av mekaniska och aerodynamiska förluster är den i 
verkligheten betydligt mindre och beror till stor grad av hur turbinens blad är utformade 
(Gutknecht, 2009). Effektkoefficienten är en dynamisk parameter som beror av de omgivande 
vindförhållandena samt rotorn och turbinens storlek(Patel m.fl, 2014). Parametern kan beskrivas 
som en funktion av tip-speed-ratio, vilken beskriver hur snabbt rotorbladen roterar i förhållande 
till vindhastigheten. Rotorbladen kommer att prestera bäst vid optimal tip-speed-ratio, men 
fungerar bra över en stor mängd hastigheter. Eftersom hastigheten för en turbins rotation ökar 
med en viss tröghet när det blåser kommer hastigheten för turbinen ibland vara högre än 
vindhastigheten och ibland lägre än vindhastigheten. Det betyder att rotationshastigheten inte 
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alltid är optimal och den resulterande effekten inte är maximal vid varierande vindhastigheter. 
Det finns studier med mätningar av effekten vid varierande vindförhållanden och enligt bilaga 8 
kan effektkoefficienten uppskattats avvika med i genomsnitt 10 %. 

Det tvärsnitt av turbinen vinden passerar avgör mängden energi som kan omvandlas och 
benämns sveparea i sammanhanget. Sveparean för olika modeller beräknas därför olika beroende 
på utformning och design (Vindkraftinfo, 2013). Den beräknade arean påverkar effektuttaget 
som kan beräknas med ekvation 1 där vindens hastighet är den faktor som påverkar turbineffekten 
mest (Eriksson m.fl, 2008). 

 

𝑃! =
!
!
∗ 𝐶! ∗ 𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣!  

  
𝑃! = 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  [𝑊]  
𝐶! = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔  𝐾]   
𝑝 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  [𝑘𝑔/𝑚!]   
𝐴 = 𝑠𝑣𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑎  [𝑚!]   
  𝑣 = 𝑣𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  [𝑚/𝑠]   

 

Vertikala vindkraftverk har alla gemensamt att rotorn är monterad vertikalt och kan brett delas in 
i två kategorier; de som främst utnyttjar dragkraft och de som främst utnyttjar lyftkraft (Office of 
energy efficiency and renewable energy, 2013). Dragkraftsbaserade kraftverk utnyttjar samma 
princip som när man ror en båt; om åran förs genom vattnet med optimal vinkel kan båten 
förflytta sig med samma hastighet som åran. På samma sätt kan rotorbladen vid optimala 
förhållanden rotera med hastigheter upp till vindhastigheten och vid svaga vindar blir 
effektuttaget därför lågt (Warudkar m.fl, 2009). På motsvarande sätt kan lyftkraft liknas vid en 
flygplansvinge vars hastighet uppstår till följd av ett undertryck på vingens ena sida (Benson, 
2014). Detta arbete utgår från ett dragkraftsbaserat vindkraftverk, Savonius, samt två 
lyftkraftsbaserade vindkraftverk, Darrieus och H-rotorn.  

Savonius-kraftverk har en S-formad tvärsnittsarea vilket illustreras i figur 1. De är primärt 
konstruerade för dragkraft men använder sig även till viss del av lyftkraft (Mittal, 2001). På grund 
av begränsningarna i rotationshastigheten är effektkoefficienten för Savoniusrotorer förhållande-
vis låg och befinner sig i ett intervall mellan 1 % och 15 % (Mittal, 2001).  

 

 
 
 

(a)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (b)	  

(1.) 

Figur	  1.	  Savonius-‐rotorns	  uppbyggnad	  (a)	  och	  
vindens	   påverkan	   på	   rotorn(b)	   (Warudkar	  
m.fl,	  2009)	  

B 
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Vanligtvis är Savonius uppbyggd av två vridna rotorer men det existerar även modeller med tre 
eller fler. Konstruktionen är stabilare och mer driftsäker än både H-rotorn och Darrieus och 
används därför främst då en hög tillförlitlighet är prioriterad framför hög effektivitet. På grund av 
dess konstruktion krävs en stor mängd material för framställning (Farhadian, 2014) och den är 
därför generellt sett både dyrare och tyngre än de andra modellerna (Bilaga 1). Strukturmässigt är 
Savonious-rotorer ofta tåliga, klarar av hårda vindförhållanden utan att ta skada och presterar väl i 
turbulenta vindförhållanden (Whalley m.fl, 2009). En stor fördel med dessa är de är helt 
självstartande i de fall då man använder tre rotorer även om det krävs en viss startvind för att 
vindkraftverket ska börja rotera (Kadam m.fl., 2014). Startvinden uppges generellt sätt vara 3 
meter per sekund för vertikala vindkraftverk (Usa Solar, 2012) vilket även bekräftats med en 
marknadsundersökning som genomförts i detta projekt (Bilaga 1). För en Savonius-rotor beräknas 
sveparean som längden multiplicerat med bredden enligt ekvation 2 (Hadi Ali, 2013).  
 

𝐴 = 𝐿 ∗ 𝐵 
𝐴 = 𝑠𝑣𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑎  [𝑚!]  
𝐿 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑   𝑚  
𝐵 = 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑  [𝑚] 
 
Darrieus-rotorn har en annan design än Savonius-rotorn och är både billigare och effektivare 
(Dyverfeldt och Westin, 2015). Den benämns ofta som ”äggvispen” på grund av dess utformning 
(Bhuvaneswari, 2013) och är konstruerad enligt figur 2. Till följd av tryckskillnaden på rotorbladen 
kan den uppnå höga rotationshastigheter och är därför effektiv med en effektkoefficient mellan 
25 % och 40 % (Mittal, 2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid rotation uppstår förhållandevis stora centrifugalkrafter för Darrieus-rotorn och krav ställs 
därför på montage och konstruktion (Olausson 2010). Ett stort problem med Darrieus-rotorn är 
att många inte är självstartande i normala vindförhållanden och därför kräver en extern kraftkälla 
som små savoniusrotorer eller en liten motor vid start. (Gipe, 2004b.) Konstruktionen medför att 
sveparean för vindkraftverket beräknas enligt ekvation 3 (Wizelius, 2007). 
 

𝐴 = !
!
∗ 𝐷! 

  𝐴 = 𝑠𝑣𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑎  [𝑚!]  
  𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  [𝑚] 

(2.) 

(3.) 

Figur	  2.	  Darrieus-‐rotorns	  uppbyggnad	  (Wind	  Energy,	  2014) 
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H-rotorn är en variant av Darrieus-rotorn med skillnad att de böjda rotorbladen är ersatta med 
raka enligt figur 3 (Bhuvaneswari 2013).	  Detta medför att H-rotorn är billigare att konstruera än 
Darrieus-modellen och generellt sett mer effektiv än både Savonius och Darrieus. Sveparean för 
en H-rotor beräknas som för en Savonius-rotor med ekvation 3 (Ambrosia och Medaglia, 2010) 
och effektkoefficienten kan under optimala förhållanden uppgå till hela 45 % (Boston University, 
2015). Däremot finns problem med H-rotorn då det skapas stora belastningar i rotor-bladens 
fästpunkter vilket är viktigt att ta hänsyn till vid konstruktion (Gipe, 2004a).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Både Savonius, Darrieus och H-rotorn har många fördelar när det kommer till småskalig 
produktion och smidig placering i en urban miljö. Alla kan placeras på låga höjder frånkopplade 
tunga delar och låter förhållandevis lite i relation till horisontella vindkraftverk. De kan dessutom 
vara små till storleken och har därför bra förutsättningar för att placeras på lyktstolpar. Det som 
skiljer dem sammanfattas överskådligt i tabell 1 nedan. Faktorer som effektkoefficienten och 
startvinden kommer att påverka den teoretiska effektiviteten i sammanhanget medan ljudnivå, 
fördelar och nackdelar kan påverka begräsningarna för montage och användning av respektive 
turbin i praktiken 
 
Tabell.	  1	  Jämförelse	  mellan	  genomsnittlig	  data	  för	  vertikala	  vindkraftverk	  

 
Turbin 

Effekt-
koefficient 

[%] 

Startvind 
[m/s] 

Vikt 
[kg/m2] 

Ljudnivå 
[dBA] 

 
Fördelar 

 
Nackdelar 

 

Savonius 

 

1 - 15 

 

3,0 

 

70 

 

4 
• Driftsäker 
• Klarar turbulenta 

vindförhållanden 
• Självstartande 

• Krävs mycket material 
för framställning 

• Låg rotationshastighet 

 

Darrieus 
	  

 

25 - 40 

 

2,5 

 

30 

 

38 

 
• Höga 

rotationshastigheter 

 
• Krävs starka rotorblad 
• Inte alltid självstartande 

 

 

H-rotor 

 

15 – 45 

 

2,9 

 

25 

 

34 

 

 
• Billig 
• Hög effektivitet 

 
• Stora belastningar i 

fästpunkter 

 

Figur	  3.	  H-‐rotorns	  uppbyggnad	  (Busset	  m.fl,	  2014) 

B 
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4.2 Solcellsteknik	  

Genom att ha ett system som integrerar två eller fler alternativa energiresurser är det möjligt att 
nå en betydligt bättre prestanda genom att utnyttja styrkan hos en resurs för att stödja 
svagheterna i den andra (Yang m.fl, 2009). Fördelarna med att kombinera sol och vind är att 
systemet får en högre tillförlitlighet utan samma behov av reservenergi under varierande 
väderförhållanden (Chong m.fl, 2014). Mängden energi som kan utvinnas från en solpanel 
varierar mycket beroende på rådande väderförhållanden som solstrålning och skuggning och kan 
beräknas med ekvation 4(Duffie och Beckman, 1991): 
 

𝑃! = 𝐴! ∗ 𝜂!" ∗ 𝜂! ∗ 𝐺!  
𝑃! = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  [𝑊]  
𝐴! = 𝑦𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎  𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  [𝑚!]   
  𝜂!" =   𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  (≈ 14%)   
𝜂! =   𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑘𝑦𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚  (≈ 90%) 
𝐺! = 𝑠𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  [𝑊/𝑚!]   
 

Solcellerna har generellt sett en maximal verkningsgrad runt 14 % och kompletteras med ett 
kylsystem vars verkningsgrad ligger runt 90 % (Duffie och Beckman, 1991). Totalt sett innebär 
detta en verkningsgrad på ungefär 13 % för solpanelen (Solar Lab Sweden, 2013a). Då svenska 
väderförhållanden anses gynnsamma relativt sydligare länder för solpaneler kan livslängden uppgå 
till hela 25 år vilket återspeglas i längden på garantier för solpaneler, som ofta sträcker sig över 
just 25 år (Energimyndigheten, 2007)..   
 

4.3 Batteriteknik	  

Ett batteri utgörs av elektrokemiska celler vilka lagrar kemisk energi som senare kan omvandlas 
till elektrisk energi (Batteriföreningen, 2011). För att implementera ett fristående energisystem 
kan ett batteri vara en nödvändig komponent då det möjliggör för systemet att lagra energi för 
senare användning.  Ett vanligt förekommande batteri i hybridsystem med vind- och solteknik är 
så kallade deep cycle-batterier och en rekommenderad modell (Windforce, 2015) är det 
underhållsfria AGM-batteriet (Mastervolt, 2015) där AGM står för Absorbent Glass Matt. 
Livscykeln för ett AGM-batteri beror mycket på hur det behandlas, dagliga temperaturer och hur 
ofta det laddas upp men de kan med rätt förhållanden ha en livslängd på upp till 15 år (Energy 
Matters, 2013). Standardbatterier är gjorda för temperaturer runt 25 𝐶! men batteriets kapacitet 
är väldigt beroende av den omgivande temperaturen. Kapaciteten kan förvisso förbättras om 
temperaturen går upp men om temperaturen sjunker till fryspunkten kan den reduceras med hela 
20 % (Northern Arizona Wind & Sun, 2014). För ett hållbart hybridsystem är det även viktigt 
med en laddningsregulator för att övervaka batteriet och att se till att det kopplas bort om det är 
fulladdat för att undvika slitage (Solar Lab Sweden, 2013b). Vid köp av ett hybridsystem ingår 
därför vanligtvis denna komponent. 
 
 

(4.) 
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5 Omgivning	  –	  E4	  Stockholm-‐Södertälje	  
Rapporten har begränsats till E4:an på sträckan mellan Stockholm och Södertälje och det är 
därför viktigt att undersöka förutsättningarna i området. Trafiken och lyktstolparnas egenskaper 
samt hur omgivande faktorer som vind och sol påverkar vindturbinerna och solpanelerna.  

På E4:an består majoriteten av sträckan av tre körfält på vardera sida men variationer 
mellan två och fyra körfält förekommer (Trafikverket, 2015). Sträckan är ungefär 30 kilometer 
och har hastighetsbegränsningar mellan 90 kilometer i timmen och 120 kilometer i timmen 
(Google Maps, 2015). 2014 passerade det uppskattningsvis 83 000 bilar på den valda sträckan 
varav 10 % utgjorde tyngre trafik så som bussar och lastbilar (Bilaga 4). Lyktstolparna är placerade 
på området mellan vägbanorna som generellt sätt varierar i bredd mellan 1 meter och 4 meter 
(Trafikverket, 2015). Nära vägen är det mestadels skog men på specifika sträckor förekommer 
även bebyggelse på avstånd mindre än 100 meter och det är därför viktigt med låg bullernivå. En 
riktlinje för maximal ljudnivå i anslutning till bostäder har satts till 70 decibelampere 
(Trafikverket, 2012 ) och då nivån i dagsläget uppskattas till 74 decibelampere är det viktigt att 
välja ett tystgående system om det ska användas på dessa sträckor (SWECO VVB, 2003). 

För att utvinna energi från vinden undersöks om vertikala vindkraftverk kan placeras på 
existerande lyktstolpar. På den valda sträckan på E4:an är lyktstolparna 12 meter höga och 
utplacerade med intervall om 36 meter (Olsson, 2015). Varje lyktstolpe är försedd med 2 stycken 
170 watt lampor som endast är påslagna under natten och under ett år uppskattas lysa ungefär 
4000 timmar (Olsson, 2015). Genererad energi från turbin och solpanel monterade i anslutning till 
lyktstolparna kan bidra till att täcka detta behov.  

Effektberäkningarna i turbinerna beror som tidigare nämnts till stor del av 
vindhastigheten och det är därför viktigt att förstå hur trafiken påverkar vindförhållandena. Den 
naturliga vinden är i Sverige starkast under vinterhalvåret och svagare under sommaren 
(Skogsstyrelsen, 2015). På motorvägar finns två olika sorters energi tillgängliga, naturlig 
vindenergi och så kallad impact wind energy (Hassan m.fl, 2014). Då fordon förflyttar sig skapas 
det ett tryck fram och bak från fordonet mot vägen. Till följd av tryckskillnaden genereras energi 
vilket ger uttryck i ökad vindhastighet runt fordonet och det är det som definieras som impact 
wind energy. Trycket som skapas beror på olika faktorer så som trafikintensitet, trafikhastighet, 
fordonstorlek, hastighet på den naturliga vinden samt avstånd mellan vindkraftverket och 
fordonet (Hassan m.fl 2014).  

Fordon som rör sig på motorvägar är bevisade att ha en bidragande effekt på 
vindhastigheten (Kumar m.fl, 2014), även om tidigare experimentell forskning på området är 
begränsad. Ökningen i vindhastighet beror på vilken typ av fordon det är och vilken hastighet 
fordonen färdas med. Två tillförlitliga studier som är relevanta för tillämpningsområdet och 
samtidigt kompletterar varandra har valts ut och analyserats. Dels har en studie som påvisar hur 
olika fordon påverkar vindökningen vid olika hastigheter använts. Denna studie kommer fram till 
att personbilar som färdas på en motorväg i en hastighet av 120 kilometer i timmen i genomsnitt 
ökar vindhastigheten med 3 meter per sekund. Studien utgår i sin analys ifrån den maximalt 
uppmätta naturliga vindhastigheten i området och uppskattningen bedöms därför vara i 
underkant. Den andra studien som valts ut undersöker hur 6-hjuls, 10-hjuls samt 12-hjulsfordon 
bidrar till en ökning i vindhastighet på olika höjd från vägbanan. Då studien är utförd på en 
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motorväg uppskattas fordonen färdas i hastigheter runt 90-120 kilometer i timmen varpå de två 
studierna direkt går att jämföra. I den andra studien har vinden från fordonen uppmätts påverka 
som mest på 120 centimeters höjd från markytan (Hassan m.fl, 2014). I detta arbete har en 
modell tagits fram för ökning i vindhastigheter som baseras på båda studierna. Dels följer 
modellen det mönster den andra studien visat att vindhastigheten förändras med vid olika höjder 
och dels tar modellen hänsyn till de uppmätta vindhastighetsökningarna för personbilar med 4 
hjul. För personbilar som utgör 90 % av trafiken på den valda sträckan (Bilaga 5) uppskattas 
därmed vindhastigheten variera enligt figur 4 på olika avstånd från vägbanan. Personbilar bidrar 
som mest med en vindökning på 120 centimeters höjd men på både högre och lägre höjder avtar 
effekten (Bilaga 5).  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
På den utvalda sträckan uppskattas det förflytta sig ungefär ett fordon per sekund på respektive 
sida av vägen (Bilaga 5). Genom att utgå från den andra studien konstateras att vindhastigheten 
inte påverkas på avstånd längre än 2,5 meter från bilen och därför dras slutsatsen att endast 
fordon i den yttersta filen kommer påverka vindhastigheten vid lyktstolparna. På den valda 
sträckan mellan Stockholm och Södertälje passerar det därför 2 bilar var tredje sekund som 
påverkar vinden vid lyktstolpen (Bilaga 5). Sträckan mellan bilarna vid en hastighet på 90 
kilometer i timmen blir därför 37,5 meter.  Den första studien presenterar även en mätning som 
visar hur vindhastigheten påverkas runt bilen då den färdas i 90 kilometer i timmen. I figur 5 
illustreras detta genom att vindhastighetsökningen markerats med ljusa fält runt bilen. Eftersom 
bilden tydligt visar att fordonet har en påverkan på vinden jämt fördelat över nästan 35 meter kan 
slutsatsen dras att det kommer vara ett konstant flöde av vindhastighet från bilarna då det färdas 
med 37,5 meters mellanrum. I detta arbete antas därför det resulterande bidraget i vindhastighet 
från fordon vara konstant under trafikintensiva perioder. 
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Figur	  4.	  Vindhastighetsökning	  för	  personbilar	  vid	  varierande	  höjd 
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En annan yttre faktor som påverkar effektuttaget är solens strålning som avgör hur mycket energi 
en solcell kan utvinna och detta varierar beroende på latitud. Stockholm ligger på latitud 59 
(European Commission, 2012) och där varierar strålningen över tre perioder; sommar, vinter och 
equinox. Perioden sommar innefattar den 21 juni till den 23 september, vinter den 21 december 
till 20 mars och equinox är de mellanliggande datumen. I tabell 2 visas hur solstrålningens storlek 
skiljer sig under dessa perioder (San Jose State University, 2010).  
 

 
Tabell.	  2	  Solstrålning	  under	  olika	  perioder	  på	  året	  

 
Sommar Equinox Vinter 

Strålning [kW/m2] 11,49 5,19 0,58 
 
 
Om turbiner eller solceller används för att omvandla energi i syfte att försörja lamporna med el 
finns möjlighet att sälja eventuell överskottsel till elnätet. Då lyktstolparna på sträckan idag tar 
emot ström från det nationella elsystemet kan man utan större svårigheter möjliggöra försäljning 
av el vid småskalig produktion (Sveriges Riksdag, 2007). För att få installera och ansluta sig till 
elnätet finns ett särskilt regelverk som man måste förhålla sig till (Svenska Kraftnät, 2014). Ett 
krav för att få ansluta sig till elnätet är att kraftverken ska kunna mätas för att tillhandahålla 
information om mängden el som produceras och förbrukas i verken. Vid anslutning till stamnätet 
ska även ett nyttjandeavtal tecknas med Svenska Kraftnät för att reglera mängden 
överföringskapacitet som kunden ska abonnera på. Dessa avtal och krav är utifrån 
förutsättningarna på motorvägen både enkla att anskaffa och upprätthålla utan större kostnader 
(Sveriges Riksdag, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  5.	  Förändringar	  i	  vindhastighet	  runt	  en	  bil	  som	  färdas	  i	  90	  km/h 
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(5.) 

6 Finansiering	  av	  vindkraftsprojekt	  
Vid utveckling av förnyelsebar energi är lönsamheten i projekten en drivande faktor vid val av 
utbyggnad. Vid beslut kring en implementering av vindkraft på nya användningsområden är det 
därför viktigt att genom noggrann investeringskalkylering utvärdera vad som krävs för att 
projektet ska bli ekonomiskt genomförbart. I detta avsnitt introduceras först olika metoder för 
investeringskalkylering som har tillämpats i projektet. Därefter presenteras kostnader vid 
implementering som identifierats under en i projektet utförd marknadsundersökning och slutligen 
diskuteras den prognostisering av elpriset som utförts i detta arbete. 

6.1 Investeringskalkylering	  

För att utvärdera lönsamhet i en investering används i allmänhet olika ekonomiska analysverktyg. 
Generellt sett medför de allra flesta investeringar en grad av osäkerhet som kan minimeras i 
förhand genom att analytiskt uppskatta investeringens utfall. För att göra detta krävs noggranna 
uppskattningar av de effekter projektet får på investerarens kostnader och intäkter. Då en turbin 
har en livslängd på ca 30 år kommer alla kostnader, intäkter eller besparingar som görs till följd av 
projektet under dessa år att påverka investeraren. Det är därför viktigt att kunna jämföra en 
kostnad idag och en kostnad om 30 år. För att ta hänsyn till att pengarna tappar i värde till följd 
av inflationen kan kostnader ett antal år framåt diskonteras till investeringsåret, det vill säga 
omvandlas till motsvarande värde idag. På så sätt kan man jämföra alla in- och utbetalningar vid 
en och samma tidpunkt. För att göra detta används ofta den så kallade nuvärdesmetoden där man 
diskonterar alla framtida intäkter, besparingar och kostnader för att beräkna hur mycket de skulle 
vara värda idag. Sedan summeras dessa för att få fram nuvärdet av alla framtida in- och 
utbetalningar och att kunna jämföra dem med investeringskostnaden. På så sätt avgörs om de 
genererade intäkterna eller besparingarna är tillräckliga för att täcka de utgifter investeraren får 
idag. Nuvärdet beräknas enligt ekvation 5 (De Marzo och Berk 2014).  
 

𝑁𝑁𝑉 =
𝑅

(1 + 𝑟)!
+

𝑎!
(1 + 𝑟)!

− 𝐺    
!

!!!

 

  𝑁𝑁𝑉 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒  [𝑘𝑟] 
𝑅 = 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  [𝑘𝑟], 
𝑟 = 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎  [%] 
𝑛 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠  𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎  𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑  [å𝑟] 
𝑎! = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡  𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  [𝑘𝑟] 
  𝐺 = 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  [𝑘𝑟] 

 
Om investeringens nettonuvärde överstiger den initiala investeringen är den per definition 

lönsam. I ekvation 5 används en diskonteringsränta varpå metoden även väger in finansiella 
aspekter i kalkylen. Diskonteringsräntan symboliserar det värde pengarna tappar per år. Genom 
att inkludera den avkastning man vill att projektet ska generera årligen i diskonteringsräntan tar 
man automatiskt hänsyn till att en viss del av överskottet varje år ska gå tillbaka till investeraren. 
Om pengarna förväntas tappa 2 % i värde varje år av inflationen och investeraren vill få 6 % av 
överskottet varje år som avkastning kan en diskonteringsränta på 8 % användas. Om nuvärdet av 
alla framtida in- och utbetalningar då fortfarande täcker investeringskostnaden är det ekonomiskt 
genomförbart. Genom att använda denna metod för olika typer av investeringar kan man på så 
sätt analytiskt undersöka hur många år projektet måste generera pengar, alternativt hur mycket 
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avkastning som är möjlig att få med kända framtida överskott under en satt teknisk livslängd. På 
så sätt kan man utifrån givna förutsättningar och krav avgöra vilken livstid turbinen måste ha för 
att bli lönsam och använda det som en måttstock på lönsamheten vid undersökningar av olika 
förutsättningar och parametrar.  

Nuvärdeskalkylering är den metod som tar hänsyn till både praktiska och finansiella 
aspekter som förändras över tid och lämpar sig därför att använda för projekt som sträcker sig 
över en längre tidshorisont. En annan metod som också tar hänsyn till årliga överskott och 
underskott som uppstår till följd av förändringar i investerarens in- och utbetalningar är den så 
kallade payback-metoden. Med denna metod beräknas payback-tiden som beskriver hur många år 
det tar för projektet att generera tillräckliga överskott för att täcka investeringskostnaden. 
payback-tiden beräknas enligt ekvation 6. 
 

𝑇 =
𝐺
𝑎

 

  𝑇 = 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛   å𝑟   
𝐺 = 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  [𝑘𝑟]   
𝑎 = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡  𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  [𝑘𝑟] 
 
I denna ekvation diskonteras inte in- och utbetalningarna och metoden tar därför inte hänsyn till 
de finansiella aspekterna kopplade till alternativkostnaden och inflationen. Det värde pengarna 
tappar och det värde pengarna skulle kunna generera i en annan investering påverkar inte 
investeraren märkbart om projekten endast sträcker sig över korta begränsade perioder och 
denna metod lämpar sig därför för projekt av denna karaktär. 

Vid längre projekt då en diskonteringsränta önskas användas finns även en 
kalkyleringsmetod som utifrån nuvärdesmetoden direkt beräknar den så kallade internräntan 
projektet genererar. Detta är ett mått på vilken årlig avkastning projektet kan generera under sin 
livstid och för att bedöma en investerings lönsamhet jämförs internräntan med det 
avkastningskrav investeraren satt upp. I projekt specifikt för förnyelsebar energi brukar denna 
uppsatta ränta eller avkastningskrav ligga runt 5 % (Wik, 2013).  

 

6.2 Kostnader	  vid	  implementering	  

För att analysera ett systems lönsamhet vid en investeringskalkylering måste 
investeringskostnaderna och löpande kostnader för drift och underhåll identifieras. Utifrån en 
utförd marknadsundersökning av branschen kan dessa kostnader för vertikal vindkraft och 
kompletterande teknik sammanfattas med tabell 3 och tabell 4. Kostnaderna har här slagits ut per 
kvadratmeter sveparea för att smidigt kunna användas vid optimering av turbinens storlek. För 
både Savonius, Darrieus och H-rotorn finns turbiner i många olika prisklasser och storlekar. Det 
kan därför skilja mycket mellan genomsnittspriset och lägsta pris i branschen vilket syns tydligt i 
tabell 3. Det är då viktigt att vara observant vid val av turbin så både kostnader och funktion 
stämmer överens med behov och ramar för projektet. I denna analys har de turbiner som 
uppfyller stabilitetskrav och inkluderar eventuella startmotorer valts ut under 
marknadsundersökningen och turbinen behöver därför inte kompletteras med ytterligare 
utrustning. Det som inte ingår vid köp av turbinen är installation och underhåll. Då montage 
ligger utanför ramen av detta arbete och projektet inte genomförts tidigare finns begränsad data 

(6.) 
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på området. Vanligtvis uppskattas kostnaderna för installation och underhåll till 15 % respektive 
0,2 % enligt tabell 3 (Bilaga 1). Som ett nytt projekt med tillämpning på motorvägar där säkerhet 
prioriteras behövs eventuellt specialutrustning vid montage för att säkerställa stabilitet och 
funktion. Detta skulle kunna driva upp priset men storskaligheten i ett projekt med 1000 
lyktstolpar ligger till grund för en bedömning att dessa illustrerade kostnader ändå är talande i 
sammanhanget.  
 
Tabell	  3.	  Kostnader	  för	  turbiner	  (Bilaga	  1)	  

 
Turbin 

	  

Investeringskostnader Drift- och 
underhållskostnad 

[SEK/år] 
Genomsnittlig 
turbinkostnad 

[SEK/m2] 

Lägsta 
turbinkostnad 

[SEK/m2] 

Installations
-kostnad 
[SEK] 

Savonius 31 200 10 400 15 % av 
investerings
-kostnaden 

0,2 % av 
investerings- 
kostnaden 

Darrieus 14 500 6 700 
H-rotor 13 400 2 400 
 
 

De kostnader som tillkommer vid projektet utöver de ovan diskuterade är kostnader kopplade till 
den kompletterande teknik som används. Eftersom alternativen att installera ett batteri, 
solpaneler och sälja el till elnätet utreds i denna rapport, är de initiala kostnaderna kopplade till 
dessa illustrerade under investeringskostnader i tabell 4. Vid användning av batterier eller 
solpaneler uppstår initiala kostnader vid köp och installation. Batteriets underhåll är som tidigare 
nämnt nödvändigt men då detta rör test och kontroll antas det kunna utföras i samband med 
underhåll av turbinerna. Kostnaden för detta som annars är liten kan därför bortses från enligt 
tabellen (Mastervolt, 2015). Vid försäljning till elnätet måste avtal tecknas för investeraren och 
årliga kostnaden i tabellen gäller då för hela sträckan. 
 

 
Tabell	  4.	  Kostnader	  för	  tekniker	  (Bilaga	  2)	  

Teknik Investeringskostnader Årlig kostnad 
[SEK/år] Kostnad teknik  

[SEK] 
Installationskostnad 

[SEK] 
Batteri 1 350/1000 Wh 100/1000 Wh 

 
0 

 
Solpanel 

 
1300/m2 

10% av 
investeringskostnaden 

 
0 

 
Elnät 

 
0 
 

 
0 

 
3600 per producent 
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6.3 Sveriges	  elmarknad	  –	  förutsättningar	  och	  prognos	  

Då ett elsystem är uppkopplat till stamnätet finns det olika priser för köpt och såld el som 
påverkar intäkterna och kostnaderna och därmed lönsamhetsberäkningarna. Dessa varierar 
beroende på var i Sverige man befinner sig och den valda sträckan tillför elområde SE3 (EON, 
2014). För in- och utmatning av el så består elpriset av två delar, elnätspris och elpris (NEPP, 
2014). Utöver det tillkommer även energiskatt på el samt 25 % moms på det totala priset.   

Elpriset har sedan avregleringen av elmarknaden haft en uppåtgående trend med tydliga 
fluktuationer (Bilaga 6). Den långsiktiga utvecklingen för elpriset är svår att prognostisera då det 
påverkas av en mängd faktorer som elbehovsutveckling, utveckling inom teknik, klimat och 
energipolitik samt utbyggnad av överföringsförbindelser mellan Norden och Kontinentaleuropa 
(Profu, 2014). Energimyndigheten förutspår att elpriset i 15 år framåt troligtvis kommer fortsätta 
att öka i ungefär samma takt då elanvändningen förväntas tillta fram till 2030.  Därefter tror 
Energimyndigheten att elpriset kommer att sjunka till följd av effektiviseringskrav (Profu, 2012). I 
detta arbete har en dynamisk prismodell tagits fram genom att jämföra och analysera två 
prognoser. Dels skapas en dynamisk prismodell baserat på prognosen Energimyndigheten ställt 
och dels utreds en prognos med fyra framtidsscenarier som NEPP, North European Power 
Perspective, tagit fram (NEPP, 2013). Både den dynamiska framtagna modellen och de olika 
scenarierna från NEPP illustreras i figur 6. Dessutom illustreras ett genomsnittligt utfall för de 
fyra scenarierna och en tydlig skärningspunkt mellan denna och den framtagna prismodellen visar 
det elspotspris på 55 öre per kilowattimme som uppskattas för 2050.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
	  

Generellt sett varierar elpriset även över året med ett högre pris under vinter och ett lägre pris 
under sommaren. I denna rapport kommer ett genomsnittligt elpris för hela året istället användas, 
där elpriset är en dynamisk koefficient som varierar enligt den prismodell som tagits fram.  

För utmatning från nätet består elpriset dels av Nord Pools timspotspris, vilket är det pris 
den nordiska systemoperatören sätter. Timspotspriset har det senaste året i genomsnitt legat på 
30 öre per kilowattimme (Vattenfall, 2015). Elpriset består även av elnätspriset, moms och en 

Figur	  6.	  Prognoser	  för	  framtida	  elspotspriser 
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energiskatt på den uttagna elen. För utmatningskunder tillkommer även årliga avgifter som 
elnätspris, månadsavgift och månadseffektavgift. För småskaliga producenter av el är det möjligt 
att få ersättning för överskottsproduktion om mängden inmatad el under ett år inte överstiger 
mängden uttagen el (Elforsk, 2013). Ersättningen vid inmatning beror av elnätspriset och Nord 
Pools timspotspris och beräknas enligt Bilaga 3.  I tabell 5 visas de beräknade elpriserna för in- och 
utmatning av el idag. 

Tabell	  5.	  Elpriser	  för	  inmatning	  och	  uttag	  (maj	  2015)	  

Elområde Utmatning [öre/kWh] Inmatning [öre/kWh] 

3 109 29 

	  

I syfte att öka elproduktionen från förnyelsebara energikällor i Sverige infördes i maj 2003 
systemet med elcertifikat. Systemet är uppbyggt så att producenter av förnyelsebar energi får 
elcertifikat av staten som de senare kan sälja vidare till kvotpliktiga. Kvotpliktiga är de som 
levererar el till användare, elintensiva företag och elanvändare som själva producerat, importerat 
eller köpt el på den nordiska elbörsen. Varje aktör är skyldig att köpa elcertifikat i storlek med sin 
elanvändning. Produktionen av förnyelsebar energi stimuleras på så sätt av elcertifikatssystemet 
då det innebär en extra intäkt för producenterna av förnyelsebar energi (Ekonomifakta, 2013). 
Nya anläggningar har rätt till elcertifikat i upp till 15 år fram till 2035. I dagsläget finns ett 
överskott på elcertifikat vilket har inneburit en inflation i systemet som har sänkt kostnaden för 
elcertifikat och i dagsläget ligger priset runt 150 kronor per megawattimme (Svensk Vindenergi, 
2014).  

Överskottet av elcertifikat medför att staten ser över alternativa sätt att stödja 
förnyelsebar energi. Ett sätt att hantera frågan är att införa feed-in tariffer som styrmedel. Feed-in 
tariffer bygger på att energi från förnybara energikällor har företräde ut på elnätet och baseras på 
att producenter av förnyelsebar energi blir garanterade ett i förväg överenskommet fast pris per 
kilowattimme. Detta inmatningspris varierar, men i en prismodell som Elforsk gjort för 
egenproduktion av el (Elforsk, 2013) har ersättningen per producerad kilowattimme antagits 
uppgå till 1,3 kronor. Feed-in tariffer har i dagsläget inte införts i Sverige men regeringen har 
sedan 2009 avsatt medel för stöd till solcells-installationer. Det statliga stödet kan utnyttjas av allt 
från privatpersoner till företag och offentliga organisationer (Energimyndigheten, 2015). 
Procentsatsen för mängd statligt stöd beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna 
och från och med den 1 januari 2015 ändrades stödnivån till maximalt 30 procent för företag och 
20 procent till övriga aktörer. Alla typer av nätanslutna solpaneler och hybridsystem med solceller 
har rätt att söka stödet, men stödbeloppet får maximalt uppgå till 1,2 miljoner kronor per 
solcellssystem eller 37 000 kronor per installerad kilowatt toppeffekt (Energimyndigheten, 2015). 
Producenter av förnybar energi kan även få skattereduktion för överskottsel som matas in på 
elnätet (Skatteverket, 2015). Producenten kan då dra av 60 öre per kilowattimme från vinsten upp 
till 18 000 kronor per år vilket motsvarar en inmatning på 30 megawattimmar el. Ett annat sätt att 
stärka småskaliga elproducenter är nettodebitering för att främja försäljning av överskottsel till 
elmarknaden. Förslaget skulle innebära att man får lika mycket för att sälja el till nätet som det 
kostar att köpa el, det vill säga att inmatningspriset sätts lika med elpriset för uttag (Sveriges 
Riksdag, 2013). 
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7 Metod	  och	  modellering	  
För att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för implementering av vertikala 
vindkraftverk på lyktstolpar omfattar metoden teknik, layout, miljö och ekonomi. För att 
fastställa möjligheterna att lönsamt implementera vertikala vindkraftverk och avgöra i vilka 
sammanhang och med vilken konfiguration en investering i detta är mest lönsam, utformas en 
modell för att behandla ett avgränsat system. Arbetet som presenterats kring teknik, omgivning 
och finansiering har legat till grund för utformningen av en modell som både tar hänsyn till 
tekniska parametrar och finansiella instrument. Modellen syftar till att transformera indata och 
parametrar till verklighetstrogna utfall som speglar givna förutsättningar. Parametrar i modellen 
representerar de variabler som analytiskt önskas optimeras i arbetet och den indata som 
behandlas rör tekniska förutsättningar, omgivande förhållanden och ekonomi. Användning av 
modellen ska ligga till grund för val av konfiguration och kombination av teknik varpå analysen 
väver in bearbetning av olika scenarier i modellen. Det beräkningsmässiga arbetet i modellen 
påverkas av de satta förutsättningarna i ett scenario. Utifrån det material som presenterats tidigare 
i denna rapport väljs följande kombinationer av teknik i tabell 6 som de möjliga scenarier 
modellen syftar till att bearbeta. 

 
Tabell	  6.	  Definition	  av	  scenarier	  i	  modell	  

Scenario Konfiguration på lyktstolpe 
1 Endast vindturbiner  
2 Vindturbiner i kombination med ett batteri 
3 Vindturbiner med försäljning till elnätet 
4 Vindturbiner med ett batteri och försäljning till elnätet 
5 Vindturbiner med ett batteri och solceller samt försäljning till elnätet. 

 
 
Som beskrivs i tabell 6 utgår metoden från att först och främst undersöka en konstellation med 
endast vindturbinen för att sedan se effekten vid installation av ett batteri. Då solstrålningen är 
stark under dagtid samtidigt som lamporna endast är tända nattid anses batteriet vara en 
förutsättning för effektivt införande av solceller. Dessa undersöks därför endast i kombination 
med ett batteri i scenario 5 i tabellen. Modellen öppnar dock upp för att utreda hur detta påverkar 
resultatet. Utifrån dessa scenarier och förutsättningarna för systemet som presenterats under 
Vindkraft och kompletterande teknik (4.), Omgivning – E4 Stockholm-Södertälje (5.) och Finansiering av 
vindkraftsprojekt (6.) programmeras en modell i MATLAB som konceptuellt är uppbyggd enligt 
figur 7 för att behandla det avgränsade systemet. Genom att uppge val av scenario och 
förutsättningar i form av de parametrar och indata som nämns i figuren anpassas beräkningarna 
efter sammanhanget. Beroende på val av teknik och omgivande förhållanden påverkas 
effektberäkningarna för systemet och i de fall då ett batteri används hanteras lagring i batteriet vid 
produktion av energi lamporna inte kan använda. Dessa beräkningar upprepas dagligen under ett 
fiktivt år för att sedan ligga till grund för den lönsamhetskalkylering som utförs utifrån årliga 
beräkningar och ekonomiska förutsättningar. På så sätt presenteras, som den konceptuella 
modellen illustrerar, resultat rörande både tekniska och ekonomiska beräkningar för att utgöra ett 
underlag till en analys av systemet. Fordrad teknisk livslängd är ett mått på lönsamheten som 
introduceras i detalj under Lönsamhetsberäkningar (7.3). 
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I detta arbete avser systemet konstellationen med lyktstolpen, turbinen och eventuellt ett batteri 
eller en solpanel vilket beskrivs utförligt under Antaganden och avgränsningar (7.1). Programvaran 
MATLAB används för simulering av modellen och koden för grundprogrammet finns i 
tillhörande bilaga 11. De metodiska beräkningarna i modellen som används i koden beskrivs mer 
ingående under Effektberäkningar (7.2) och Lönsamhetsberäkningar (7.3).  

7.1 Antaganden	  och	  avgränsningar	  

Det system som betraktas i modellen och arbetet avgränsas till att innefatta lyktstolpen och de 
tekniska komponenterna. Det kan beskrivas som en systemgräns med produktion och 
konsumtion från turbiner, solceller och lampor inom systemet. Detta påverkas av omgivande 
faktorer kopplade till motorvägen, miljö och klimat. Utöver detta finns komponenter som 
batterier och solceller samt en omgivande relation till elnätet och elmarknaden som sätter 
förutsättningar för försäljning och köp av el. I övrigt begränsas systemet till att bara betrakta 
motorvägen E4 mellan Stockholm och Södertälje men modellen har utformats generellt och kan 
därför anpassas för att behandla även andra sträckor. 

Begränsningar har även satts upp för systemets dimensioner för att upprätthålla stabilitet 
och med hänsyn till den valda sträckan inte riskera att påverka kringliggande natur och vägbanor.  
Systemet bör vara tillräckligt litet för att inte riskera att påverka trafiken genom stora reflektioner 
och skuggor. Storleken är även betydande för hur systemet påverkar fåglar och vilken risk det 
skulle innebära för omgivningen om ett rotorblad mot förmodan skulle lossna. Turbinen 
begränsas därför till att placeras på det nedre området av lyktstolpen för att upprätthålla 

Val av scenario 

1-5 

Parametrar 

As, A, Cp, 𝜂!"! , H 

 

Indata 

• Vinddata 
• Trafik motorväg 
• Dynamiska elpriser för 

inmatning och uttag 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Kostnader investering, drift 

och underhåll 
• Soltimmar 
• Effektbegräsningar turbin 
• Data solstrålning 
• Egenskaper och livslängd  

för komponenter 
• Dimensioner lyktstolpe 
• Prognos elmarknad 

Effektberäkningar 

Dag och natt 

• Vindturbin 
• Solpaneler 

Lagring av 
överskottsenergi  

i batteri 

Dag och natt 

 

Handel på 
elmarknad 

• Försäljning  
vid överskott 

• Köp vid 
underskott 

Investerings- 
kalkylering 

• Iteration av 
nuvärde 

Resultat 

• Fordrad teknisk livslängd för 
lönsamhet 

• Detaljerad data över genererad 
el i systemet 

• Grafisk illustration av 
parametrars relation till fordrad 
livslängd och genererad el 

Upprepas dagligen 

Figur	  7.	  Konceptuellt	  flöde	  för	  modell 
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nödvändig stabilitet efter samtal med Trafikverkets belysningsansvariga Mats Olsson. 
Begränsningarna för dimensionerna som då används återges som systemgränsen i figur 8 vilket är 
det område där turbinerna kan placeras för att inte ligga för nära vägbanan och samtidigt inte för 
högt för att riskera farliga påfrestningar på lyktstolpen. Solcellerna begränsas till att kunna variera 
i area mellan 0,1 kvadratmeter och 2 kvadratmeter och dessa antas placeras på övre delen av 
lyktstolpen för att maximera mängden infallande solstrålning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som grund till arbetet har en del antaganden gjorts för att dels förenkla modelleringen efter den 
ram för noggrannhet som behövs och dels för att konkretisera verkligheten så den går att 
analysera med hjälp av den presenterade modellen. Ett utkast av de mest väsentliga antaganden 
och begränsningar som gjorts är följande, 

 
• Det går att montera vindkraftverk på lyktstolpar i Sverige. 
• Lyktstolparna är möjliga att koppla upp mot nätet enligt den procedur som elbolagen 

uppger. 
• Arbetet tar inte hänsyn till beräkningar för montage och konstruktion. 
• Turbinen kan frånkopplas vid höga vindhastigheten eller eventuellt spill av energi. 
• Endast kombinationer med batterier, solceller och försäljning till elnätet behandlas. 
• Naturliga vindhastigheten antas vara konstant under ett dygn. 
• Att dela upp solstrålning i tre perioder kan representativt användas i analysen. 

Figur	  8.	  Systemgränser	  turbin	  och	  solpanel 
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• Luftdensiteten p antas vara konstant i Stockholmsområdet. 
• Under året antas ett genomsnittligt elpris utan säsongsbetonade variationer  
• På den utvalda sträckan antas ett genomsnitt på tre filer på vardera sida av vägen. 
• Under dagen är trafiken på den utvalda sträckan på E4:an konstant och jämnt fördelad 

över de tre filerna. 
• Trafiken antas avta helt under natten. 
• Hastighetsbegränsningarna antas vara ett talande mått för den genomsnittliga 

fordonshastigheten. 
• Modellen är begränsad till att endast ta hänsyn till de tekniska komponenterna batteri och 

solceller. 
• Batteriets kapacitet begränsas till att inte påverkas av temperaturförändringar. 

 

7.2 Effektberäkningar	  

Solcellernas parametrar sätts till värden som speglar uppsatta förutsättningar. Utifrån 
litteraturstudien utformas ett samband mellan höjden och arean där arean för en given höjd på 
lyktstolpen sätts till maximum då detta är optimalt ur ett lönsamhetsperspektiv och därmed för 
maximering i modellen.  

För att optimera systemet väljs de parametrar som både kan varieras och är relevanta för 
resultatet. För turbinerna är dessa sveparean A och effektkoefficienten Cp och för solcellerna är 
det solpanelernas area As samt verkningsgraden 𝜂!"! som beräknas med ekvation 7. 

𝜂!"! = 𝜂!" ∗ 𝜂! 
 
  𝜂!"! = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
  𝜂!" = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  (≈ 14%) 
  𝜂! = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  𝑘𝑦𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(≈ 90%) 

 

För att ta hänsyn till de varierande vindförhållandena på motorvägen beräknas effektkoefficienten 
avvika med 10 % enligt tidigare uppskattning. Effektkoefficienten beräknas då med ekvation 8. 
 

𝐶! = (1 − 𝜂!") ∗ 𝐶!"#$ 

 
 𝐶! = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔  𝐾] 
𝜂!" = 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒  𝑓ö𝑟  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡   
  𝐶!"#$ = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  [𝑘𝐽/𝑘𝑔  𝐾] 
 
För omgivningen är en avgörande parameter höjden för montage på lyktstolpen, h, det vill säga 
avståndet till turbinens mittpunkt. Detta i kombination med arean på de ingående 
komponenterna utgör det som beskriver utformningen av systemet. Modellen skapar 
förutsättningar för att optimera utformningen genom analys av de ingående parametrarna.  

Indata speglar förutsättningarna på motorvägen Stockholm-Södertälje men dessa är 
möjliga att genom arbetet variera för en känslighetsanalys och för att nå ett bredare perspektiv i 
analysen. Modellen bygger på att utföra alla beräkningar på dagsbasis för att få ett resultat som 
speglar de varierande förutsättningarna. Vindhastigheten är en avgörande faktor då turbineffekten 

(7.) 

(8.) 
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beräknas med ekvation 1. Då vinddata som finns tillgänglig representerar ett dagligt genomsnitt 
med tydlig variation enligt ett mönster över året görs beräkningarna dagligen. Eftersom lamporna 
endast lyser nattid då solstrålningen kan försummas, delas beräkningsarbetet varje dygn upp i dag 
och natt för att nå en signifikant noggrannhet. Detta eftersom energin som omvandlas dagtid 
måste lagras i ett batteri till natten. Då batteriet har en begränsad kapacitet blir detta avgörande 
för utfallet av köp och sälj på elmarknaden för att upprätthålla energibalansen mellan genererad 
och använd el. Valet av noggrannhet för övriga parametrar går därför i linje med detta och 
uppges dagligen i de fall data på denna basis existerar. Hur den naturliga vinden varierar över året 
finns överskådligt att tillgå i bilaga 7.  

Indata i kombination med värden på ingående parametrar fastställer förutsättningarna för 
effektberäkningarna. Då arbetet som beskrivits ovan är uppdelat i dagtid och nattid för att nå 
önskad noggrannhet görs även effektberäkningarna på denna basis. Även trafikeringen på 
området är varierande och skiljer sig mycket mellan dag och natt. Då denna data inte finns att 
tillgå tillförlitligt på tim-nivå och antal nattimmar per dygn inte direkt korrelerar med mängden 
bilar, begränsas denna modell till att fordonen endast påverkar vindhastigheten under dagen då 
trafikeringen är överlägset störst. Vindhastigheten i systemet beräknas därför med ekvation 9 och 
ekvation 10. 

𝑣 = 𝑣 +𝑊                                                  𝑓ö𝑟  𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑔 
                  𝑣 = 𝑣                                                      𝑓ö𝑟  𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑛𝑎𝑡𝑡 

 

  𝑣 = 𝑣𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  [𝑚/𝑠] 
  𝑤 = 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑓𝑟å𝑛  𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛  [𝑚/𝑠] 

 

Effekten på vindhastigheten av passerande fordon varierar som presenterats under Omgivning- E4 
Stockholm-Södertälje (5.) med höjden från vägbanan och typ av fordon. För normalförhållanden på 
E4 Stockholm-Södertälje interpoleras vindpåverkan från fordon, W, som funktion av H från figur 
5. till 

 

𝑊 − !
!""""

∗ 𝐻! + !"
!"
∗ 𝐻 − (!""#

!"""
). 

 

𝑊 = 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑓𝑟å𝑛  𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛  [𝑚/𝑠]   
𝐻 = ℎö𝑗𝑑  𝑓𝑟å𝑛  𝑣ä𝑔𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛  [𝑐𝑚] 
 

Ekvation 11 i kombination med ekvation 9 & ekvation 10 används för beräkningar av 
vindhastigheten i systemet. Turbineffekten beräknas med ekvation 1 och i de fall då 
vindhastigheten överstiger startvinden för vald turbin summeras den sammanlagda effekten 
dagtid från vindkraften och solcellerna enligt ekvation 12. 

 

𝑃!"# = 𝑃!"#$ + 𝑃!"#$ 

  𝑃!"# = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑑𝑎𝑔𝑡𝑖𝑑   𝑊  
𝑃!"#$ = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛  𝑑𝑎𝑔𝑡𝑖𝑑   𝑊   
𝑃!"#$ = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙  𝑑𝑎𝑔𝑡𝑖𝑑  [𝑊] 

(9.)	  
(10.) 

(11.) 

(12.) 
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Om utrymme finns i batteriet efter föregående dag lagras energin kemiskt i detta. Eventuellt 
överskott alternativt totala energin om batteri inte finns tillgängligt säljs på elbörsen till givna 
priser om möjligheten finns. Turbineffekten beräknas nattid enligt samma procedur som 
beskrivits ovan med ekvation 1 i de fall då vindhastigheten överstiger startvinden. Då 
solstrålningen försummats under nattid fås den totala effekten till 

 

𝑃!"## = 𝑃!"#!! 

 𝑃!"## = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑  [𝑊] 
𝑃!"#!! = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡  𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛  𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑   𝑊  

Om den tillgängliga energin från eventuell lagrad energi i batteriet tillsammans med energi som 
genererats nattid är lägre än energibehovet i lamporna används energi från elnätet som köps på 
elmarknaden för att täcka behovet. Eventuellt överskott av energi lagras i batteriet om det finns 
utrymme efter dagen och säljs annars till elnätet i de fall scenariot innefattar uppkoppling mot 
elnätet. 

 

7.3 Lönsamhetsberäkningar	  

För att modellen ska återge ett resultat som beskriver möjligheterna att investera i en installation 
av systemet görs lönsamhetsberäkningar enligt de teorier och förutsättningar som presenterats 
under Finansiering av vindkraftsprojekt (6.).  

Ett talande resultat för systemets lönsamhet är payback-tiden vilken beskriver 
återbetalningstiden för en investering. Genom att jämföra denna återbetalningstid med systemets 
tekniska livslängd fås ett mått på om projektet kommer återbetala sig eller inte. Eftersom 
turbinens livslängd är på 30 år kommer finansiella aspekter som rör investeringens avkastnings-
förmåga också påverka lönsamheten och nuvärdesmetoden skulle därför lämpa sig för 
investeringskalkyleringen. Även det mått på avkastningen som fås med internräntemetoden är 
talande i sammanhanget eftersom det beskriver hur investeraren praktiskt skulle påverkas av att 
implementera systemet. Då en direkt användning av nuvärdesmetoden kräver uppskattning av 
alla framtida underhåll, kostnader och förändringar, kräver den mer uppskattningar än vad som 
finns underlag för. Under en begränsad period som turbinens livslängd är dessa faktorer dock 
inom ramen för vad som kan uppskattas och nuvärdemetodens principer kan därför användas.  

För att både få ett talande resultat som payback-tid och finansiell noggrannhet som 
nuvärdesmetoden, kombineras dessa principer för att återfå en modifierad återbetalningstid som 
tar hänsyn till finansiella aspekter. Begreppet fordrad livslängd införs här för att beskriva det 
resultat som modellen återger eftersom det beskriver den livslängd systemet behöver för att den 
diskonterade summan av alla in- och utbetalningar ska täcka investeringskostnaderna. Detta 
innebär att det årliga inbetalningsöverskott som används i en payback-beräkning diskonteras med 
nuvärdemetodens principer och därefter summeras till nettonuvärdet. Eftersom inbetalnings-
överskotten diskonteras till olika värden för varje år kan en pay-back tid inte beräknas 
traditionellt utan istället används en specifikt utformad investeringskalkylering.  Denna är 
utformad för att metodiskt testa olika många år att diskontera över för att se hur många år som 
krävs för att systemet ska blir lönsamt. Först summeras de årliga intäkterna, besparingarna och 
kostnaderna för projektet som sparats i listor i programmeringsmodellen. Det årliga 
inbetalningsöverskottet fås då med ekvation 14. 

(13.) 
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𝑎 = 𝐼! + 𝐵! − 𝐾! 

 

𝑎 = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡  𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  [𝑆𝐸𝐾]  
𝐼! = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟   𝑆𝐸𝐾  
𝐵! = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  [𝑆𝐸𝐾]  
𝐾! = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟[𝑆𝐸𝐾] 

 

Detta inbetalningsöverskott diskonteras sedan för varje år under det antal år som testas och 
summeras sedan till ett nuvärde som jämförs med investeringskostnaderna enligt ekvation 15. 

𝑁𝑁𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑁𝑁𝑉 − 𝐼𝐾 

𝑁𝑁𝑉𝑡𝑜𝑡 < 0                            𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑒𝑗  𝑙ö𝑛𝑠𝑎𝑚  

𝑁𝑁𝑉𝑡𝑜𝑡 ≥ 0                              𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑙ö𝑛𝑠𝑎𝑚 

 

𝑁𝑁𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒  [𝑆𝐸𝐾] 
𝐼𝐾 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  [𝑆𝐸𝐾] 
𝑁𝑁𝑉 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒  [𝑆𝐸𝐾] 

  

Beräkningarna upprepas genom en iteration till dess att det summerade nettonuvärdet är större 
än noll och investeringen då per definition är lönsam. Den återbetalningstid som då fås är den så 
kallade fordrade livslängden det vill säga den tekniska livslängd systemet måste ha för att både 
återbetala investeringen och generera det uppsatta avkastningskravet varje år. Om den fordrade 
livslängden är kortade än den tekniska livslängden betyder det att projektet hinner återbetala sig 
snabbare än livslängden och därmed kan generera en årlig avkastning utöver det uppsatta 
avkastningskravet. För att beräkna den möjliga avkastningen som kan genereras används 
internräntemetodens principer för att med en fordrad livslängd för ett uppsatt system ta reda på 
vilken avkastning systemet kan generera under sin faktiska livslängd. På så sätt återfås först ett 
resultat genom den fordrade livslängden som är talande vid jämförelse mellan olika 
implementeringar och därefter ett resultat som speglar den faktiska ekonomiska effekten för 
investeraren.  

Detta lämpar sig väl för analys och jämförelse mellan olika system och har därför valts 
som det mest representativa sättet att analysera lönsamheten. Modellen bygger därför på den 
ovan beskrivna metodiken för validering av lönsamhet med en lämplig nivå av finansiell 
noggrannhet. 

 

 

 

 

 

(14.) 

(15.) 
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7.4 Metod	  för	  analys	  

För att på ett metodiskt sätt utreda möjligheten för olika kombinationer av teknik och olika 
konfigurationer inom systemet väljs fem lämpliga scenarier ut som undersöks och analyseras 
separat med den framtagna modellen. Inom varje scenario används modellen för alla de tre 
turbinmodeller som valts ut under Vertikala vindkraftverk (4.1). Genom att analysera utfallet av 
respektive scenario och hur det påverkas av dess ingående parametrar och val av turbin kan 
möjligheterna för olika kombinationer av teknik utredas. Dessa kan sedan jämföras för att 
klargöra hur systemet påverkas av de alternativa kombinationerna och vad som krävs av systemet 
för att det ska vara möjligt att implementera. De scenarier som undersöks presenteras 
överskådligt i tabell 7. 

 

Tabell	  7.	  Scenarier	  i	  modellen	  

Scenario Vindturbin Batteri Elnät Solceller 

1 X    

2 X X   

3 X  X  

4 X X X  

5 X X X X 

 

För given indata undersöks i varje scenario hur de ingående parametrarna påverkar systemet. 
Utifrån utgångsläget med indata för den valda motorvägen undersöks för varje scenario hur 
resultatet påverkas av att använda turbinerna Savonius, Darrieus respektive H-rotor. Resultatet av 
detta arbete diskuteras i en scenarioanalys. I en djupare analys baseras sedan arbetet på den turbin 
och de scenarier som valts ut från scenarioanalysen. I denna del ligger fokus på att undersöka de 
parametrar som inte utreds i scenario-analysen, däribland storleken på turbinen, solpanelen och 
batteriet. Målet är att genom detta fastställa hur systemet bör optimeras vad gäller 
komponenternas effektivitet och egenskaper samt systemets utformning på lyktstolpen. Efter 
optimeringen av systemet undersöks resultatets trovärdighet och vilken indata som är avgörande 
för systemet genom en känslighetsanalys av de indata modellen baseras på samt de antaganden 
som gjort kring metod och modeller. Arbetet fördjupas sedan genom att analysera hur systemet 
påverkas av viktig indata som visats avgörande. I denna analys betraktas och diskuteras två syften 
med investeringen: 

• Maximera lönsamheten i projektet. 
• Öka andelen förnyelsebar energianvändning utan vinstintresse. 

Slutligen kan då arbetet resultera i en rekommendation om implementeringen och en breddad 
analys om vilka sammanhang som passar för implementeringen. 
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8 Scenarioanalys-‐	  val	  av	  konfiguration	  och	  komponenter	  
Att investera i vertikala vindturbiner för elproduktion på lyktstolpar kan göras på olika sätt. Dels 
kan utformningen av själva turbinen varieras både vad gäller storlek och modell och dels kan 
vindkraften kombineras med den kompletterande teknik som presenterats tidigare. Dessutom 
finns det olika finansiella möjligheter för investeringen. Val av utformning och resulterande utfall 
vad gäller produktion och ekonomi påverkar även vem som kan gynnas av att investera i detta. 
Genom att analytiskt utreda hur val av konfiguration och komponenter påverkar systemet kan 
lämplig rotor väljas ut med tillhörande krav på konfiguration med kompletterande teknik.  

I en första undersökning används en turbin med maximerad area inom systemgränserna 
vid en höjd på 1,2 meter från vägbanan. Detta ger enligt modellen en maximal vindhastighet vid 
fordonstrafik på 8 meter per sekund det vill säga en ökning med ungefär 5 meter per sekund. För 
en Savoniusrotor motsvarar detta en effekt på 13 watt då effektkoefficienten är 10 %. Eftersom 
startvindarna ligger runt 3 meter per sekund och de naturliga vindarna inte alltid överstiger detta 
ligger motsvarande effekt nattid då fordonstrafiken är låg på endast 2 watt. Energibehovet i 
systemet som ska täckas med köpt och producerad el kommer från lamporna, vilka förbrukar 340 
watt tillsammans och därmed har ett genomsnittligt energibehov på 5 kilowattimmar dagligen 
vilket motsvarar ett årligt behov på 1490 kilowattimmar. Under vintern är natten längre och i 
december uppgår maximala energibehovet till 6 kilowattimmar per dag eftersom natten då är 18 h 
lång i Stockholm. Under juni är natten däremot endast 6 timmar lång och dagsbehovet är därför 
endast 1 kilowattimme. Idag får produktionen inte överstiga behovet för småskalig produktion 
och den bör därför vara i skala med genomsnittsbehovet för att optimera ett system som detta. 
All övrig energi säljs gratis och bidrar därför inte till lönsamheten. Under vintern kommer därför 
energi behöva köpas från elnätet till lyktstolpen medan det under sommaren kan uppkomma 
tillfällen att sälja överskottsel till nätet.   

Genom att modellera systemet kan scenario 1-5 utredas separat och avgörande faktorer 
för systemets produktion och lönsamhet identifieras. Resultatet av detta djupgående arbete för 
Savonius, H-rotorn respektive Darrieus i scenario 1-5 presenteras i tabell 8. De mest relevanta och 
scenario-specifika resultaten har valts ut för att ge en överskådlig bild av hur konfigurationen 
påverkar resultatet. Detta arbete utgår från en solpanel med en verkningsgrad på 13 % och en 
area på 1 kvadratmeter samt ett batteri på 1000 wattimmar då detta speglar resultatet av den 
utförda marknadsundersökningen och de slutsatser som dragits kring systemets möjliga 
dimensioner på lyktstolpen. Både turbinen och solcellerna har alltså utformats för att maximera 
systemets effekt inom systemgränserna. I detta utgångsläge har kravet på avkastning försummats 
för att återge det optimala utfallet om investeraren implementerar systemet i syfte att öka andelen 
förnyelsebar produktion utan vinstintresse. Diskonteringsräntan är därför satt till 0 i modellen för 
varje scenario.  

I tabellen illustreras dels hur produktionen påverkas totalt och dels hur turbinens 
produktion påverkas specifikt. Under produktion visas även handeln på elmarknaden som krävs 
för att upprätthålla balansen mellan genererad energi och behovet i lamporna. El köps från 
elmarknaden för att täcka behovet i lamporna och säljs om möjligt vid eventuellt överskott. Detta 
påverkar i sin tur ekonomin i systemet då den sålda elen genererar intäkter medan mindre köpt el 
än behovet på 1490 kilowattimmar innebär besparingar. Detta tillsammans med årliga 
kostnaderna i form av drift, underhåll och eventuellt byte av batteriet eller solpanelen summeras 
till det årliga överskottet. Det årliga överskottet talar för den ekonomiska effekt systemet ger för 
investeraren och detta påverkar i sin tur lönsamhetsberäkningarna som ligger till grund för den 
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fordrade livslängden som tagits fram. Den fordrade livslängden anges som mer än 100 år i de fall 
överskottet inte är tillräckligt för att återbetala investeringen. Överstiger den fordrade livslängden 
30 år innebär det att implementeringen per definition inte är lönsam då det skulle kräva en längre 
teknisk livslängd för att turbinen ska generera tillräckligt med ekonomiskt överskott för att täcka 
de årliga kostnaderna, återbetala investeringskostnaderna och samtidigt generera uppsatt 
avkastning. I detta fall när kravet på avkastning minimerats innebär det att det årliga överskottet 
först och främst måste täcka de årliga kostnaderna och därefter generera tillräckliga intäkter för 
att återbetala systemet inom 30 år. Grön färg indikerar att systemet är lönsamt och rött betyder 
att förutsättningarna idag gör det omöjligt för systemet att återbetala sig medan orange indikerar 
att konstellationen har potential att förbättras för att eventuellt blir lönsam. 

Tabell	  8.	  Resultat	  scenario	  1-‐5	  

Sc
en
ar
io
	   Turbin	  

Produktion	   Ekonomi	  

Fo
rd
ra
d	  
liv
sl
än
gd
	  

[å
r]
	  Total	  årlig	  

produktion	  
[kWh]	  

Total	  årlig	  
produktion	  
turbiner	  
[kWh]	  

Total	  årlig	  
köpt	  el	  	  
[kWh]	  

Total	  årlig	  
såld	  el	  
[kWh]	  

Totala	  	  
årliga	  

besparingar	  
[SEK]	  

Totala	  
årliga	  
intäkter	  
såld	  el	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[SEK]	  

Totalt	  
överskott	  	  
första	  året	  
[SEK]	  

1	  

Savonius	   50	   50	   1450	   0	   4	   0	   -‐4	   >100	  

Darrieus	   43	   43	   1450	   0	   4	   0	   2	   >100	  

H-‐rotor	   160	   160	   1440	   0	   13	   0	   11	   77	  

2	  

	  	  

Savonius	   50	   50	   1390	   0	   70	   0	   0,1	   >100	  

Darrieus	   43	   43	   1400	   0	   60	   0	   60	   >100	  

H-‐rotor	   160	   160	   1280	   0	   220	   0	   213	   12	  

3	  	  

Savonius	   50	   50	   1450	   50	   4	   22	   14	   >100	  

Darrieus	   43	   43	   1450	   40	   3	   20	   20	   34	  

H-‐rotor	   160	   160	   1440	   160	   13	   70	   80	   13	  

4	  

Savonius	   50	   50	   1390	   0	   70	   0	   59	   >100	  

Darrieus	   43	   43	   1400	   0	   60	   0	   52	   >100	  

H-‐rotor	   160	   160	   1280	   0	   220	   0	   210	   12	  

5	  

Savonius	   320	   50	   1180	   120	   340	   20	   350	   23	  

Darrieus	   313	   43	   1190	   120	   320	   20	   340	   11	  

H-‐rotor	   430	   160	   1120	   110	   420	   40	   458	   9	  

	   	   grön	   =Lönsam	   orange	   =Potentiell	  lönsamhet	   röd	   =	  Ej	  lönsam	   	  

 

Ur tabellen utläses att scenario 1 med endast en turbin ger låga besparingar. Eftersom dessa är 
mindre än underhållskostnaden för Savonius-turbinen blir överskottet negativt och systemet inte 
möjligt att implementera. Detta beror delvis på den låga produktionen i turbinerna och delvis på 
att lamporna endast lyser under natten. Att lamporna inte lyser när det är ljust gör att 
energibehovet varierar under ett dygn. Den el som produceras under dagen kan inte användas för 
att täcka energin under natten om inte ett batteri installeras. Vi ser i tabellen för scenario 1 med 
endast en Savonius-turbin på 13 watt att den årliga produktionen uppgår till 50 kilowattimmar 
men köpta elen bara minskar med 40 kilowattimmar. Till följd av det varierande behovet gäller 
detta även för Darrieus och H-rotorn. Eftersom Darrieus är effektivare med en 3 gånger så stor 
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effektkoefficient på 30 % produceras mer under natten som kan utnyttjas av lamporna. Totala 
produktionen är däremot lägre totalt sett eftersom dimensionerna medför att diametern 
begränsas till 0,4 meter då turbinen sätts på 1,2 meter höjd. Detta syns i figur 9 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-rotorn har en betydligt större produktion eftersom den är lika effektiv som Darrieus och dess 
sveparean är lika stor som Savonius. Kostnaderna för lamporna minskar ytterst lite men eftersom 
turbinen har ett lågt pris per kvadratmeter blir underhållskostnaderna också låga och överskottet 
därför relativt stort. Det skulle krävas nästan 80 år att återbetala systemet med dessa 
förutsättningar och ingen av turbinerna lyckas därför uppfylla lönsamhetskraven i scenario 1. 
Systemet kommer därför behöva kompletterande teknik för att möjliggöra investeringen.  

Ett alternativ är att se på möjligheterna att installera ett batteri som kan möjliggöra 
effektiv användning av den el som genereras. Med ett föreslaget batteri på 1000 wattimmar 
förändras utfallet enligt scenario 2 i tabellen och återbetalningstiden förbättras avsevärt för H-
rotorn eftersom kostnaderna för köpt el minskar med lite mer än 200 kronor, trots oförändrad 
produktion.  Detta beror på att elen som genereras dagtid kan lagras i batteriet till natten och på 
så sätt användas i lyktstolpen. Batteriet utnyttjas aldrig till fullo eftersom kapaciteten 1000 
wattimmar är större än den maximala dagliga produktionen på strax under 600 wattimmar för en 
H-rotor och all lagrad energi används till lamporna under natten. Inget överskott säljs därför till 
elnätet.  

Då försäljning till elnätet möjliggörs för en konstellation med bara turbinen i scenario 3 
kan den köpta elen minska lika mycket som i scenario 1 med den energi som genererats från den 
naturliga vinden under natten. Även om energin som genereras under dagen inte kan lagras till 
natten kommer den bidra till systemets ekonomi i scenario 3 eftersom elen som säljs genererar 
intäkter till systemet. Även om mer energi genereras under dagen än natten blir besparingarna i 
scenario 1 inte mycket minde än intäkterna från försäljningarna i scenario 3. Detta beror på den 
rådande energimarknaden där priset för inmatning är betydligt lägre än det för uttag. Skillnaden 
mot scenario 1 är att de årliga kostnaderna ökar med avtalskostnaderna som presenterats tidigare 
men eftersom dessa är låga kommer systemet trots detta få en kortare fordrad livslängd. 

Varken Savonius eller Darrieus är möjliga att implementera under förhållandena i 
scenario 1 och scenario 2. H-rotorn är å andra sidan lönsam både vid försäljning till elnätet och 
vid användning av ett batteri på grund av sin höga effektivitet och sin låga investeringskostnad. 
En avvägning mellan scenario 2 och scenario 3 beror därför till stor del på prognosen för elpriser. 
I figur 10 visas den livslängd turbinen behöver för att bli lönsam vid scenario 2 och 3 vid olika 
elpriser för inmatning till elnätet.  

Figur	  9.	  Dimensioner	  för	  Darrieus	  	  på	  1,2	  m	  höjd 
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Vid ett inmatningspris runt 50 öre per kilowattimme kommer det vara lika lönsamt att välja bara 
ett batteri som att endast sälja överskottsel till nätet under rådande förhållanden med prognosen 
av elpriset som ställts i detta arbete. För priser under detta är ett batteri att föredra men ökar 
elpriset för inmatning till elnätet kommer det löna sig att endast sälja el till elnätet. Detta beror på 
de skillnader som finns mellan scenario 2 och scenario 3. Fördelarna med uppkoppling mot nät 
är att intäkterna ökar men eftersom elpriset för uttag är nästan 5 gånger så stort som 
inmatningspriset blir intäkterna låga i förhållande till besparingarna från att inte använda 
motsvarande el. Fördelen med ett batteri är att energin som lagras under dagen kan utnyttjas 
under natten och därmed öka besparingarna men det är förhållandevis dyrt att investera i och 
behöver dessutom ersättas efter 15 år varpå återbetalningen förlängs. Under rådande förhållanden 
beror därför ett val mellan dessa på de prognoser som ställs. Utifrån prognosen i denna rapport 
är båda alternativen likvärdigt lönsamma men en prognos som visar att skillnaden mellan elpriset 
för inmatning och uttag kommer minska mer, talar för att inte investera i ett batteri. Här kommer 
även prognoser rörande kostnader på marknaden påverka. Den marknadsundersökning som 
gjorts idag speglar dagsläget men om priset för batteriet eller dess underhåll minskar, kommer det 
krävas ett högre elpris för inmatning för att batteriet ska väljas bort. Här spelar även kostnaderna 
för försäljning till elnätet in då de påverkar lönsamheten vid försäljningen till elnätet.  

 När en turbin används i kombination med både ett batteri och försäljning till elnätet 
ändras förhållandena enligt tabell 8. Utfallen vad gäller produktion är precis samma som för fall 2 
eftersom all energi lagras i batteriet och inget säljs till elnätet. Detta gäller under förutsättningarna 
att modellen utformats för att lagra all energi i batteriet i syfte att maximera besparingarna. Då 
produktionen från turbinerna aldrig går över 1000 wattimmar under ett dygn och hela batteriet 
töms vid användning av lamporna under natten, kommer batteriet därför aldrig bli fullt. På så sätt 
uppstår det aldrig ett överskott att sälja på elmarknaden. Besparingarna blir lika höga och den 
enda skillnaden blir det totala överskottet som minskar eftersom de årliga kostnaderna ökar. 

Figur	  10.	  Lönsamhet	  vid	  olika	  inmatningspris	  för	  scenario	  2	  och	  scenario	  3 
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För scenario 1-4 är det endast H-rotorn som med den givna tekniska livslängden har en 
tillräcklig produktion och tillräckligt låga kostnader för att implementeras lönsamt. Detta 
förändras när solceller används för att öka produktionen och den levererade energin varierar då 
över året enligt figur 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur mycket el solpanelerna genererar årligen är uppdelat enligt tidigare data på solstrålning under 
perioderna vinter, sommar och equinox vilket speglas i figuren ovan där energin som produceras 
dagligen varierar mellan 0,1 kilowattimmar och 1,5 kilowattimmar för solpanelen. Detta gäller då 
de placeras på toppen av lyktstolpen med en area på 1 kvadratmeter och en verkningsgrad på 13 
%. Årligen summeras produktionen från solpanelen till 270 kilowattimmar vilket syns i tabell 8 där 
energin från turbinen tillsammans med 270 kilowattimmar från solcellerna summeras till den 
totala produktionen. Utan nätuppkoppling eller batteri kan inte denna överskottsel från 
solcellerna utnyttjas eftersom den varken kan användas för att minska driftkostnaderna under 
natten utan ett batteri eller öka intäkterna utan försäljning till nätet. Den totala produktionen 
varierar enligt figur 11 ovan vilket betyder att batteriet vid produktionstoppar under sommaren 
överstiget lagringskapaciteten och försäljning till elnätet därför sker. Intäkterna från denna 
försäljning är nästan lika stora som för scenario 3 då inget batteri användes. Eftersom 
implementering i scenario 3 anses möjlig kan då även försäljning till elnätet i scenario 5 
motiveras. I detta fall används ett batteri som utnyttjas till fullo och bidrar till stora besparingar 
under natten. Dessa besparingar är större än scenario 2 då endast ett batteri användes och är 
därför tillräckliga för att täcka batterikostnaderna som tillkommer vid installation av ett batteri. 
Då dessa besparingar är betydligt större än besparingarna i scenario 2 blir systemet lönsamt för 
alla val av rotorer.  

Figur	  11.	  Genererad	  energi	  i	  systemet	  från	  turbin	  och	  solpanel 
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I ett fall där en solpanel används för att öka produktionen blir en implementering av alla 
turbiner lönsam men både Savonius och Darrieus är beroende av denna bidragande effekt. Utan 
solpanelen kan de inte som enskild produktionskälla generera tillräcklig energi för att täcka dess 
investeringskostnader. Detta beror av två anledningar; turbinerna är för ineffektiva i 
sammanhanget och investeringskostnaderna är för höga.  

Savonius kan placeras så sveparean täcker hela det begränsade området för systemet men 
är ineffektiv med en effektkoefficient på 10 %. Den är dessutom avsevärt mycket dyrare än både 
H-rotorn och Darrieus och har därmed sämst återbetalningstid. Darrieus har å andra sidan en tre 
gånger så stor effektkoefficient på 30 % men kan inte utnyttja dimensionerna till fullo. Detta 
beror på att modellen är klotformad och sveparean beräknas annorlunda. Om utrymmet på 
lyktstolpen utnyttjas maximalt kan turbinerna placeras enligt figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveparean för Darrieus-rotorn blir med denna konstellation maximalt 3,3 kvadratmeter medan 
Savonius och H-rotorn får en maximal area på 5 kvadratmeter. I figur 13 visas tydligt hur 
produktionen för H-rotorn över ett år är betydligt större än både Darrieus och Savonius på en 
höjd av 1,2 meter. Då Darrieus och Savonius dessutom är dyrare än H-rotorn kan de inte ge 
önskad produktion och avkastning utan kompletterande energikällor inom detta 
användningsområde i dagsläget.  

 

  

Figur	  12.	  Utformning	  vid	  maximerad	  sveparea.	  Från	  vänster:	  Darrieus,	  H-‐rotor	  och	  Savonius 
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Av Savonius och Darrieus kostar Darrieus betydligt mindre och har därför bäst potential att 
lönsamt implementeras under rätt förhållanden. Av denna anledning har den fordrade livslängden 
markerats med orange i tabell 8 för scenario 3 och med rätt medel kan man potentiellt förbättra 
förutsättningarna för denna. För att även väga in icke beräkningsmässiga parametrar i 
diskussionen jämförs H-rotorns egenskaper med Darrieus för att se om Darrieus sticker ut på 
denna punkt. Skillnaden mellan H-rotorn och Darrieus är sveparean och investeringskostnaderna 
samt de funktionella aspekter som presenterats tidigare i tabell 1.  H-rotorn är både effektivare 
och billigare men skapar större påfrestningar på stolpen. Eftersom stabiliteten är en viktig faktor i 
utformningen av systemet är det viktigt att utreda detta noggrannare i framtida arbete för att 
avgöra om det är bättre att utveckla Darrieus effektivitet eller kostnader än att använda H-rotorn. 
H-rotorn har i nuläget bäst potential för en lönsam investering och den fortsatta analysen utgår 
därför först och främst från H-rotorn. 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Figur	  13.	  Total	  producerad	  energi	  för	  olika	  rotorer	  under	  ett	  år 
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9 Optimering	  av	  system 
För de givna förutsättningarna har H-rotorn visat sig överlägset lönsam med både effektivare 
produktion och lägre kostnader. Detta gör det möjligt att implementera en H-rotor både i 
kombination med ett batteri och med försäljning till elnätet alternativt med både försäljning till 
elnätet och ett batteri. Det mest lönsamma alternativet är att använda båda dessa och dessutom 
kombinera turbinen med solceller på lyktstolpens topp. Produktionen är förhållandevis låg och 
överskottet litet varpå det är intressant att undersöka vad som krävs av en konstellation av 1000 
lyktstolpar på sträckan Stockholm-Södertälje för att implementeringen ska vara lönsam. 
Överskottet som genereras måste under den tekniska livslängden täcka de totala 
investeringskostnaderna och de årliga kostnaderna samtidigt som satt avkastningskrav ska 
uppfyllas. Ett utdrag av de viktigaste analytiska resultaten vid optimering av det system som valts 
ut i scenarioanalysen presenteras i detta avsnitt. 

 Den produktion som diskuterats i föregående avsnitt syftar till en placering av rotorn vid 
1,2 meters höjd från marken vilket är vid den punkt bilarna påverkar vindhastigheten som mest. 
Inom de begränsade ramarna för utformningen dimensioneras systemet för att optimera 
lönsamheten. Vid en placering på denna höjd är vindhastigheten som högst och bidraget från 
fordonstrafiken uppgår då enligt modellen till 4,8 meter per sekund. Vid denna höjd kan arean av 
en H-rotor maximeras till 0,4 kvadratmeter och placeras enligt figur 14 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka vad som krävs av systemet för att det ska gå att lönsamt implementera och för 
att optimera systemet är det intressant att dels undersöka den totala produktionen och dels vilken 
livslängd som krävs för att systemet ska gå att implementera.  

  

Figur	  14.	  Placering	  turbin	  för	  ett	  optimerat	  system 
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Effekten för en H-rotor under optimala förutsättningar med en effektkoefficient på 30 % beror 
av fordonstrafiken enligt grafen i figur 15. H-rotorn får en ökad effekt från 3 watt till 45 watt i 
närhet av motorvägen på en höjd av 1,2 meter. Detta innebär årligen en total produktion på drygt 
150 kilowattimmar vilken varierar över året enligt tidigare graf i figur 13. Detta speglar även hur 
behovet av lagringskapacitet varierar över året. Batteriet bör väljas så att energin kan utnyttjas till 
lamporna så att kostnaderna minskar eftersom elpriset för att köpa el från elnätet är högre än 
priset för inmatning till elnätet. Vid användning av ett batteri sker därför inte försäljning till 
elnätet förrän batteriet blir fullt. Detta innebär att detta system inte genererar några intäkter utan 
systemet bidrar endast till minskade kostnader för köpt el till lamporna. Produktionen per dag 
överstiger aldrig 0,6 kilowattimmar (se figur 13) och ett batteri väljs därför i storlek med detta. 
Batteriet bör vara så litet att kostnaderna minimeras men samtidigt tillräckligt stort för att ha en 
marginal för varierande väderförhållanden som kan öka produktionen stundvis. I jämförelse med 
förutsättningarna i scenarioanalysen är detta batteri på 600 wattimmar mindre med lägre 
kostnader och den fordrade livslängden kan därmed sjunka från 30 år till 22 år. Eftersom 
livslängden för turbinen är 30 år kan diskonteringsräntan ökas i modellens 
lönsamhetsberäkningar och systemet fortfarande gå att implementera. Resultatet av det analytiska 
arbetet visar att diskonteringsräntan kan höjas till drygt 5 % för att livslängden som behövs för 
att investeringen ska blir lönsam ska bli 30 år. Eftersom priserna på elmarknaden som utgör 
grunden till intäkterna och besparingarna varje år antas följa inflationen över sikt kan denna 
diskonteringsränta antas direkt motsvara den avkastning investeraren kan få. Detta betyder att en 
konstellation med en H-rotor och ett batteri kan generera en avkastning i grad med det 
genomsnittliga avkastningskravet för projekt för förnyelsebar energi i Sverige. Eftersom de satta 
förutsättningarna påverkar dessa siffror är det viktigt att ta hänsyn till eventuella förändringar i 
prognoser eller förutsättningar. Vilka av dessa som påverkar mest diskuteras senare under 
känslighetsanalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid användning av ett batteri är lagring fördelaktigt framför försäljning till elnätet så länge priset 
för uttag är större än priset vid inmatning.  Batteriet är dock dyrt att investera i medan möjlig 
försäljning till elnätet är enkelt då lyktstolparna redan är uppkopplade mot nätet. Med de 
modellerade förutsättningarna är ett batteri fördelaktigt men om elpriset ökar för inmatning i 

Figur	  15.	  Effekt	  H-‐rotor	  under	  ett	  år 
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syfte att öka nationell småskalig produktion kan alternativet att koppla bort batteriet visas 
lönsamt. För att jämföra denna konstellation med alternativet att inte använda ett batteri utan 
istället sälja överskottsel till elnätet används grafen i figur 16 över hur den fordrade livslängden 
varierar med inmatningspriset. I detta fall är batteriet nästan hälften så stort som utgångsläget och 
investeringskostnaderna blir därför lägre. Detta innebär att priset för inmatning måste öka mer 
för att det ska vara lönsamt att koppla bort batteriet. Vi ser i grafen nedan att ett elpris för 
inmatning mellan 60 öre per kilowattimme och 70 öre per kilowattimme innebär att alternativen 
är ungefär likvärdigt lönsamma. Så länge inmatningspriset ligger under 70 öre per kilowattimme 
är ett batteri mer lönsamt med om elpriset ökar ytterligare är försäljning till elnätet att föredra. 
Med ett elpris på runt 140 öre per kilowattimme innebär detta att nästan 50 % av besparingarna 
går till att täcka batterikostnaderna. Med ett elpris för inmatning lika stort som elpriset för uttag 
skulle därför batteriet inte behövas och återbetalningstiden förbättras. Den fordrade livslängden 
har då visats kunna sjunka till 11 år och därmed få en lönsamhet i nivå med användningen av 
solceller som kompletterande produktionskälla. Detta skulle innebära att den årliga avkastningen 
kan ökas till drygt 10 % vilket är en fördubbling av alternativet att koppla bort batteriet vid ett 
elpris på 70 öre per kilowattimme. Detta betyder att elpriset för inmatning är avgörande för 
utfallet av detta system. En ändring på elmarknaden så ersättningen vid försäljning blir lika stor 
som priset vid uttag påverkar detta projekt väldigt mycket eftersom nivån av produktion är låg i 
förhållande till förbrukningen av el i lamporna och modellen bygger på besparingar av el.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till ett system som detta måste inte den småskaliga produktionen vara uppkopplad mot nätet 
eftersom försäljningen är låg i förhållande till produktionen och påverkar därför inte lönsamheten 
betydligt. Eftersom det ändå genererar vissa intäkter och avtalen för försäljning är flexibla 
rekommenderas försäljning till elnätet så länge förutsättningarna stämmer överens med detta 
arbete. Den totala produktionen på sträckan kan med detta system uppgå till nästan 200 
megawattimmar per år och generera ett överskott på totalt 500 000 svenska kronor med en 5 % 
årlig avkastning. Det är därför väl motiverat att investera i detta både ur ett finansiellt syfte och ur 
ett hållbarhetssyfte att öka användningen av förnyelsebar energiproduktion. 

Figur	  16.	  Lönsamhet	  scenario	  2	  och	  scenario	  3	  vid	  varierande	  inmatninspris 
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Genom att installera solceller på 1 kvadratmeter som kompletterande energikälla kan 
både effekten i systemet och återbetalningstiden förbättras. Effekten kan under givna 
förhållanden öka med 10-150 watt från solpanelen beroende på tidsperiod på året, men då krävs 
ett större batteri. Återbetalningstiden varierar med val av batteri enligt figur 17 nedan varpå 
batteriet bör vara mellan 1000 wattimmar och 1200 wattimmar. Större batterier ökar kostnaderna 
mer än de bidrar till effektiviteten och försämrar därför återbetalningstiden. Detsamma gäller för 
mindre batterier där besparingarna minskar mer än systemet gynnas av att effektiviteten ökar och 
kostnaderna för batteriet minskar. Vid val av ett batteri på 1200 wattimmar förändras lagringen i 
batteriet under året enligt grafen i figur 18 nedan. Under sommaren då solstrålningen är som störst 
fylls batteriet och överskottet säljs till elnätet. Detta innebär att systemet genererar både intäkter 
och besparingar. Totalt innebär detta en fordrad livslängd på 9 år vilket även kan utläsas ur figur 
17 där kurvan för batteriet är som lägst vid 1200 wattimmar med en fordrad livslängd på 9 år.  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Det analytiska arbetet visar att en fordrad livslängd på 9 år motsvarar en möjlig avkastning på 10 
% för en teknisk livslängd på 30 år. Detta är i nivå med avkastningen i det fall inmatningspriset 
ökar till samma storlek som priset för uttag i scenario 3. Effekten från solcellerna bidrar till att 
den totala produktionen kan öka till 450 kilowattimmar vilket motsvarar nästan 450 
megawattimmar för hela sträckan. För investeraren innebär detta ett årligt överskott på 350 000 
kronor per år med en avkastning på 10 %. Detta är för höjden 1,2 meter både det fall då 
produktionen blir som störst och återbetalningen som kortast eftersom alla ingående 
komponenter optimerats. I detta resultat är alla kostnader i det undre intervallet för resultatet från 
marknadsundersökningen och kostnaderna kan därför eventuellt öka vilket skulle påverka 
lönsamheten negativt. Det finns även flera faktorer som kan påverka återbetalningen utan att 
investeringen blir direkt olönsam. Det är därför givande att ta fram ramar för hur mycket de 
variabla förutsättningarna kan förändras för detta system för att implementeringen ska vara 
möjlig under förutsättningen av avkastningskravet minimerats. Utifrån en fordrad livslängd på 9 
år finns det utrymme för systemet att ändras en del. Dels kan konfigurationen variera genom att 
placera turbinen på olika höjder och dels kan komponenternas egenskaper förändras. Inom 
turbinen är det därför intressant att se inom vilka ramar effektiviteten kan ändras för att systemet 
fortfarande ska vara lönsamt. Även solcellerna har en verkningsgrad och en area som kan variera 
och därmed påverka utfallet. I denna del av analysen baseras beräkningarna på det optimerade 

Figur	  17.	  Lönsamhet	  vid	  varierande	  lagringskapacitet Figur	  18.	  Lagring	  under	  ett	  år	  i	  ett	  batteri	  på	  1200	  Wh	   

Dag	  på	  året	  
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systemet bestående av en H-rotor, ett batteri, solceller samt försäljning till elnätet. Först och 
främst undersöks konfigurationen och därefter effektiviteten hos komponenterna.  

	  Vid olika höjd på stolpen förändras vindförhållandena och därmed potentiella effekten 
för turbinerna. Vid en högre placering möjliggörs även större area och dimensionerna varieras 
därför så att sveparean för turbinen maximeras vid varje placering. Sveparean har därför alltid en 
bredd på 1 meter och sträcker sig från 1 meters höjd upp till översta delen av systemet. Genom 
att variera höjden till mittpunkten förändras därför både sveparean och vindförhållandena. I 
grafen som illustreras i figur 20 nedan visas hur lönsamheten varierar vid varierande placering på 
lyktstolpen, det vill säga hur den fordrade livslängden beror av höjden till mittpunkten på 
systemet. På grund av de begränsande dimensionerna kan turbinen inte placeras lägre än 1 m och 
kurvan börjar därför där. Mellan höjden 1 meter och 1,2 meter är vindhastigheten högst och 
systemet därför effektivast. Därefter avtar effektiviteten men besparingarna ökar i storlek 
eftersom sveparean ökar och systemet kan generera mer energi och därför spara alternativt sälja 
mer. Ju större sveparean blir desto mindre blir besparingarna i förhållande till effektiviteten. 
Detta betyder att en högre placering ökar besparingarna totalt sett även om besparingarna per 
kvadratmeter sveparea minskar. Vid en fordrad livslängd på 30 år är systemet precis lönsamt och 
möjligt att implementera. Detta motsvarar en höjd på 2,45 m vilket i grafen har markerats med 
streckade linjer. Upp till strax under 2,5 m är systemet alltså lönsamt och sveparean kan därmed 
variera upp till 2 kvadratmeter vid dessa begränsningar.   

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 
 

 

Upp till 2,5 meter påverkas vindhastigheten av fordonstrafiken och lönsamheten avtar 
exponentiellt. Detta beror på att vindhastigheten är en exponentiell variabel och en förändring av 
denna alltså ger ett liknande utslag. Därefter påverkas inte vindhastigheten av en högre placering 
och effektberäkningarna påverkas endast av sveparean som ökar linjärt med höjden. Samtidigt 
ökar kostnaderna till följd av ökningen av area vilket gör att effektivitetsbidraget per kostnad 
minskar och lönsamheten avtar linjärt. 

Figur	  19.	  Produktion	  vid	  varierande	  höjd Figur	  20.	  Lönsamhet	  vid	  varierande	  höjd 
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Med höjden ökar även totala produktionen även om effektiviteten per area minskar då 
vindhastigheten är lägre på högre höjder. Hur produktionen för hela sträckan varierar med 
höjden illustreras i figur 19. Vid en placering på 1 meter är produktionen försumbar. Vid högre 
höjder är både sveparean större och vindhastigheten förändrad.  Från 1,2 meter upp till 1,5 meter 
avtar vindhastigheten något men eftersom sveparean ökar i proportion med höjden kommer 
produktionen öka linjärt i detta intervall. Därefter minskar vindhastigheten betydligt och 
produktionen ökar mindre med höjden. Produktionen är som allra högst vid 2 meter och därefter 
avtar den snabbt eftersom vindhastigheten avtar drastiskt upp till	   2,5 meter. Vid högre höjder 
påverkas inte vindhastigheten av bilarna och endast arean ökar då med en högre placering. 
Produktionen kommer därför öka linjärt vid fortsatt ökning av höjden. Vid maximal produktion 
på 2,0 meter genererar hela systemet bestående av nästan 1000 lyktstolpar på sträckan drygt 900 
megawattimmar (se figur 19). Om syftet med implementeringen är att maximera användningen av 
förnyelsebar energi är detta den optimerade utformningen. Större solpaneler kan öka 
produktionen men då detta kräver ett mycket större batteri kommer det påverka lönsamheten 
negativt och detta är därför den konstellation som maximerar produktionen inom ramarna för 
detta projekt.  

En faktor som i stor utsträckning påverkar lönsamheten och valet av turbin är 
effektiviteten. Effektkoefficienten påverkar effektberäkningarna i modellen och en utveckling av 
turbinerna kan därför påverka möjligheterna att implementera detta. Hur lönsamheten påverkas 
av effektkoefficienten visas i figur 21 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett system med dessa optimerade förutsättningar kan använda turbiner med alla olika 
effektkoefficienter mellan 1 % och 100 %. Vid maximala teoretiska effektiviteten på 59 % kan 
återbetalningen minimeras till 8 år vilket livstiden motsvarar en årlig avkastning på 15 %. Att 
utveckla vindturbinerna kan därför få stort utslag på utfallet och implementerings-möjligheterna. 
För ett optimerat system som detta kan effektiviteten i turbinen minska mycket utan att i större 
grad påverka lönsamheten. Det är därför inte helt avgörande vid val av H-rotor utan kostnaderna 
för systemet spelar större roll. Detta styrker tidigare argument om kostnaden som avgörande vid 
val av en H-rotor framför Savonius.  

Figur	  21.	  Lönsamhet	  vid	  olika	  effektkoefficienter 
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En anledning till att systemet inte påverkas mycket av effektiviteten i turbinen är att 
solpanelerna står för en likvärdigt stor andel av produktionen och även om turbinen försämras 
kommer solpanelerna fortfarande generera el. Det är därför intressant att även undersöka hur 
systemet påverkas om solpanelernas egenskaper istället förändras. Om solcellernas verkningsgrad 
förändras i det system som har optimerats kommer lönsamheten påverkas enligt grafen i figur 22. 
Även om verkningsgraden går ner till noll är detta system optimerat så turbinen producerar 
maximal möjlig energi och i figuren visas att turbinen är tillräckligt effektiv för att täcka en 
nedgång i effektivitet av solpanelerna. Om solceller slits eller plötsligt går sönder kommer detta 
inte vara avgörande för systemet eftersom den fordrade livslängden vid 0 % verkningsgrad är på 
24 år och systemet därför klarar att generera tillräckligt överskott från besparingarna vid 
användning av turbinen även om solcellerna försvinner. Detta motsvarar 2 år mer än utgångsläget 
utan solpaneler då systemet kunde optimeras till en fordrad livslängd på 22 år. Avkastningen 
skulle påverkas negativt av sämre solceller men ett tillfälligt avbrott eller försämrade förhållanden 
för solcellerna är inte avgörande. Detta innebär även att förändrade solförhållanden inte påverkar 
systemet i betydande utsträckning och väder därför blir en mindre faktor i valet av solceller.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom solpanelerna visats kunna ge ett stort bidrag till systemet är det intressant om detta 
skulle kunna förbättras genom att installera mer solceller. I figur 23 visas hur systemet påverkas av 
att arean för solpanelerna förändras med denna konstellation. En mindre area kommer på samma 
sätt som verkningsgraden inte vara avgörande för lönsamheten eftersom turbinerna har 
konstruerats för att maximera produktionen i sammanhanget. Turbinen är därför inte beroende 
av solcellerna som kraftkälla. Vi ser i grafen att lönsamheten är optimal vid en area på 1 
kvadratmeter vilket är den utformning som valts ut. För större solpaneler försämras lönsamheten 
något. Detta beror på att systemet som modellen analyserar har utgått från användningen av ett 
batteri som är optimerat för 1 kvadratmeter solceller i kombination med en H-rotor. Batteriet är 
optimerat för att lagra energi som kan användas till lamporna och minska elkostnaderna. Om 
arean för solpanelen ökar kommer produktionen öka och batteriet bli fullt. Ju mer som genereras 
desto mer säljs till elnätet istället för att användas till lamporna eftersom batteriet inte kan lagra 
mer än 1200 wattimmar. Mer solpaneler innebär därför större andel intäkter i förhållande till 
besparingar och det genererade överskottet per tillagd area solceller blir därför mindre ju större 
solpanelen blir. Ett större batteri innebär även större kostnader och i detta system är det därför 
inte lönsamt att öka batteriet i syfte att kunna använda mer solceller. Detta betyder att montaget 

Figur	  22.	  Lönsamhet	  vid	  varierande	  verkningsgrad	  för	  solceller Figur	  23.	  Lönsamhet	  vid	  varierande	  area	  på	  solpanel 
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inte behöver optimeras för att kunna använda mer än 1 kvadratmeter solceller under 
förutsättningarna i detta arbete. 

För ett optimerat system med en H-rotor, ett batteri, försäljning till elnätet och en 
solpanel har i detta avsnitt både höjden, effektiviteten, batteriets lagringskapacitet och solcellernas 
egenskaper visats kunna varieras för systemet. Under förutsättningarna att systemet i ett 
utgångsläge har optimerade värden för alla parametrar kan ramarna för systemet sammanfattas 
med tabell 9 nedan där både det optimerade värdet för parametern och intervallet inom vilket 
parametern kan förändras presenteras. Denna tabell syftar till ett system som används i syfte att 
maximera lönsamheten och inte produktionen specifikt. 

 

Tabell	  9.	  Resultat	  optimering	  av	  system	  

 Optimalt värde Möjligt intervall 

Höjd (h) 1,2 m 1 m <h<2 m 

Effektkoefficient (𝐶!) 30 % (maximera) 0 % ≤   𝐶!  ≤ 59 % 

Lagringskapacitet (U) 1200 Wh 1000 Wh < U < 1200 Wh 

Verkningsgrad solcell (𝜂!"!)  13 % (maximera) 0 % < 𝜂!"!< 100 % 

Area solpanel (𝐴!)  1 m2 0 < 𝐴!< 2 m2 
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10 Känslighetsanalys	  
I modellen där systemet är uppbyggt baseras beräkningar och resultat på indata och antaganden 
som avgör möjligheterna för att implementera detta system. För att dra slutsatser kring hur säkra 
resultaten är samt se hur möjligheten att implementera detta beror av sammanhanget, undersöks 
känsligheten i resultatet för produktion och återbetalningstid till följd av de yttre förhållandena. 
Av indata modellen baseras på är de som berör miljö och omgivning: vindhastighet, elpris och 
fordonstrafik. Inom systemet finns indata för underhållskostnader, komponenternas livstid, 
kostnaderna för komponenterna samt solcellernas och systemets verkningsgrad. Genom att fixera 
alla parametrar för det optimerade systemet och variera en i taget kan effekten på produktion och 
återbetalningstid undersökas och därmed känsligheten i resultatet fastställas.  

De parametrar som påverkar produktionen är trafik och vindhastigheten samt 
verkningsgrader i systemet. Produktionsförändringarna bidrar i dessa fall till utslaget på 
återbetalningstid eftersom ökad produktion innebär större besparingar och därmed kortare 
återbetalningstid. Kostnader och livstid för komponenterna samt elpriser påverkar däremot inte 
produktionen, utan ger utslag i investeringskalkylerna. I tabell 10 nedan illustreras resultatet av en 
känslighetsanalys av presenterad indata rörande systemet och omgivningen. Utifrån ett 
normaltillstånd med en H-rotor, batteri och solceller där återbetalningstiden är 9 år, undersöks 
olika tillstånd där en typ av indata i taget både ökas och minskas med 10 % respektive 50 %. För 
alla dessa tillstånd presenteras sedan beräknade återbetalningstiden och vilket procentuell 
förändring det motsvarar för att visa hur investeringskalkyleringen påverkas av en förändring i 
indata.  

Tabell	  10.	  Resultat	  känslighetsanalys	  

 Tillstånd Stor 
minskning 

Minskning Normal Ökning Stor 
ökning 

 Förändring indata - 50 % - 10 % 0 % + 10 % + 50 % 

Sy
st

em
 

Kostnad komponenter 5 år  
(-44 %) 

8 år  
(-11 %) 

9 år  
 

10 år 
 ( +11%) 

13 år  
( +44%) 

Verkningsgrad i systemet 15 år  
(66 % ) 

10 år 
(11 %) 

9 år 9 år 
(0 %) 

8 år 
(-11 %) 

Verkningsgrad solceller 13 år  
(+44% ) 

9 år 
(0 %) 

9 år 9 år 
(0 %) 

8 år 
(- 11 %) 

Livstid komponenter 11 år 
(+22 %) 

9 år 
 (0 %) 

9 år 9 år 
(0 %) 

9 år 
(0 %) 

Underhållskostnader 9 år 
(0 %) 

9 år 
(0 %) 

9 år 9 år 
(0 %) 

9 år 
(0 %) 

O
m

gi
vn

in
g 

Elpris inmatning prognos 10 år 
(+11 %) 

9 år 
(0 %) 

9 år 9 år 
 (0 %) 

9 år  
(0 %) 

Elpris uttag prognos 15 år 
(+66 %) 

11 år 
 (+22 %) 

9 år 8 år 
(- 11 %) 

7 år 
 (- 22 %) 

Trafik  
 

11 år  
( +22%) 

9,5 år 
 (+5 %) 

9 år 9 år 
(0 %) 

8 år 
(-11 %) 

Vindhastighet 12 år  
(+33 %) 

10 år  
(+11 %) 

9 år 9 år  
(0 %) 

7 år  
(-22 %) 
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För systemet innebär en stor minskning av verkningsgraderna ett stort utslag på 
återbetalningstiden. Av dessa påverkar en stor minskning av systemets verkningsgrad mest då den 
redan tidigare visats sig avgörande för beslutet av utformning. På samma sätt ger förbättrad 
verkningsgrad för solcellerna stor effekt på investeringen och en fortsatt utveckling av 
solcellstekniken innebär därför stora möjligheter att använda dessa i detta syfte. Verkningsgraden 
i systemet har en väldigt stor påverkan eftersom en försämrad verkningsgrad med 50 % till 80 % 
innebär en försämrad återbetalningstid med 75 % och det är därför rekommenderat att 
undersöka hur produktionen påverkas av förluster i systemet vid kombination av dessa 
komponenter i praktiken.  

Livstiden för batteriet och solcellerna är inte avgörande för systemet. Eftersom livstiden 
ligger runt 15 år kommer det ske ett till två byten under systemets livslängd på 30 år. En 
förbättrad livstid påverkar därför inte systemet om den inte blir över 30 år det vill säga ökar med 
100 %. En försämrad livslängd påverkar däremot systemet direkt eftersom det innebär ett extra 
byte av komponenterna. Då investeringskostnaderna för det optimerade systemet ligger på 5 300 
kronor och ett batteri på 1 200 wattimmar motsvarar 30 % av dessa kostnader ger det stort utslag 
på investeringen. Underhållskostnader för att motverka onödigt slitage kan därmed i stor grad 
påverka möjligheterna för implementeringen och att prioritera underhållsbehovet av dessa 
komponenter är därför viktigt. Idag är underhållskostnaderna uppskattade till väldigt låga och 
resultatet är därför inte känsligt för en 50 % förändring av dessa men om underhållskostnaderna 
ökar i väldigt stor grad finns en risk att överskottet försämras markant. Med ett årligt överskott 
på hela sträckan på strax under 500 000 kronor innebär de beräknade årliga 
underhållskostnaderna på 10 000 kronor bra möjligheter att se över olika alternativ. Resultatet är 
inte känsligt för små förändringar med ± 50 % varpå underhållskostnaderna har utrymme att 
variera mellan 5 000 och 15 000 kronor för hela sträckan utan att det påverkar 
investeringsmöjligheterna i stort.  

Kostnaderna för komponenterna är däremot avgörande för investeringen eftersom de rör 
sig om stora initiala summor. Det finns därför ett stort behov av att hålla dessa kostnader nere 
och utan de mest kostnadseffektiva alternativen är detta system inte lönsamt. Vad gäller de 
omgivande faktorerna som rör lönsamhetsberäkningarna är resultatet känsligt för förändringar i 
uttagsspris. Eftersom systemet optimerats för att maximera besparingarna påverkas det mycket av 
vilka möjliga besparingar som kan göras. Om elpriset från nätet går ner mycket förlorar det 
optimerade systemet därför snabbt sin funktion. Val av användning av batteri beror därför till 
stor del av prognoser för elpriserna. I dagsläget påverkas inte beräkningarna mycket av 
inmatningspriset eftersom intäkterna från försäljningen är låg i förhållande till besparingarna från 
det minskade behovet att köpa el. Om förutsättningarna för att sälja överskottsel ändras och 
inmatningspriset blir större än 70 öre per kilowattimme kan som tidigare nämnts batteriet tas 
bort. Systemet blir då betydligt mer känsligt för inmatningspriset.  

De omgivande faktorerna trafik och vindhastighet är nära korrelerade. En ökning av 
trafiken innebär en bidragande ökning av vindhastigheten. Hur känsligt systemet är för 
förändringar i trafik och vindhastighet är därför lika. En förbättring av dessa förhållanden innebär 
större möjligheter för systemet. En ökning med 50 % innebär en förbättrad återbetalningstid med 
22 % vilket innebär nya möjligheter för systemet. Antingen kan det optimerade systemet 
användas för att generera större årlig avkastning eller så kan val av komponenter och 
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konfiguration ändras med större marginal. I syfte att maximera produktionen av förnyelsebar 
energi kan exempelvis större utrymme på stolparna utnyttjas.   

Vindhastigheten och kostnader för systemet är har störst osäkerhet vad gäller källor och 
referenser då mycket uppskattningar baseras på begränsad data. Fåtal experiment har gjorts på 
området och få verkliga implementeringar av kraftproduktion på lyktstolpar har gjorts varpå få 
färdiga prisförslag finns. Indata för detta bör därför ses över och optimeras vid 
implementeringen. De är även dessa parametrar resultatet är mest känsligt för och valet av 
komponenter är därför mycket beroende av kostnaderna och placering. 
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11 Kostnadsanalys	  
En faktor som visats avgörande i arbetet är kostnaderna för systemet. Kostnaderna består av 
både kostnader för komponenter, installationskostnader och årliga kostnader. Resultatet i arbetet 
har i känslighetsanalysen visats bero mycket på dessa förutsättningar och det är därför intressant 
att undersöka dessa djupare. Genom att modellera det optimerade systemet och succesivt öka en 
kostnad i taget kan det fastställas hur mycket det påverkar systemet. Eftersom stora delar av 
arbetet fokuserar på val av konfiguration och utformning är komponenterna avgörande vad gäller 
kostnader. Lönsamheten påverkas av komponenternas kostnader enligt grafen i figur 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla komponenter påverkar det optimerade systemet mer eller mindre. Ur grafen ovan sticker 
batteriet ut från resterande resultat. Batteriet kan öka med nästan 250 % men därefter försämras 
lönsamheten snabbt och systemet är inte möjligt att implementera. Marknadsundersökningen 
visar att batteriets kostnad vanligen varierar mellan 1 350 - 4 600 kronor per kilowattimme 
lagringskapacitet. Då det optimerade systemet använder ett batteri på 1 350 kronor per 
kilowattimme är en ökning med 250 % av investeringskostnaden fullt möjlig. Anledningen till att 
dessa kostnader påverkar lönsamheten kraftigt är att de byts under turbinens livslängd och 
kostnaden därmed uppstår två gånger. Det blir därför viktigt att minimera kostnaden för 
batteriet. Solpanelen kan också behöva bytas under livslängden även om den har en livslängd på 
upp till 25 år. Kostnaden spelar därför större roll om den ökar jämfört med motsvarande ökning 
för turbinen eftersom turbinkostnaden är en engångskostnad. Om solpanelen behöver bytas kan 
det vara värt att överväga alternativet att koppla bort solpanelen helt de sista åren alternativt 
möjliggöra för solpanelen att fungera fristående för framtida bruk om turbinen slutar fungera.  

Systemet klarar en 600 % ökning av kostnaden för solpanelen det vill säga en kostnad på 
ungefär 7 800 kronor per kvadratmeter. Då solpaneler vanligtvis ligger i prisintervallet 1 300 – 5 
000 kronor per kvadratmeter är dessa kostnader inte kritiska att överväga vid val av solceller. En 
H-rotor har ansetts kostnadseffektiv i detta arbete men kan befinna sig i ett stort prisintervall på  
2 400 – 25 000 kronor per kvadratmeter. Systemet klarar en ökning på hela 870 % av denna 
kostnad men eftersom prisintervallet är stort kommer de dyraste alternativen inte vara möjliga att 
implementera.  Från utgångsläget beräknas även kostnaderna för montage kunna uppgå till 
maximalt 8 000 kronor för det optimerade systemet (Bilaga 9). 

Figur	  24.	  Lönsamhet	  vid	  varierande	  kostnader	  för	  komponenter 
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12 Elmarknadsanalys	  
Det system som optimerats är beroende av yttre förhållanden enligt de analyser som utförts i 
tidigare avsnitt i denna rapport. Systemet påverkas både av konfiguration och komponenternas 
egenskaper inom systemet men också av omgivande förutsättningar för produktion och 
elmarknaden. I känslighetsanalysen har elprisets påverkan på systemet undersökts men även de 
potentiella förhållandena som kommer råda på elmarknaden påverkar systemet. Det finns många 
olika satsningar från regeringens sida för att öka andelen förnyelsebar energi där några av de 
potentiella incitamentsystem som kan införas för att stödja utbyggnad av förnyelsebar energi har 
redogjorts för under Finansiering av vindkraftsprojekt (6.). Utfallen av alternativen att införa dessa har 
analytiskt undersökts. 

 Val av incitamentsystem har visat sig påverka lönsamhetsberäkningarna på olika sätt och 
den fordrade livslängden i relation till utgångsläget speglar därför den ekonomiska möjligheten att 
implementera systemet på lyktstolpen. I denna elmarknadsanalys har sex olika alternativ valts ut 
för att se hur de kan påverka möjligheterna för detta vindkraftsprojekt. I tabell 11 visas 
överskådligt de resultat som fås för projektet vid beslut om feed-in tariffer, nettodebitering 
elcertifikat, skattereduktion och stöd för installation av solceller.  

Tabell	  11.	  Resultat	  elmarknadsanalys	  

 

 

 

 

Tillstånd elmarknad 

 

 

 

Överskott 
första året 

[SEK] 

 

 

 

Fordrad 
livslängd 

[år] 

Möjlig avkastning under teknisk 
livslängd  

Optimerat 
system 

System med 
genomsnitts-
kostnader för 
komponenter 

Utgångsläge 685 9 10 % 2 % 

Feed-in tariffer 915 7 17 % 5 % 

Nettodebitering 915 7 17 % 5 % 

Elcertifikat 782 9 11 % 3 % 

Skattereduktion 854 8 15 % 4 % 

Stöd till solceller (företag) 685 7 17 % 5 % 

Stöd till solceller (ej företag) 685 7 17 % 5 % 

	  

I utgångsläget betraktas det optimerade systemet som genererar ett årligt ekonomiskt överskott 
på 685 kronor per år och lyktstolpe. Detta ger en beräknad fordrad livslängd på 9 år som 
motsvarar en årlig avkastning på 10 % i det optimerade fallet.  

Det optimerade systemet baseras på kostnader som ligger i det undre intervallet för 
utbudet av vindturbiner, solceller och batterier på marknaden. Detta skapar en bild av 
lönsamheten som kan vara missvisande utan jämförelse med ett resultat som baseras på 
genomsnittskostnaderna på marknaden. I kolumnen längst till höger visas därför ett resultat som 
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tagits fram för respektive utfall på elmarknaden i de situationer kostnaderna för komponenterna 
är i storlek med genomsnittskostnaderna på marknaden. Skillnaden blir betydande ur ett 
lönsamhetsperspektiv men i syfte att jämföra de olika utfallen på elmarknaden är dessa resultat 
och resultaten för det optimerade systemet precis lika bra att använda. 

I tabellen presenteras först effekten av att använda feed-in tariffer i Sverige. Konceptet är 
idag inte infört men förslaget innebär som beskrivet under Finansiering av vindkraftsprojekt (6.) att 
energin från förnyelsebara energikällor har företräde ut på elnätet. Detta fungerar i praktiken 
genom att elproducenten får ett garanterat och förutbestämt pris per kilowattimme för inmatad 
energi. Med en antagen ersättning för producerad el på 1,3 kronor per kilowattimme skulle det 
ökade priset innebära ett ökat överskott med 200 kronor som motsvarar en fordrad livslängd på 7 
år eller en årlig avkastning på hela 17 %. Eftersom detta gäller under förutsättningarna för det 
optimerade systemet kan effekten bli ännu större om batteriet kopplas bort vilket diskuterats i 
föregående avsnitt. Förslaget om nettodebitering skulle ge ungefär samma utfall eftersom båda 
satsningarna innebär en ökning av inmatningspriset. På så sätt är effekten av dessa system mycket 
lika och i båda fallen skulle projektet gynnas av att inte använda ett batteri. Elcertifikat skulle 
däremot ge ytterst liten effekt på implementeringen. Överskottet skulle öka årligen med 
intäkterna från försäljning av elcertifikat men denna summa är låg i förhållande till den effekt ett 
ökat inmatningspris har på intäkterna.  

Med skattereduktion skulle överskottet kunna öka något och ha en betydande inverkan på 
lönsamheten. Vid stöd för installation av solceller påverkas inte överskottet men 
investeringskostnaderna minskar och systemet återbetalas därför snabbare. I detta fall kommer 
inte utfallet påverkas märkvärt av om det är ett företag eller inte som investerar i systemet. Denna 
möjlighet har därför ingen betydelse för vem som lämpar sig bäst för att implementera ett system 
likt detta. 

Initiativ som rör elmarknaden har visats sig kunna gynna detta projekt olika mycket. 
Satsningar som rör elpriset för inmatning har visat sig ha störst påverkan eftersom modellen som 
använts baseras på att spara energi eller generera intäkter genom försäljning av överskottsel. Med 
feed-in tariffer och nettodebitering finns dessutom möjligheten att utesluta ett batteri ur systemet 
och på så sätt minska kostnaderna. Om inmatningspriset sätts högre än priset för uttag kan 
energin också generera mer intäkter genom att sälja elen direkt till elnätet. Elcertifikat uppskattas 
å andra sidan ha mindre effekt på projektet eftersom intäkterna är förhållandevis små i jämförelse 
med de andra alternativen. Alla satsningar har gemensamt att de ökar den möjliga avkastningen i 
systemet och vid köp av komponenter med genomsnittskostnader kan projektet i bästa fall nå det 
generella avkastningskravet på 5 % för energisatsningar som denna. 
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13 Framtaget	  ramverk	  och	  rekommendation	  vid	  implementering	  
Det arbete som presenterats under tidigare avsnitt har resulterat i en rekommendation och ett 
framtaget ramverk för implementeringen som presenteras nedan. Eftersom resultaten är 
beroende av omgivande förhållanden har slutsatsen dragits att det är relevant att ta fram en 
samling riktlinjer och slutsatser som är av värde för en aktör som önskar se över möjligheterna att 
implementera vertikala vindkraftverk på lyktstolpar. Det kan även fylla ett syfte som vägvisare för 
fortsatta arbeten på området och eventuellt även utveckling av vertikal vindkraftsteknik. I detta 
avsnitt presenteras därför den konstellation som optimerats för systemet samtidigt som slutsatser 
refereras till tidigare presenterade analyser. Dessutom presenteras framtida möjligheter för vidare 
utveckling. Förutom en rad hållpunkter kring vad som bör tas hänsyn till, kommenteras vilka 
faktorer som är viktigast att undersöka i en förstudie för ett projekt som ämnar implementera 
detta. Slutligen presenteras resultatet från slutfasen av detta arbete där analysen utvecklas till att 
sammanfatta hur implementeringen påverkas av den avgörande faktorn vindhastighet. Detta 
presenteras i stora drag i en tabell för att fungera som vägledning för den som ser över 
möjligheterna för vertikala små vindkraftverk. 

Vid köp och implementering av vindturbiner på den avsedda sträckan Stockholm-
Södertälje rekommenderas som beskrivet ett system med en H-rotor i kombination med ett 
batteri och solceller. För att maximera lönsamheten för systemet rekommenderas en turbin på en 
höjd av 1,2 meter med dimensionerna 0,4 meter i längd och 1 meter i bredd. Till detta 
rekommenderas ett batteri med en lagringskapacitet på 1 200 wattimmar och solceller på 1 
kvadratmeter. Systemet kan då utformas enligt figur 25. Om syftet med implementeringen endast 
är att öka andelen förnyelsebar energi utan vinstintresse rekommenderas istället systemet i figur 26 
där turbinen är placerad på en höjd av 2 meter med en sveparea på 2 kvadratmeter. Detta 
maximerar produktionen till 900 megawattimmar för hela sträckan Stockholm-Södertälje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur	  25.	  Rekommenderad	  konfiguration	  
för	  att	  maximera	  lönsamheten	  

Figur	   26.	   Rekommenderad	   konfiguration	   för	   att	  
maximera	  produktionen	  
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För en möjlig implementering föreslås kostnaderna i tabell 12 för komponenter, installation och 
underhåll. Detta är under förutsättningen att systemet är optimerat för att maximera lönsamheten 
och därmed har utrymme att variera kostnaderna. Totala kostnaderna för det optimerade 
systemet kan maximalt öka med 150 % (bilaga 10) och en ökning av alla kostnader till den övre 
delen av intervallet ger en lönsam investering utan avkastning. För en rekommenderad 5 % årlig 
avkastning föreslås kostnaderna inom parantes i tabellen. 

	  

Tabell	  12.	  Rekommenderade	  kostnader	  

 

Förutom att hålla nere kostnaderna är det viktigt att ta hänsyn till systemets påverkan på 
omgivningen och turbinen bör därför inte bara väljas ut baserat på effektivitet utan även vikt, 
ljudnivå, stabilitet och material som minimerar reflektioner från turbinen. På så sätt 
implementeras ett system som är hållbart både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv då det värnar om omgivande natur, trafikanter och boende samtidigt som det kan 
gynna samhällets ekonomi i de fall då investeraren är statlig. H-rotorn som val av turbin har hög 
effektivitet och låg vikt samtidigt som den är kostnadseffektiv, men den har en relativt hög 
ljudnivå och kan medföra påfrestningar på ställningen. Savonius å andra sidan är väldigt 
tystgående och stabil men mycket tung och har en låg effektivitet samt höga 
investeringskostnader. Darrieus är både effektiv och väger lite med nackdelen att den har högst 
ljudnivå. För att välja H-rotorn och helt utesluta de andra modellerna krävs därför att montage 
och påverkan av ljudnivå från turbinen mäts noggrannare. Utöver detta ställs även krav på 
systemet för att projektet ska gå att genomföra vilket kan sammanfattas med tabell 13.  

 

 

 

 

Teknik Investeringskostnader Årlig kostnad 
[SEK/år] Kostnad teknik Installationskostnad 

Batteri ≤3 300 (2 200) 
[SEK/kWh ] 

≤250 (160)  
[SEK/kWh] 

- 

 
Solpanel 

 
≤3 000 (2 000) 

[SEK/m2] 

 
≤300 (200) 

[SEK/år*m2] 

 
- 

    
H-rotor ≤6 000 (4 000)  

[SEK/m2] 
≤900 (600) 
[SEK/m2] 

18 (12) 
[SEK/turbin] 

 
Elnät 

 
- 

 
- 

 
14 (9) 

[SEK/lyktstolpe] 
Montage ≤300 (100) 

[SEK/lyktstolpe] 
- - 
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Tabell	  13.	  Krav	  system	  

 Krav  

Montage • Utrustningen måste kunna bära en H-rotor på 25 kg 
• Solcellerna måste kunna placeras stabilt på toppen av 

lyktstolpen 
• Utrustningen bör vara säker och underhållsfri 

 

Batteri • Bör kunna placeras vid marken 
• Lågt behov av kontroll och underhåll 
• En livslängd på mellan 10 år och 15 år 
• Köps med laddningsregulator 

 

Turbin • Hög effektkoefficient om den inte kombineras med 
solceller 

• Måste innehålla generator och växelriktare 
• Måste vara självstartande eller innehålla startmotor 
• En livslängd runt 30 år 
• Tystgående  

 

Solpanel • Lågt behov av kontroll och underhåll 
• Köps med kylsystem 
• En livslängd på minst 15 år 

 

 

I detta system är resultatet mest känsligt för variation i huvudsakligen tre faktorer; vindhastighet, 
elpriser och kostnader för komponenterna. Förutom att stor vikt bör läggas vid val av 
underhållsavtal och investeringskostnader bör val av område och sammanhang också fokuseras 
på då det i stor utsträckning kan påverka de satta ramarna. Eftersom vindhastigheten är den 
omgivande faktor som påverkar systemet mest är den viktig att utreda innan ett val av 
implementering. Det är därför intressant att undersöka potentiella områden med bättre 
vindförhållanden. Här handlar det om att antingen öka trafiken och därmed vindpåslåget eller de 
naturliga vindförhållandena. Vad gäller trafiken bygger vindberäkningarna främst på typ av bilar 
och frekvens av bilar i ytterfilen. Frekvens av bilar i ytterfilen väljs därför som riktmärke för 
vägens potential för vertikal vindkraft. Typ av fordon kan också ha stor påverkan eftersom ett 6-
hjulsfordon uppskattas kunna öka vindhastigheten med upp till 10 meter per sekund vilket är det 
dubbla av effekten från 4-hjuliga fordon. Den avsedda sträckan har en uppskattad frekvens på 
0,33 bilar per sekund i varje fil eftersom det passerar två bilar per sekund relativt jämt fördelat 
över de sex filerna. Att välja en sträcka som ökar denna frekvens, antingen genom färre filer eller 
fler bilar, är önskvärt i syfte att öka vindhastigheten. Det är dessutom optimalt att välja ett 
område med naturligt starka vindar. I tabell 14 visas dessa förhållanden för fyra utvalda områden 
som antingen har ovanligt starka naturliga vindar eller vägar med trafik över det normala. 
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Tabell	  14.	  Resultat	  av	  förutsättningar	  för	  vägar	  

Område (väg) Genomsnittlig 
vindhastighet 

[m/s] 

Trafik 
[bilar/dygn] 

Filer  
[st/vägbana] 

Frekvens 
[bilar/fil*s] 

Tullinge (E4 Stockholm-Södertälje) 3,2 83 000 3 0,33 

Bromma (Essingeleden) 3,7 120 000 2 0,69 

Falkenberg (Kustväg) 6,9 12 400 1 0,14 

Frankfurter Kreuz (Autobahn) 3,6 330 000 5 0,76 

 

I Stockholmsområdet har Bromma både högre naturliga vindar och mer trafik än Tullinge som 
motorvägen i detta arbete passerar. De har dessutom färre filer och därför mer än två gånger så 
hög frekvens av bilar i ytterfilen. Essingeleden är därför en sträcka som skulle vara intressant att 
överväga för implementering av vertikala vindkraftverk men för att göra detta måste man 
fastställa bilarnas faktiska hastigheter med hänsyn till trafikstockning.  

Det område som har högst genomsnittlig naturlig vindhastighet av de fyra är Falkenberg 
som ligger närmre kusten. Frekvensen är där ungefär hälften så stor som på E4 Stockholm-
Södertälje men de naturliga vindarna är mer än dubbelt så starka. Även detta alternativ vore 
därför intressant att undersöka vidare. Det ligger utanför ramarna för detta projekt att undersöka 
hur vindhastigheten påverkas av exakta mängden bilar och därför kan inga slutsatser dras kring 
vilket område av Bromma och Falkenberg som är mest lämpad för implementering av detta 
system. Bromma har mer närhet till bebyggelse och där blir ljudnivån en viktig faktor att ta 
hänsyn till. I Falkenberg är trafiken låg och vindarna kommer därför variera mycket vid 
lyktstolparna varpå det är viktigt att undersöka hur turbinens effekt påverkas av att rotorbladen 
inte når maximal rotationshastighet. På ett nationellt plan är motorvägar med mycket trafik vid 
kusten ett alternativ att undersöka. Internationellt föreslås motorvägar i Tyskland eftersom de har 
visats ha en betydligt högre frekvens av bilar i ytterfilen. 

Då dagens vertikala vindkraftverk inte implementerats mycket i detta sammanhang och få 
arbeten på området har presenterats är det relevant att nå en bredare analys och se hur 
möjligheten att implementera systemet beror av yttre förhållanden. Eftersom vindhastigheten är 
den omgivande parameter som påverkar systemet mest och dessutom kan variera mycket mellan 
olika områden kategoriseras här sammanhang efter den vindhastighet som är möjlig att få under 
dagen i området. Detta kan vara vind från både bilar och andra faktorer som ökar 
vindhastigheten i en urban miljö. Även andra miljöer passar denna mall men eftersom 
horisontella vindkraftverk fungerar bättre i sammanhang med stora ytor och möjlighet att 
montera stora vindkraftverk avser rekommendationerna småskaliga vindkraftverk i en stadsmiljö. 
En generell vägledning har tagits fram för utformning av dessa system baserat på val av 
sammanhang och i tabell 15 presenteras anvisningar för olika intervall av vindhastigheter.  

Vid en vindhastighet under 5 meter per sekund vid höjden 1,2 meter är systemet oerhört 
begränsat och för att möjliggöra implementeringen krävs både batterier och en kompletterande 
energikälla som solceller. I detta fall måste kostnaderna minimeras ytterligare alternativt 
effektiviteten i systemet förbättras för att investeringen ska bli lönsam. I ett hållbarhetssyfte att 
öka andelen förnyelsebar energi i Sverige kan dock detta möjliggöras utan krav på lönsamhet.  
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Vid relativt högt bidrag från fordonstrafik med en vindhastighet under 10 meter per 
sekund behövs som tidigare nämnts både ett batteri och solceller vid användning av Savonius 
eller Darrieus. H-rotorn kan under dessa förhållanden i det optimerade systemet implementeras 
utan solceller men då måste överskottsel kunna säljas till elnätet eftersom lamporna endast lyser 
under natten. Vid dessa vindhastigheter blir alternativet att använda försäljning till elnätet framför 
ett batteri möjligt. Högre vindhastighet upp mot 15 meter per sekund möjliggör även för 
Darrieus att endast använda vindturbiner med försäljning till elnätet. För Savonius blir aldrig 
detta möjligt och vid högsta betraktade vindhastighet krävs fortfarande ett batteri.  

Vindhastigheter upp mot 20 meter per sekund motsvarar en turbineffekt på nästan 600 
watt vid optimala förhållanden. Vid en genomsnittlig effekt över 340 watt kommer systemet inte 
gynnas av en ytterligare ökning av vindhastigheten eftersom produktion som överstiger behovet 
inte får säljas till elnätet idag. Eftersom turbinerna vid vindhastigheter över 25 meter per sekund 
dessutom ofta stängs av är detta alternativ inte möjligt (Paraschivoiu, 2002).	   
Tabell	  15.	  Generell	  modell	  för	  lönsamhet	  vid	  olika	  vindhastigheter	  

Vindhastighet 
[m/s] 

Vindturbin Rekommendation Möjlig 
placering på 
lyktstolpe 

Potential att 
lönsamt 

implementera 
Behov 
batteri 

Behov 
solceller 

Försäljning 
elnät 

  Savonius Ja Ja Nej  

<2 m 

 
 

< 5 Darrieus Ja Ja Nej 

H-rotor Ja Ja Nej 

 

5 ≤ v < 10 

Savonius Ja Ja Nej  

<2 m 

 
 

Darrieus Ja Ja Nej  

H-rotor  Nej Nej Ja    

 

10 ≤ v < 15 

Savonius Ja Nej Nej    

Darrieus Nej Nej Ja <2,5 m   

H-rotor Nej Nej Ja 

 

15 ≤ v < 20 

Savonius Ja Nej Nej    

Darrieus Nej Nej Ja <3 m   

H-rotor Nej Nej Ja 

 

Vid val av område och sammanhang för implementeringen lyfts främst följande 
rekommendationer fram från slutsatserna i rapporten: 

• Gör en aktuell och inte för optimistisk prognos över elpriset. 
• Se över alternativen att dra nytta av statens subventioner och system för förnyelsebar 

energi. 
• Utvärdera möjligheterna för montering noggrannare, både vad gäller stabilitet och 

kostnader. 
• Minimera kostnaderna och utnyttja skalfördelar. 
• Prioritera en stabil och effektiv turbin. 
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14 Sammanfattade	  slutsatser	  och	  framtida	  arbete	  
Sverige har idag bra förutsättningar för att hitta nya användningsområden för vindkraft. Vertikala 
vindkraftverk är både tystare, lättare och kan göras mindre än horisontella vindkraftverk och de 
passar därför för implementering i urbana miljöer. Studier kring förutsättningarna för att 
genomföra detta är i dagsläget begränsade och för att veta i vilka sammanhang små vertikala 
vindkraftverk kan användas behövs studier på vilka områden turbinerna fungerar som bäst.   

Vindhastigheten vid motorvägen har visats öka till följd av turbulens runt passerande 
motorfordon och det finns därför en möjlighet att öka vindturbinernas effekt genom att placera 
dem på lyktstolparna bredvid motorvägen.  I denna rapport har detta visats möjligt för vissa 
vindturbiner under förutsättningen att de kombineras med kompletterande teknik. H-rotorn är 
den vertikala vindkraftsmodell som lämpar sig bäst för detta men den behöver ett batteri eller 
möjligheten att sälja överskottsel till nätet för att implementeringen ska bli lönsam. Kompletteras 
vindkraften med solcellsteknik kan förhållanden förbättras ytterligare och generera en 
rekommenderad årlig avkastning på 5 %. Minimeras kostnaderna kan detta förbättras upp till en 
avkastning på 9 % för sträckan E4 Stockholm-Södertälje. För andra vägar påverkas möjligheterna 
att implementera detta främst utav naturliga vindförhållanden, fordonshastigheter, trafikintensitet 
i ytterfilen samt höjden turbinen placeras på. 

För vertikala vindkraftverk finns de tre turbin-modellerna Savonius, Darrieus och H-
rotorn, vilka skiljer sig vad gäller utformning och effektivitet. Även om H-rotorn visat sig vara 
den effektivaste modellen i sammanhanget är det viktigt att även ta hänsyn till nedanstående 
förutsättningar för att säkerställa ett hållbart system. 

• Turbinens vikt 
• Ljudnivå från systemet 
• Stabilitet och möjlighet för konstruktion på lyktstolpen  
• Kostnader kopplade till turbinen 

Utifrån en scenarioanalys kan slutsatserna i tabell 16 dras för de alternativa sätten att kombinera 
teknik på området. 

Tabell	  16.	  Slutsatser	  för	  kombination	  av	  teknik	  

Kombination av teknik Slutsats 

Endast turbin Elen som genereras under dagen kan inte användas till lamporna under natten och 
överskottet blir därför lågt. Systemet går inte att implementera för någon turbin. 

Turbin med batteri Elen som genereras under dagen kan användas för att minska kostnaderna för el till 
lamporna. H-rotorn är möjlig att implementera. 

Turbin med försäljning 
till elnät 

Intäkter från försäljningen till elnätet blir låga på grund av det låga inmatningspriset men 
investeringskostnaden blir lägre utan batteri. H-rotorn är möjlig att implementera. 

Turbin med batteri och 
försäljning till elnät 

Produktionen är låg och all energi lagras i batteriet varpå försäljningen blir låg och 
möjligheten att sälja el till elnätet endast innebär högre kostnader. H-rotorn är mindre 
lönsam men går att implementera. 

Turbin med batteri, 
solceller och försäljning 
till elnät 

Solcellerna ökar produktionen med mer än 100 %. Batteri eller försäljning till elnätet 
krävs för att ta vara på den ökade energin. Alla turbiner går att implementera lönsamt. 
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Utöver detta finns många yttre faktorer som påverkar systemet. De tre omgivande 
förutsättningarna som har störst inverkan på möjligheterna att implementera systemet är: 

1. Vindförhållanden 
2. Elpriser och förutsättningar på elmarknaden 
3. Kostnader för systemets komponenter, installation och underhåll 

Av komponenternas kostnader påverkar en förändring av batteriets kostnad systemet mest 
eftersom det byts minst en gång under turbinens livslängd. Elpriser för inmatning påverkar också 
systemet i stor grad eftersom det är billigare att sälja el till nätet än att använda ett batteri för att 
lagra energi till lamporna. Om inmatningspriset går upp behövs därför inte batteriet och 
lönsamheten kan förbättras. 

 Systemet har optimerats med avseende på två identifierade syften; att öka andelen 
förnyelsebar energianvändning utan vinstintresse och att maximera lönsamheten. Optimala 
konfigurationen som rekommenderas för dessa två fall kan sammanfattas med tabell 17. 

Tabell	  17.	  Beskrivning	  optimerade	  system	  

Optimerat system 

Syfte maximera lönsamhet Syfte öka användning av förnyelsebar energi 

Består av en H-rotor med en effektkoefficient på 
minst 30 %, en startvind på maximalt 2,9 m/s och 
placeras på en höjd av 1,2 meter med en sveparea på 
0,4 m2. Detta kombineras med ett batteri på 1200 Wh 
lagringskapacitet, försäljning till elnätet och en 
solpanel på 1 m2. Detta genererar årligen 450 MWh 
energi för hela sträckan Stockholm-Södertälje och 
motsvarar en årlig avkastning på 10 %. 

Består av en H-rotor med en effektkoefficient på 
minst 30 %, en startvind på maximalt 2,9 m/s och 
placeras på en höjd av 2 meter med en sveparea 
på 2 m2. Detta kombineras med ett batteri på 
1200 Wh lagringskapacitet, försäljning till elnätet 
och en solpanel på 1 m2. Detta genererar årligen 
900 MWh energi för hela sträckan Stockholm- 
Södertälje. I detta fall genereras ingen årlig 
avkastning. 

 

För detta optimerade system är vindhastigheten den nyckelfaktor som både påverkar systemets 
effektivitet och projektets lönsamhet. För att bedöma var systemet kan implementeras är därför 
vindförhållandena grundläggande. I Stockholms-området är Essingeleden den mest 
trafikintensiva sträckan som samtidigt har goda vindförhållanden. Ett område med höga naturliga 
vindar är Falkenberg närmre kusten men där är trafiken lägre. På ett internationellt plan finns 
motorvägar som Autobahn i Tyskland där trafikintensiteten är mycket högre och 
förutsättningarna för vindkraft goda. Vid utredning av alternativa platser som dessa är de möjliga 
vindhastigheterna under dagen avgörande för möjligheten att implementera systemet. Den 
lönsamhetsmodell som tagits fram på sida 55 för implementering vid olika vindhastigheter kan 
användas för att utvärdera i vilket sammanhang vertikala vindkraftverk lämpar sig att användas. 

För framtida studier rekommenderas vidare undersökningar för att komplettera tidigare 
arbeten och slutsatserna i denna rapport. Ett lämpligt nästa steg är ett pilotprojekt där ett system 
konstrueras på en lyktstolpe i samband med att en ny väg byggs för att under ett år samla data 
som kan validera slutsatserna om möjligheterna att implementera vertikal vindkraftsteknik på 
lyktstolpar. Fokus bör främst ligga på att vidare utreda möjligheter för montering på 
lyktstolparna, kostnader för systemet samt fordons påverkan på vindhastigheten.  
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16 Bilaga	  1:	  Marknadsundersökning	  Vertikala	  Vindkraftverk	  

Uppskattning av kostnaden för ett litet vertikalt vindkraftverk med en sveparea på 1m2 har gjorts 
genom att göra en marknadsundersökning för vertikala vindkraftverk och identifiera vad 
kostnaden är för olika svepareor för att utifrån det beräkna kostnaden för 1 m2 sveparea.  

På marknaden finns i dagsläget ett begränsat utbud från Sverige och Europa och det är stor 
skillnad i pris för olika modeller på marknaden. De billigaste modellerna finns i nuläget att köpa i 
Kina (IRENA, 2012). För att få en så korekt bild av marknaden som möjligt har vindkraftverk 
från olika länder därför tagits med i marknadsundersökningen. 

I uppskattningen har endast leverantörer som har paket där allt som krävs för att vindkraftverket 
ska fungera (som generator och växelriktare) ingår valts för att få en realistisk prisbild för hela 
kraftverket. 

Då värdet inte alltid angivits i kronor har en dollarkurs på 8,8 kronor per dollar (Dollarkurs.se 
,2015), 9,3 euro per krona (Eurokurs.org, 2015) och 12,7 kronor per pund använts 
(Valutakurser.net , 2015). 

 

Savonius:  

Modell Sveparea [m2] Kostnad [SEK] Startvind [m/s] Uppskattad kostnad 
1 m2 [SEK] 

S322 Wind Turbine 
(Helixwind, 2015a) 

 

3,2 92 500 5 29 100 

S594 Wind Turbine 
(Helixwind, 2015b) 

 

5,8 154 000 5 26 400 

Wind Kinetic Polar 
(WindKinetic, 2015)	  
 

0,3 6900 

(All Small Wind 
Turbines, 2015) 

2 21 800 

 

Pacwind Seahawk 

 (Desert Power Inc, 2007) 

0,9 26 400 3 29 333 

DPL 500W  

(Alibaba, 2015a) 

2,5 26 000 1,6 10 400 

Windside VS 4B  

(Building Green, 2009) 

4,0  

(Windside, 2015a) 

352 000 1,5  

(Windside, 2015b) 

88 000 

Kliux Zebra 

(Kliux energies, 2014) 

5,9 80 910 

 (Energynews,2013) 

3,0 13 700 

Genomsnitt 3,2 105 500 3 31 200 
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Darrieus 

Modell Sveparea [m2] Kostnad [SEK] Startvind 
[m/s] 

Uppskattad kostnad 1 m2 

[SEK] 

Maglev 300 W  

(Emarine, 2015)  

0,8 14 100 2,7 17 800 

HOPEFUL  

(Alibaba, 2015b) 

1,5 10 040 1,5 6 700 

DS 1500  

(HiVAWT, 2012) 

5,2 54 560  

(Alibaba, 2015c) 

3,0 10 450 

Pramac WT 400W	  
(Pramac, 2015a) 

1,4 32 550  

(Energysaving, 2008) 

3,0 23 250 

Genomsnitt 1,3 15 900 2,5 14 500 

 

H-rotor: 

Modell Sveparea [m2] Kostnad [SEK] Startvind 
[m/s] 

Uppskattad kostnad 
1 m2 [SEK] 

UGE Eddy 600 

(Renewable Energy World, 
2015) 

2,4 46 000  

(Ecoprofile, 2014a) 

3,5 19 167 

UGE Eddy GT  

(Greenmuze, 2010)	  
3,7 95 000  

(Ecoprofile, 2014b) 

3,5 25 676  

DOMUS 1000  

(Imagenzy, 2012) 

0,8 4230 2,9 5035 

FD-M Serious 

(Alibaba, 2015d)	  
4,8 22 880  1,5 4 800 

SAV 2kW 

(Saiam, 2015) 

7,9 18 700 3 2 400 

Turby  

(Better generation, 2009) 

5,2 

(Turby, 2006) 

90 000 3,5 17 300 

QR5 16 

(Quietrevolution. 2015) 

203 000 5 12 700 

AELOS-V 5kW  

(Aelos, 2015) 

10,8 117 000	  
(Hubot Phillipe, 2015) 

1,5 11 000 

Ropatech WRE030 
(Intelligent Energy, 2007) 

6,6 99 900 2,5 15 100 

Pramac WT400W 

(Pramac, 2015) 

0,8 19 700 3 24 370 
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Aelos V300 W 

(Yin Susan, 2015) 

1,9 18 800 1,5 9 800 

Genomsnitt 5,5 66 800 2,9 13 400 

 

Ljudnivå 

Generellt sett är vertikala vindkraftverk betydligt tystare än horisontella (Energikanalen, 2012) 
vars ljudnivå under normala förhållanden uppgår till cirka 100 dBA (Torsås kommun, 2010). För 
att undersöka hur ljudnivån ser ut för respektive teknik har en marknadsundersökning gjorts för 
de kraftverk där leverantören uppger ljudnivån enligt tabell nedan. 

 

  Ljudnivå (dBA) 

H-rotor Aelos (Aelos, 2015) 45 

 Qr5 (Quietrevolution, 2014) 50 

 UGE (Cleaner Greener Energies m.fl, 2013) 36 

 Delta II (Desert Power Inc, 2007) 15 

 Turby (Intelligent Energy, 2007) 50 

 Windspire (Solar Conduit, 2015) 6 

 Genomsnitt 34 

   
Savonius Windkinetic (WindKinetic, 2015) 6 

 Alpha Series (Desert Power Inc, 2007) 4,5 

 Windside (Building Green, 2009) 2 

 Sea Hawk (Desert Power Inc, 2007) 4,5 

 Genomsnitt 4 

   
Darrieus Lotus G2 3kw (Holleis, 2014) 50 

 Lotus G2 300W (Holleis, 2014) 30 

 Maglev (Maglev, 2014) 35 

 Genomsnitt  38 

 

 

Vikt olika modeller 

 

  Vikt (kg) Vikt/m2  

H-rotor Aelos (Aelos, 2015) 78 7 

 Qr5 (Halvarsson m.fl, 2013) 450 28 

 UGE (Halvarsson m.fl, 2013) 92 38 
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 Delta II (Desert Power Inc, 2007) 90 13 

 Turby (Intelligent Energy, 2007) 135 26 

 Windspire (Solar Conduit, 2015) 283 38 

 Genomsnitt  25 

    

Savonius Windkinetic (WindKinetic, 2015) 8 26 

 Alpha Series (Desert Power Inc, 2007) 40 44 

 Windside (Building Green, 2009) 700 175 

 Sea Hawk (Desert Power Inc, 2007) 36 40 

 Genomsnitt  70 

    

Darrieus Lotus G2 3kw (Holleis, 2014) 330 38 

 Lotus G2 300W (Holleis, 2014) 27 27 

 Maglev (Maglev, 2014) 49 26 

 Genomsnitt   30 

 

Installationskostnad vindkraftverk: 

Installationskostnaden för ett vertikalt vindkraftverk är generellt sett lägre än för horisontella, då 
de ofta placeras närmare marken eller på hus eller liknande. För att uppskatta 
installationskostnaden har den tagits fram för två olika vindkraftverk och sedan har en 
procentsats i förhållande till investeringskostnaden fastställts.  

 

Vindkraft 7,5 kW (Greenwise, 2011): 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

=
2  500  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟
20  000  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟

= 12,5  % 

 

Vindkraftverk 6 kW (Difonzo, 2015): 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

=
5  000  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟
25  000  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟

= 20  % 

 

Då de totala installeringskostnaderna antas minska till följd av stordriftsfördelar (Renewables 
First, 2015) antas en installationskostnad på 15 % av investeringskostnaden, vilket är en något 
lägre installationskostnad än genomsnittet. 
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Drift- och underhållskostnader 

Kostnader för drift och underhåll är generellt sett svåra att uppskatta för vindkraftverk, detta på 
grund av den snabba utvecklingen för teknik inom vindkraft de senaste 20 åren. Det är tydligt att 
kostnaderna har minskat radikalt och i dagsläget ligger kostnaderna för drift och underhåll av 
vindkraftverk i Sverige mellan 0,01-0,033 dollar/kWh (IRENA, 2012). Då vertikala vindkraftverk 
generellt har lägre drift och underhållskostnader än horisontella används den lägre nivån för 
kostnaderna i Sverige (Gipe, 2004a.). Då vi är intresserade av kostnaderna i kronor omvandlas 
priset enligt:  

𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ = 0,01  €/kWh ∗ 9,3  𝑆𝐸𝐾/€ = 0,093  𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ 

Det vill säga ungefär 10 öre/kWh. Rimligheten i uppskattningen styrks av en undersökning som 
genomförts där fyra olika aktörers uppskattning av driftkostnaden per kWh uppskattats enligt 

 

Aktör öre/kWh 

Riksdagen 

(Riksdagen, 2009) 

 

10-20 

Svensk vindkraftsförening 

(Svensk Vindkraftsförening, 2002) 

 

6 

Sydsvenskan 

(Börbo, 2014) 

 

10 - 16 

Energimyndigheten 

(Energimyndigheten, 2014) 

 

15 

Genomsnitt 12 

Då driftkostnader för vertikala vindkraftverk i regel antas vara något lägre stämmer det väl 
överrens med analysen. För att sedan fastställa drift och underhållskostnaden per år krävs 
produktionen per år, vilken uppskattas till: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑝𝑒𝑟  å𝑟 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟 = 33𝑊 ∗ 12ℎ ∗ 365 = 145  𝑘𝑊ℎ/å𝑟   
 
Utifrån det kan drift och underhållskostnaden per turbin och år uppskattas till  
 
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡  𝑜𝑐ℎ  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑝𝑒𝑟  å𝑟 = 0,093  𝑆𝐸𝐾/𝑘𝑊ℎ ∗ 145  𝑘𝑊ℎ/å𝑟   = 13  𝑆𝐸𝐾/å𝑟   
 

För att kunna jämföra olika modeller för vertikala vindkraftverk så undersöks hur denna kostnad 
förhåller sig till den genomsnittliga investeringskostnaden. Den genomsnittliga 
investeringskostnaden för H-rotor, Savonius och Darrieus blir: 

 
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡  𝑣𝑖𝑛𝑑𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑣𝑒𝑟𝑘 
 

=
𝑆𝑎𝑣𝑜𝑛𝑖𝑢𝑠 + 𝐷𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑢𝑠 + 𝐻𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

3
= 6500  𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 
Detta i förhållande med driftkostnaden ger en uppskattning på att drift och underhållskostnader 
uppgår till ungefär 0,2 % av investeringskostnaden varje år. 
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17 Bilaga	  2:	  Indata	  komponenter	  
Batteri: 

För kostnad har det billigaste batteriet, som uppfyller de krav som krävs, valts ut. För 
installationskostaden är det ett genomsnitt på vad installationskostnaden för olika batterier ligger 
på. Den årliga kostnaden är förhållandevis liten, och då väldigt lite underhåll krävs antas det 
kunna utföras tillsammans med underhåll av turbiner och antas därför sättas till noll.  

Kostnad 1350 SEK/kWh– 4600 SEK/kWh  

(Pricerunner, 2015, Campertrailer, 2015) 

Effekt 12 V, 100 Ah vilket motsvarar ca 1000 Wh  

(Englund, 2012) 

Installationskostnad 100 kronor 

(Altenergymag, 2015) 

Livslängd 15 år  

(Energy Matters, 2013)	  
Årlig kostnad 0 kronor 

(Mastervolt, 2015) 

 

Solpanel  

En kvadratmeter solpanel uppskattas ge 130 W (Energimyndigheten, 2009). Enligt den tidigare 
prisutvecklingen uppskattas kostnaden på solpaneler till 10 kr/W (Statens Energimyndighet, 
2014). Detta ger en kostnad på 1300 kronor per kvadratmeter. För lyktstolpen antas det att det på 
toppen är möjligt att implementera 1-2 kvadratmeter stor solpanel.  

 

Kostnad 1300 SEK/m2 – 5000 SEK/m2 

(Energikontoret,2015)  

Storlek  1 m2 

  

Verkningsgrad 13 % 	  
(Solar Lab Sweden 2013a) 

Årlig kostnad (drift och underhåll) 0 kronor 

(Statens Energimyndighet, 2014)	  
Livslängd 25 år  

(Energimyndigheten, 2007) 

Installationskostnad 10 % av investeringskostnad  

(Statens Energimyndiget, 2014) 
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Anslutning till elnät 

Då den enskilde producenten med ett redan existerande nät i de flesta fall inte bara kan 
konsumera el utan även skicka tillbaka el genom samma när så antas att den tillkommande 
kostnaden i sammanhanget vara relativt liten. (Sveriges Riksdag, 2007) 
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18 Bilaga	  3:	  Elpris	  
För uttag från nätet: 
Elpriset är kostnaden för el enligt Nord Pools timspotspris. Priset varieras dagligen, men det 
senaste året har det i genomsnitt legat på 30 öre/kWh (Vattenfall, 2015a) 
 

 

Elnätspris 

Lågspänning 

N4 

Fast avgift 200 kr/månad 

Månadseffektavgift 32 kr/kW per månad 

Överföringsavgift höglasttid 42,4 öre/kWh 

Överföringsavgift övrig tid 11.6 öre/kWh 

(Vattenfall, 2015b) 

Höglasttid är vardagar kl 06–22 under januari, februari, mars, november och december. Vardag är 
normalt måndag – fredag. Detta innebär att höglasttid i genomsnitt infaller halva tiden av året, 
vilket medför att ett genomsnitt tas för elnätspriset. 
 

𝐸𝑙𝑛ä𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 =
(42,4  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ   + 11,6  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ)

2
∗ 1,03 = 27,81  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

 
För alla utmatningskunder tas en elskatt på 29,4 kronor/öre (Konsumenternas Energimarknads-
byrå, 2015), vilket medför ett elpris på: 
 
𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑝å  𝑁𝑜𝑟𝑑  𝑃𝑜𝑜𝑙 + 𝑒𝑙𝑛ä𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 +𝑚𝑜𝑚𝑠 + 𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 
= 30  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ + 27,81  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ   + 25%   + 29,4  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 
= 109  ö𝑟𝑒 
 
För inmatning till nätet: 
Som inmatningskund tillkommer en årskostnad på 3600 kronor för elmätning, avräkning och 
rapportering (Envikens Elkraft ek, 2015). 
 
 
Elnätspris 

Lågspänning 
N4 
Högbelastning Lågbelastning 

Storstockholm 3,1 öre/kW  2,5 öre/kWh 
(Fortum, 2015) 
 
 
Då högbelastningstid antas vara ungefär halva tiden på ett år ges ett elnätspris på 
 

𝐸𝑙𝑛ä𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 =
(3,1  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ   + 2,5ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ)

2
∗ 1,03 = 2,884  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

 
För hantering av egenproducerad el tas en avgift på 0,2 öre/kWh (NEPP, 2014) vilket ger ett 
inmatningspris på: 
 
𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑝å  𝑁𝑜𝑟𝑑  𝑃𝑜𝑜𝑙 − 4  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ   + 𝑒𝑙𝑛ä𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠   + ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   
= 30  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ − 4  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ   + 2,884  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ   − 0,2  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 
= 29  ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 
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19 Bilaga	  4:	  Uppskattning	   av	   trafik	  på	   E4an	  mellan	   Stockholm	  och	  
Södertälje	  

För att uppskatta antalet bilar per dygn på den valda sträckan mellan Stockholm och Södetälje har 
en interaktiv karta, ”Sveriges vägar på karta”, från Trafikverket använts (Trafikverket, 2015). 
Årsdygnstrafik, ÅDT, är det mått som använts och det är det under ett år genomsnittliga 
trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn. På kartan illustreras ÅDT för olika platser på 
kartan och för att utreda trafikflödet på den valda sträckan har tolv mätpunkter på sträckan 
plockats och sedan har ett genomsnitt på dessa mätpunkter använts. Detta ger ett uppskattat 
värde på ca 83 000 fordon per dygn på den valda sträckan.  
 
Mätningar: 
 
Mätpunkt Fordon/dygn 
1. 65000 
2. 63790 
3. 58860 
4. 64350 
5. 69200 
6. 98070 
7. 81700 
8. 82000 
9. 92230 
10. 122440 
11. 86400 
12. 113250 
Genomsnitt 83 000 
 
För att undersöka hur trafiken genomsnittligt ser ut görs ett utslag på genomsnittlig bil per 
sekund för den valda sträckan.  
 
Det antas endast färdas bilar på dagen, det vill säga 12 timmar om dagen. Detta ger   
 
!"  !!!

(!"∗!"##)
≈ 2 bilar per sekund på sträckan. Detta innebär 1 bil per sekund på respektive vägbana.  
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20 Bilaga	  5:	  Studier	  av	  vindhastighetsökning	  
För att uppskatta hur fordon på motorvägar kan bidra till en ökad vindhastighet har rapporten 
Analysis of Highway Wind Energy Potential i kombination med rapporten Installing Savonius vertical wind 
axis wind turbine at open road side (highway) to generate renewable energy, använts. I den första rapporten 
har en experimentell undersökning utförts på motorvägar i Indien för att se hur motorvägar kan 
användas för att utvinna energi. Rapporten fastställer med en anemometer ökningen i vind från 
tre olika sorters fordon; 6-hjulsfordon, 10-hjulsfordon och 12-hjulsfordon, på olika höjd från 
vägbanan. Detta medför att rapporten vid tilllämpning i vår analys har vissa begränsningar då en 
uppskattning av hur mycket ett 4-hjulsfordon påverkar vindhastighetsökningen krävs. 
Förhållandet mellan antal hjul och ökning i vind inte är linjärt och därför används istället 
resultaten i vindökning för ett 6-hjulsfordon för att uppskatta ökningen i vindhastighet för ett 4-
hjulsfordon.  

Vikten och volymen för ett fordon antas kunna ses som en massa som pressar luft framåt när 
fordonet förflyttar sig. Detta medför att vikt per volym kan ses som en indikator på hur stor 
massa som fordonet kommer att förflytta, vilket i sin tur blir påverkan på vindhastigheten. För 
fordonen blir förhållandena: 

6-hjul = 28  𝑡𝑜𝑛/(11,7  𝑚! ∗ 10𝑚)   = 0,239  𝑡𝑜𝑛/𝑚! 

4-hjul = 1  𝑡𝑜𝑛/(1,73  𝑚! ∗ 4,5𝑚)   = 0,128  𝑡𝑜𝑛/𝑚! 

0,239 𝑡𝑜𝑛𝑚!

0,128 𝑡𝑜𝑛𝑚!

= 1,87 

Detta ger att 6-hjulsfordonen uppskattningsvis påverkar vindhastigheten med en faktor 2 och att 
ökningen i vindhastighet för 6-hjulsfordonen måste divideras med 2 för att uppskatta värdet för 
vindökning vid olika höjder för olika fordon med 4 hjul. 

I den andra studien, (Kumar m.fl, 2014), påvisas hur olika fordon påverkar vindökningen då de 
färdas med olika hastigheter. Denna studie kommer fram till att personbilar som färdas på en 
motorväg i en hastighet av 120 kilometer i timmen ungefär ökar vindhastigheten med 3 meter per 
sekund. 

Genom att kombinera de två studierna har en vindhastighetsökning för en personbil (4-
hjulsfordon) uppskattats enligt modellen i figuren nedan. 
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Resultat från studie 1 och den framtagna modellen för uppskattning av ökning i vindhastighet: 

 Mätningar Uppskattning 

Avstånd från 
vägbanan 

[cm] 

Ökning i vindhastighet 
för 12-hjulsfordon 

[m/s] 

Ökning i vindhastighet 
för 10-hjulsfordon 

[m/s] 

Ökning i vindhastighet 
för 6-hjulsfordon 

[m/s] 

Ökning i vindhastighet 
för 4-hjulsfordon 

[m/s]  

40 2,9 4,6 3,4 1,8 

60 5,4 6,9 5,7 2,9 

80 3,1 6,7 6,0 3,8 

100 4,8 7,0 8,7 4,4 

120 6,2 9,8 9,2 4,8 

140 4,4 7,1 7,9 4,7 

160 5,8 6,5 7,8 3,9 

180 6 6,0 4,8 2,9 

200 4,5 3,6 5,5 2,2 

 

Resultat från studie 2: 

Hastighet fordon 

[km/h] 

Mätning 1 av 
vindhastighet [m/s] 

Mätning 2 av 
vindhastighet [m/s] 

Genomsnittlig ökning 
[m/s]  

80 1,6 1,8 1,7 

100 2,3 2,4 2,3 

120 2,7 3,0 2,9 

 

Det måste även tas hänsyn till att det finns tre filer per sida av vägen på den undersökta sträckan. 
En bil per sekund per sida medför att det uppskattningsvis blir 0,3 bilar per fil per sekund. För att 
att undersöka hur respekive fil påverkar en vindökning på olika avstånd från lyktstolpen används 
samma data för avstånd i sidled som tidigare användes för höjd. Detta medför att endast bilarna i 
ytterfilen kommer att påverka, då detta är inom intervallet på 250 centimeter. Detta innebär att 2 
bilar var tredje sekund kommer att påverka vindökning vid lyktstolpen.  
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21 Bilaga	  6:	  Prognos	  över	  elpriset	  
För att uppskatta elspotspriset i framtiden har data för elspotspriset historiskt hämtats för 
Stockholm som tillhör elområdet SE3 (Nord Pool Spot, 2015) och ett diagram har plottats för att 
uppskatta en funktion för elprisets utveckling, vilket illustreras i tabellen nedan. 

 

För att sedan ta fram en dynamisk prismodell används framtagna formel för elspotspriset 
utveckling i kombination med en prognos från Energimyndigheten (Profu, 2012), vilket ger en 
elprisutveckling som illustreras i tabell nedan. Energimyndigheten förutspår att elpriset i 15 år 
framåt med stor sannolikhet kommer att fortsätta öka med ungefär samma takt då 
elanvändningen förväntas tillta fram till 2030.  De förutspår sedan elpriset kommer att sjunka till 
följd av effektiviseringskrav (Profu, 2012).   
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Den dynamiska prismodellen har sedan jämförts med fyra olika framtidsscenarier som North 
European Power Perspective tagit fram. (NEPP, 2013). Detta görs för att styrka modellens 
validitet. Vid jämförelse så uppskattas även ett genomsnitt för de fyra framtidsscenariena för att 
se hur detta förhåller sig till modellen. Den framtagna elprismodellen korrelerar överlag med de 
fluktuationer som scenariena förhåller sig till vilket visas i tabellen nedan. För de framtida 
scenarierna skapas ett genomsnitt vilken har en tydlig skärningspunkt år 2050.  
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22 Bilaga	  7:	  Vinddata	  
 

Vindstatistik för Sverige 1961-2004 (SMHI, 2006) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Vind 
Tullinge 
[m/s] 

 

3,4 

 

3,2 

 

3,3 

 

3,4 

 

3,5 

 

3,1 

 

3,0 

 

2,8 

 

3,0 

 

3,3 

 

3,4 

 

3,6 
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23 Bilaga	  8:	  Effekt	  vid	  varierande	  vindförhållanden	  
Enligt studier så avviker effekten vid varierande vindhållanden. Vid varierande vindförhållanden 
har effektkoefficientetn uppskattats avvika med i genomsnitt 10 % (Kjellin, 2012)  
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24 Bilaga	  9:	  Montagekostnad	  
För det optimala systemet vilket består av en H-rotor med en effektkoefficient på 30 %, en 
startvind på 2,9 m/s och placering på en höjd av 1,2 meter samt en sveparea på 1 m2. Detta 
kombineras med ett batteri på 1200 Wh lagringskapacitet, försäljning till elnätet och en solpanel 
på 1 m2. Utifrån detta system kan monteringskostnader, enligt figur nedan, uppgå till ca 8000 
kronor för att nå en fordrad livslängd på 30 år.  
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25 Bilaga	  10:	  Kostnader	  komponenter	  
Det optimala systemet består av en H-rotor, med en effektkoefficient på 30 %, en startvind på 
2,9 m/s och placering på en höjd av 1,2 meter samt en sveparea på 1 m2. Detta kombineras med 
ett batteri på 1200 Wh lagringskapacitet, försäljning till elnätet och en solpanel på 1 m2. För detta 
optimala system kan komponenternas kostnad maximalt öka med 150 %, enligt figur nedan, för 
att nå en fordrad livslängd på 30 år.  
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26 Bilaga	  11:	  MATLAB	  

 
clc, clear all 
  
for i=1:3           %programmet körs för varje val av turbin 
    %dimensioner lyktstolpe 
    H=120;          %avstÂnd mellan markyta och systemets mittpunkt [cm] 
    hmax=350;       %maximala hˆjd [m] 
    hmin=100;       %minsta mˆjliga hˆjd [m] 
    bredd=1.0;      %maximal bredd turbin [m] 
    diameter=0.4;   %diameter darreius [m]     
     
    %FörhÂllanden elmarknad 
    feedintariff=0; % 1=JA feed-in tariffer, 0= NEJ 
    elcertifikat=0; % 1=JA elcertifikat, 0=NEJ 
    stod=0;         % 1=JA stˆd fˆr solceller, 0=NEJ 
    skattereduktion=0; %1=JA skattereduktion, 0=NEJ 
     
    if i==1 %Savonius 
        turbinstartvind=3.0;            %startvind turbin [m/s] 
        Area=(H-hmin).*2.*bredd./100;   %ber‰kning sveparea 
        Cpmax=1  ;                       %effektkoefficient 
        costturbine=10400*Area;  
    end 
    if i==2 %H-rotor 
        turbinstartvind=2.9;            %startvind turbin [m/s] 
        Area=(H-hmin).*2.*bredd./100;   %ber‰kning sveparea 
        Cpmax=3 ;                        %effektkoefficient 
        costturbine=2400*Area;          %engÂngskostnad, kˆp turbin [kr] 
    end 
    if i==3 %Darreius 
        turbinstartvind=2.5;            %startvind turbin [m/s] 
        Area=(2/3)*diameter.^2;         %ber‰kning sveparea 
        Cpmax=3 ;                        %effektkoefficient 
        costturbine=6700*Area;          %engÂngskostnad, kˆp turbin [kr] 
    end 
     
    %----övriga parametrar 
    cpsteps=10; %steg att variera effektkoefficienten mellan 0 till 100 
    As=2.0;                             %area solpanel [m^2] 
    ntot=0.13;                          %verkningsgrad solpanel 
  
    %----val av scenario 
    Sellnet=1;             %1=JA n‰tuppkopplad, 0=NEJ ej n‰tuppkopplad 
    Solar=1;               %1=JA solceller installerade, 0=NEJ ej solceller 
    Battery=1;             %1=JA batteri, 0=NEJ ej batteri   
     
    %----indata------------ 
    batterimax=1000;        %maximal lagringskapacitet i batteri [Wh] 
    r=0.5;                  %Diskonteringsr‰nta 
    p=1.225; %luftens densitet (kg/m^3)  
    vindhastigheter=[3.4 3.2 3.3 3.4 3.5 3.1 3.0 2.8 3.0 3.3 3.4 3.6 3.2];  
    %genomsnittlig vindhastighet per mÂnad (index 1-12) [m/s] 
    n=1.0;                  %verkningsgrad i systemet 
    nattimmar=[16.875 14.75 12.25 9.5 7 5.75 6.5 8.75 11.25 13.75 16.25 
17.75];  
    %timmar natt per dygn fˆr mÂnad 1-12(index 1-12)[h] 
    Plampa=170;             %effekt lampa [W] 
    nrlampor=2 ;            %antal lampor i anslutning till system [st] 
    livstidbatteri=15;      %Livstid batteri [Âr] 
    livstidsolpanel=25;     %Livstid solpanel [Âr] 
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    VE=0.95;                %Andel vind som kan utvinnas vid varierande TSR 
    timmarbilar=12;         %antal timmar per dygn med trafik [h] 
     
    %ber‰kningar elpris 
    for ar=1:15 
        pris=(1.2368*(2015+ar))-2450.4; 
        pris1(ar)=(pris+27.81+29.4)*1.25/100000; %uttag pris SE3 [kr/Wh] 
        pris2(ar)=(pris-4+2.884-0.2)/100000; %Inmatning pris SE3 [kr/Wh] 
    end 
    pris=60; 
    for ar=15:100 
        pris=pris-0.21428571; 
        pris1(ar)=(pris+27.81+29.4)*1.25/100000; 
        pris2(ar)=(pris-4+2.884-0.2)/100000; 
    end 
  
     
    %----Indata kostnader--------------------------- 
    costsolar=1300*As; %engÂngskostnad, kˆp solpanel 1300 per 1 m^2 [kr] 
    costbattery=1350*batterimax/1000; %engÂngskostnad, kˆp batteri[kr] 
    costnet=0; %engÂngskostnad, uppkoppling mot n‰t [kr] 
  
    costinstallsolar=0; %engÂngskostnad, installera solceller [kr] 
    costinstallturbine=0.15*costturbine;    %engÂngskostnad, installera  
    %turbin [kr] 
    costinstallbattery=100*batterimax/1000; %engÂngskostnad, installera 
    % batteri [kr] 
    costinstallnet=0; %engÂngskostnad, installation n‰tuppkoppling [kr] 
  
    driftsol=0; %Ârlig kostnad, underhÂll av solceller [kr] 
    driftturbin=0.02*costturbine;  %Ârlig kostnad, underhÂll av turbin [kr] 
    driftbatteri=0; %Ârlig kostnad, underhÂll av batteri [kr] 
    driftnat=3600/1000; %Ârlig kostnad, underhÂll av n‰t [kr] 
  
    driftkostnad=[]; %lista Ârliga kostnader system 
     
    if stod==1 
        costsolar=0.2*costsolar; 
    end 
 
 
    %------ber‰kningar Ârliga kostnader 
    k=1; 
        while k<150; 
            yc=driftturbin; 
            investeringskostnad=costturbine; 
            if Solar==1 
                yc=yc+driftsol; 

                
investeringskostnad=investeringskostnad+costsolar+costins
tallsolar; 

            end 
            if Battery==1 
                yc=yc+driftbatteri; 

                
investeringskostnad=investeringskostnad+costbattery+costi
nstallbattery; 

            end 
            if Sellnet==1 
                yc=yc+driftnat; 

                
investeringskostnad=investeringskostnad+costnet+costinsta
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llnet; 
            end   
            driftkostnad(k)=yc;  
            k=k+1; 
        end 
        for k=(livstidbatteri:livstidbatteri:100) %byte av batteri var 15e 
Âr 
            driftkostnad(k)=driftkostnad(k)+costbattery; 
        end 
        if Solar==1 
            for k=(livstidsolpanel:livstidsolpanel:100) %byte av batteri 
var 15e Âr 
                driftkostnad(k)=driftkostnad(k)+costbattery; 
            end 
        end    
  
       %FEED-IN TARIFFER 
       if feedintariff==1 
            for ar=1:100 
  
                pris2(ar)=130/100000; %Inmatning pris SE3 [kr/Wh] 
            end 
       end 
       %ELCERTIFIKAT 
       if elcertifikat==1 
            certifikatintakt=0 
       end 
        
        
    for Cpmax=1:cpsteps %vary turbine efficiency from 0-100% 
         %---initierade v‰rden 
         batteri=0; 
         koptot=0; 
         saljtot=0; 
         sparat=0; 
         Energidag=0; 
         energiyear=0; 
         intakter=0; 
         intakteryear=0; 
         salj=0; 
         produceratyear=0; 
         intekopa=0; 
         maxwind=0;  
         produceratyearsol=0; 
         produceratyearturbin=0; 
         koptelyear=0; 
         saldelyear=0; 
         Psolar=0; 
         Esolar=0; 
         Esystemnight=0; 
         kop=0; 
  
         
  
        for day=(1:365)   %beräkningar för varje dag under fiktivt år 
            %-------mÂnader------ 
            if 0<day && day<31 
                monthe=1; 
            elseif 32<day && day<59 
                monthe=2; 
            elseif 60<day && day<90 
                monthe=3; 
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            elseif 91<day && day<120 
                monthe=4; 
            elseif 121<day && day<151 
                monthe=5; 
            elseif 152<day && day<181 
                monthe=6; 
            elseif 182<day && day<212 
                monthe=7; 
            elseif 213<day && day<243 
                monthe=8 ;    
            elseif 244<day && day<273 
                monthe=9; 
            elseif 274<day && day<304 
                monthe=10; 
            elseif 305<day && day<334 
                monthe=11; 
            elseif 335<day && day<365 
                monthe=12 ;   
            end 
  
  
            %------------behov lampor------------------ 
            hrsnight=nattimmar(monthe);     %nattimmar 
            Elamp24=Plampa*hrsnight;  
            Euse24=Elamp24*nrlampor; %behov lampor [Wh] 
            behovnatt=Euse24; 
             
            %--------beräkningar vindhastighet------ 
            wi=((-0.0003)*(H.^2))+(0.086*H)-(1.1774); %vindbidrag 
            if H<20  
                wi=0; 
            elseif H>250  
                wi=0; 
            end 
            v=vindhastigheter(monthe); 
            vd=v+wi;            %vindhastighet dag 
            vn=v;               %vindhastighet natt 
            if vd>maxwind; 
                maxwind=vd; 
            end  
             
  
            %------------turbin vindkraft------------------ 
            %----effektberäkningar 
            if vd>=turbinstartvind %effekt om vind högre än startvind  
                Effektbil=0.5*(VE*Cpmax/cpsteps)*p*Area*(vd.^3); 
            else 
                Effektbil=0; 
            end 
            if vn>=turbinstartvind 
                Effektutan=0.5*(VE*Cpmax/cpsteps)*p*Area*(vn.^3); 
            else 
                Effektutan=0; 
            end 
            EFFEKT1(day)=Effektbil; 
            EFFEKT2(day)=Effektutan; 
  
            Energibil=Effektbil*(12)*n;      %genererad energi vid trafik 
            Energiutan=Effektutan*(12)*n;    %genererad energi utan trafik 
  
            Energidag=Energibil+Energiutan; 
            energiyear=energiyear+Energidag; 
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            ENERGI(day)=Energidag; 
            BEHOV(day)=Euse24; 
  
            systemdag=Energibil; 
            systemnatt=Energiutan; 
            produceratyearturbin=produceratyearturbin+Energidag; 
  
  
            %------------Solceller------------------ 
  
                   ENERGI4(day)=Energidag; 
                if Solar==1 %strÂlning fär olika perioder 
                    if 172<day && day<266   
                        incidentrad=11490; %instrÂlning sommar (Wh/m^2) 
                    elseif 0<day && day<79   
                        incidentrad=580;  
                    elseif 355<day && day<365  %instrÂlning vinter (Wh/m^2) 
                        incidentrad=580; 
                    else   
                        incidentrad=5190 ;%instrÂlning equinox (Wh/m^2) 
                    end 
  
                    Esolar=(incidentrad*As*ntot)*n; %beräkningar energi 
                    Psolar=Esolar/(hrsnight);       %beräkningaar effekt 
  
                    systemdag=systemdag+Esolar; 
                end  
                EFFEKT3(day)=Esolar; 
                ENERGI6(day)=Energidag+Esolar; 
                produceratyear=produceratyear+Esolar; 
                produceratyearsol=produceratyearsol+Esolar; 
                 
                %ELCERTIFIKAT 
                if elcertifikat==1 

                    
certifikatintakt=certifikatintakt+((systemdag+syste
mnatt)*(0.150/1000)); 

                end 
 
 
 
 
 
            %------------Utan batteri------------------------ 
  
            if Battery==0  
                Eexcess=(systemnatt)-Euse24 %energibalans system 
                if Eexcess<0 %behov av att kˆpa energi [W] 
                    kop=(-Eexcess);  
                end 
                if Eexcess>0 %kan s‰lja energi [W] 
                    salj=Eexcess;  
                end 
                if Sellnet==1 
                    salj=systemdag 
                end 
                behovdeintekopa=systemnatt 
                koptelyear=koptelyear+kop; 
                saldelyear=saldelyear+salj; 
                intekopa=intekopa+behovdeintekopa; 
  
            end 
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            %------------Med batteri---------------------- 
  
            if Battery==1 
                energi=batteri+systemdag; 
                %dag--- 
                batteri=energi; 
                if batteri>batterimax %Batteri fullt 
                    if Sellnet==1 %S‰ljer ˆverskott 
                        saljtot=saljtot+batteri-batterimax; 
                        salj=batteri-batterimax; 
                    end 
                    batteri=batterimax; 
                end 
                BATTERIDAG(day)=batteri; 
  
                %natt--- 
                energi=batteri+systemnatt; 
                BEHOV2(day)=behovnatt; 
                ENERGI2(day)=energi; 
                if energi>behovnatt %energin täcker behovet 
                    batteri=energi-behovnatt; %vill lagra resten 
                    if batteri>batterimax     %om batteriet blir fullt 
                        if Sellnet==1         %om kan s‰lja 
                            salj=(batteri-batterimax); 
                            saljtot=saljtot+salj;  
                            %säljer det som inte fick plats 
                        end 
                        batteri=batterimax;%maximum år sparat 
                    end 
                end 
                if energi<behovnatt 
                    behovnatt=behovnatt-energi; 
                    kop=behovnatt; 
                    koptot=koptot+kop; 
                    batteri=0; 
                end 
                if day==365 
                    salj=batteri; 
                    saljtot=saljtot+batteri; 
                end 
  
                %sparar daglig data 
                KOP(day)=kop; 
                behovdeintekopa=Euse24-kop; 
                INTEKOP(day)=behovdeintekopa; 
                BATTERInatt(day)=batteri; 
                intekopa=intekopa+behovdeintekopa; 
                koptelyear=koptelyear+kop; 
                saldelyear=saldelyear+salj; 
                produceratyear=produceratyear+Energidag; 
                 
                if i==1 
                    A1(day)=produceratyearturbin/1000; 
                end 
                if i==2 
                    A2(day)=produceratyearturbin/1000; 
                end 
                if i==3 
                    A3(day)=produceratyearturbin/1000; 
                end 
            end 
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        end  
        for year=1:100 %Ârliga int‰kter och besparingar, dynamiskt elpris 
            SPAR(year)=intekopa*pris1(year); 
            INTAKTER(year)=saljtot*pris2(year); 
            if skattereduktion==1 
                INTAKTER(year)=(saljtot*pris2(year))+(saljtot*0.6/1000) 
            end 
            if elcertifikat==1 
                INTAKTER(year)=(saljtot*pris2(year))+(certifikatintakt); 
            end 
  
        end 
  
        %---------Investeringskalkyl-nuvärdesberäkning---------- 
  
        
        NPVtotal=-1; 
        modifierad=1; %fordrad livslängd 
  
        while NPVtotal<0 %iteration until profitable 
            k=1; 
            npv=0; 
            while k<(modifierad+1) 
                cf=INTAKTER(k)+SPAR(k)-driftkostnad(k); 
                pv=(cf./((1+r).^k)); %nuvärde inbetalningsöverskott 
                npv=npv+pv; 
                k=k+1; 
                OVERSKOTTk(k)=cf; 
            end 
            NPVtotal=npv-investeringskostnad; 
            if modifierad==100 
                break 
            end 
            modifierad=modifierad+1 ; 
  
        end 
         
        %-----Sparar data för effektkoefficienten 
        PRODUCERATYEAR(Cpmax)=produceratyear; 
        PRODUCERATYEARturbin(Cpmax)=produceratyearturbin; 
        PRODUCERATYEARsol(Cpmax)=produceratyearsol; 
        KOPTELYEAR(Cpmax)=koptelyear; 
        SALDELYEAR(Cpmax)=saldelyear; 
        MODIFIERAD(Cpmax)=modifierad; 
  
    end 
    days=1:365; 
    %plotta figurer och delresultat---- 
     
    figure(3); plot(days,EFFEKT1,days,EFFEKT2); 
    title('effekt med och utan bilar') 
  
    figure(4); plot(days,ENERGI); 
    title('energi tot per dag') 
  
    figure(1); plot(days,BATTERIDAG); 
    title('batteri') 
  
    figure(6); 
plot(days,ENERGI2,days,BEHOV,days,KOP,days,INTEKOP,days,BATTERIDAG,days,BAT
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TERInatt); 
    title('energi mot behov natt') 
  
    figure(7); plot(days,EFFEKT3); 
    title('effekt solceller') 
    ALLT=KOP+ENERGI4; 
    figure(8); plot(days,ENERGI4,days,KOP,days,ALLT); 
    title('energi hela systemet') 
     
    %---omvandla data till resultat 
    if i==1 %Savonius 
        E1=ENERGI4/1000; 
    end 
    if i==2 %H-rotor 
        E2=ENERGI4/1000; 
        EE2=ENERGI6; 
        EF1=EFFEKT1; 
        EF2=EFFEKT2; 
        MODDD=modifierad; 
        BD=BATTERIDAG; 
        cashfloww=cf(1); 
        if elcertifikat==1 
            certi=certifikatintakt 
        end 
    end 
    if i==3 %Darrieus 
        E3=ENERGI4/1000; 
    end 
     
end 
EFFEKT3=EFFEKT3/1000; 
EE2=EE2/1000; 
  
%begränsande värden i listor fär att plotta 
for q=1:days 
    x1(q)=1500; 
    x2(q)=1200; 
end 
  
 %------------------------plot av grafere------------------ 
set (gcf, 'Color', [1,1,1]); 
set(gca, 'FontName', 'Calibri') 
figure(4); plot(days,BD,days,x2,days,x1); 
set(findall(gca,'Type','Line'),'LineWidth',1); 
title('Lagring batteri 1200 W','FontSize',17) 
ylabel('Energi lagrad per dygn [Wh]','FontSize',15) 
xlabel('Dag pÂ Âret','FontSize',15) 
legend('Lagring i batteri','Maximal lagring 
kapacitet','Location','southeast') 
  
set (gcf, 'Color', [1,1,1]); 
set(gca, 'FontName', 'Calibri') 
figure(5); plot(days,EF1,days,EF2); 
set(findall(gca,'Type','Line'),'LineWidth',1); 
title('Effekt H-rotor','FontSize',17) 
ylabel('Effekt under dygn [W]','FontSize',15) 
xlabel('Dag pÂ Âret','FontSize',15) 
legend('Effekt fordonstrafik','Effekt natt') 
  
set (gcf, 'Color', [1,1,1]); 
set(gca, 'FontName', 'Calibri') 
figure(6); plot(days,EE2,days,EFFEKT3,'--'); 
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set(findall(gca,'Type','Line'),'LineWidth',1); 
title('Total energi i systemet','FontSize',17) 
ylabel('Energi per dygn [kWh]','FontSize',15) 
xlabel('Dag pÂ Âret','FontSize',15) 
legend('H-rotor och solpanel','Solpanel') 
  
set (gcf, 'Color', [1,1,1]); 
set(gca, 'FontName', 'Calibri') 
figure(7); plot(days,EFFEKT3); 
set(findall(gca,'Type','Line'),'LineWidth',1); 
title('Energi solpanel','FontSize',17) 
ylabel('Energi per dygn [kWh]','FontSize',15) 
xlabel('Dag pÂ Âret','FontSize',15) 
legend('Produktion   solpanel') 
  
set (gcf, 'Color', [1,1,1]); 
set(gca, 'FontName', 'Calibri') 
figure(8); plot(days,E2,'k:',days,E3,'-.',days,E1,'--'); 
set(findall(gca,'Type','Line'),'LineWidth',1); 
title('Energi hela systemet','FontSize',17) 
ylabel('Energi per dygn [kWh]','FontSize',15) 
xlabel('Dag pÂ Âret','FontSize',15) 
legend('H-rotor','Darrieus','Savonius') 
  
  
  
 
	  

	  


