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Abstract 

In step with decreasing non-renewable energy sources and worldwide increasing energy 

demand, new efficient renewable energy sources such as vertical axis wind powers are 

needed. This report aims to decide which design of vertical axis wind turbines that are most 

suitable for powering lamp posts alongside Essingeleden in a sustainable way. The study 

examines the different designs sustainability from a technological, environmental, social and 

economic perspective by among other things calculating generated powers, required powers, 

saved electric cost and the mass accumulator needed to store the energy generated by wind 

turbines. The obtained result was that the best suited design for the study’s aim was the 

combined Darrieus Savonius-rotor, but it will not generate enough electricity to be able to 

power lamp posts in a sustainable way mostly because of to low wind speeds at the chosen 

location. 

  



Sammanfattning 

I takt med att de icke-förnyelsebara energikällorna minskar och att man ser ett ökat världsligt 

energibehov behövs nya, effektiva förnyelsebara energikällor såsom den vertikalaxlade 

vindkraften. Denna rapport syftar till att studera olika modeller av vertikala vindkraftverk för 

att ta reda på vilken modell som är bäst lämpad att på ett hållbart sätt driva ett system av 

lyktstolpar längs Essingeleden. Studien undersöker modellernas hållbarhet ur ett tekniskt, 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv bland annat genom att kalkylera genererade 

effekter, behövda effekter, sparade elkostnader och massan ackumulator som krävs för att 

lagra vindkraftverkens genererade energi. Resultatet som erhölls var att den kombinerade 

Darrieus Savonius-rotorn var bäst anpassad för studiens ändamål men att även den modellen 

genererar alldeles för lite elektricitet för att kunna driva lyktstolpen på ett hållbart sätt till 

störst del på grund av för låga vindhastigheter på den valda platsen. 



Innehållsförteckning 

Figurförteckning ........................................................................................................................................... 3 

Tabellförteckning.......................................................................................................................................... 4 

Nomenklatur ................................................................................................................................................. 5 

1 Introduktion .......................................................................................................................................... 6 

1.1 Vindsnurror .................................................................................................................................. 6 

1.1.1 Teknik och design ............................................................................................................... 7 

Savonius ........................................................................................................................................... 8 

Darrieus .......................................................................................................................................... 12 

Kombinerad Savonius och Darrieus .......................................................................................... 17 

1.2 Generator .................................................................................................................................... 20 

1.3 Lagring av överskottsenergi ..................................................................................................... 23 

1.3.1 Ackumulator ....................................................................................................................... 23 

1.3.2 Elnät .................................................................................................................................... 25 

2 Problemformulering och Mål ........................................................................................................... 26 

3 Metod ................................................................................................................................................... 27 

3.1 Begränsningar ............................................................................................................................. 27 

3.1.1 Plats ..................................................................................................................................... 27 

Lyktstolpar ..................................................................................................................................... 27 

Vindhastigheter ............................................................................................................................. 27 

3.1.2 Antaganden ........................................................................................................................ 30 

Vindsnurror ................................................................................................................................... 30 

Generator ....................................................................................................................................... 31 

Blyackumulator ............................................................................................................................. 31 

Ekonomi ........................................................................................................................................ 31 

3.2 Beräkningar ................................................................................................................................. 31 

3.3 Känslighetsanalys ....................................................................................................................... 32 

3.3.1 Teknik ................................................................................................................................. 33 

3.3.2 Ekonomi ............................................................................................................................. 35 

4 Resultat och Diskussion .................................................................................................................... 36 

4.1 Vindsnurror ................................................................................................................................ 36 

4.2 Ackumulator ............................................................................................................................... 37 

4.3 Ekonomisk analys ...................................................................................................................... 38 

4.4 Resultat från känslighetsanalys ................................................................................................. 41 



2 
 

4.4.1 Teknik ................................................................................................................................. 41 

4.4.2 Ekonomi ............................................................................................................................. 44 

5 Slutsatser och framtida arbete .......................................................................................................... 46 

Referenser .................................................................................................................................................... 47 

 

  



3 
 

Figurförteckning 

Figur 1-1. Figuren visar installerad kapacitet genom vindkraftverk ...................................................................... 6 

Figur 1-2. Figuren visar en tvåbladig Savoniusrotor med överlapp ...................................................................... 8 

Figur 1-3. Figuren visar den tekniska funktionen för en tvåbladad Savoniusrotor ............................................ 9 

Figur 1-4. Figuren visar en Savonius Helix-rotor ..................................................................................................... 9 

Figur 1-5. Figuren visar hur CP varierar med löptalet för en tvåbladad Savoniusrotor med 20 % överlapp 10 

Figur 1-6. Figurerna visar hur vinkelhastigheten ändras med ökande vindhastighet för en tvåbladad och 

trebladad Savoniusrotor .............................................................................................................................................10 

Figur 1-7. Figurerna visar hur Savoniusmodellens CP varierar med ökande löptal för en tvåbladad och en 

trebladad rotor .............................................................................................................................................................11 

Figur 1-8. Figuren visar hur en Savonius helixmodells CP varierar med ökande löptal för olika storlekar på 

rotorer och vid olika vindhastigheter .......................................................................................................................11 

Figur 1-9. Figuren visar orginalillustrationerna av G.J.M Darrieus .....................................................................12 

Figur 1-10. Figuren visar en vingprofil i rörelse framåt med illustrerad anfallsvinkel ......................................12 

Figur 1-11. Figuren visar en vingprofil i rörelse och hur vindriktningen, anfallsvinkeln, lyftkraften och 

dragkraften hänger ihop .............................................................................................................................................13 

Figur 1-12. Figuren visar en Darrieus H-rotor .......................................................................................................14 

Figur 1-13. Figuren visar hur CP varierar beroende på vilken anfallsvinkel vingen träffar luftströmmen ....15 

Figur 1-14. Figuren visar hur CP varierar med löptalet för olika H/D-förhållanden .......................................16 

Figur 1-15. Figuren visar en kombinerad Savonius och Darrieus-rotor .............................................................17 

Figur 1-16. Figur visar en kombinerad Savonius och Darrieus-rotor där en trebladad Savoniusrotor är 

monteras ovanpå en trebladad Darrieusrotor av ”egg-beater-typ” .....................................................................18 

Figur 1-17. Figuren visar hur CP varierar med ökande löptal för en kombinerad trebladad Savonius-

trebladad Darrieusrotor utan överlapp ....................................................................................................................18 

Figur 1-18. Figuren visar hur CP varierar med ökande löptal för en kombinerad trebladad Savonius-

trebladad Darrieusrotor med 16,8% överlapp ........................................................................................................19 

Figur 1-19. Den vänstra figuren visar en vanlig kurva för växelspänning och den högra visar kurvorna för 

växelspänning i trefas ..................................................................................................................................................20 

Figur 1-20. Den vänstra figuren visar en stator och den högra en rotor ............................................................20 

Figur 1-21. Figuren visar en förenklad bild över statorns olika faslindningar ...................................................21 

Figur 1-22. Figuren visar lindningen med koppartråd för en rotor .....................................................................21 

Figur 1-23. Figuren visar en överblick på hur ett vindkraftverk är uppbyggt ....................................................22 

Figur 1-24. Figuren visar hur en ackumulator är uppbyggd .................................................................................23 

Figur 1-25. Figuren visar en överblick på hur ett vindkraftverk är uppbyggt. Från vindsnurran som 

roterarar, till strömmen som levereras till en lampa med en ackumulator inbyggd i kretsen ..........................25 

Figur 3-1. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Karlberg 2013 ............................28 

Figur 3-2. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Västberga 2013 ..........................28 

Figur 3-3. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Karlberg 2014 ............................29 

Figur 3-4. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Västberga 2014 ..........................29 

Figur 3-5. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Karlberg 2013 som kommer 

användas för att utföra känslighetsanalysen ............................................................................................................33 

Figur 3-6. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Västberga 2013 som kommer 

användas för att utföra känslighetsanalysen ............................................................................................................34 

Figur 3-7. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Karlberg 2014 som kommer 

användas för att utföra känslighetsanalysen ............................................................................................................34 

Figur 3-8. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Västberga 2014 som kommer 

användas för att utföra känslighetsanalysen ............................................................................................................35 

 

  

file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172102
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172103
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172103
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172104
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172105
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172106
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172113
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172114
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172115
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172116
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172117
file:///C:/KTH/År%203/KEX/KOMIGEN!!/Implentering%20av%20vertikala%20vindkraftverk%20på%20lyktstolpar.docx%23_Toc422172117


4 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1-1. Tabellen visar Cellspänningen, effekttätheten och värmevärdet för två olika typer av 

ackumulatorer...............................................................................................................................................................24 

Tabell 1-2. Tabellen visar olika kostnader för de två olika ackumulatorerna ....................................................24 

Tabell 3-1. Tabellen visar den totala energiförbrukningen som lyktstolpen har, samt dess genomsnittliga 

brinntid under en dag..................................................................................................................................................27 

Tabell 3-2. Tabellen visar de antagna vindhastigheterna då modellerna börjar generera el, CP och den 

antagna frontarean som senare använts i beräkningarna ......................................................................................30 

Tabell 3-3. Tabellen visar de nya antagna CP för de olika modellerna som känslighetsanalysen ska utföras 

för ...................................................................................................................................................................................33 

Tabell 4-1. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 

väderstationerna 2013 och 2014. ..............................................................................................................................36 

Tabell 4-2. Tabellen visar den minsta mängd ackumulator som krävs för att ta vara på den generade 

energin för de olika modellerna vid de olika väderstationerna och åren ............................................................37 

Tabell 4-3. Tabellen visar den totala energiförbrukningen under ett år och vad det kostar för en lyktstolpe

 ........................................................................................................................................................................................38 

Tabell 4-4. Tabellen visar den sparade elkostnaden för de olika modellerna under 2013 och 2014 för de två 

väderstationerna. ..........................................................................................................................................................39 

Tabell 4-5. Tabellen visar den ekonomiska lönsamheten, alltså antal år innan man börjar tjäna på 

investeringen för de olika modellerna och väderstationerna ................................................................................39 

Tabell 4-6. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 

väderstationerna 2013 och 2014 räknat med CP+ ...................................................................................................41 

Tabell 4-7. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 

väderstationerna 2013 och 2014 räknat med CP- ....................................................................................................41 

Tabell 4-8. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 

väderstationerna 2013 och 2014 räknat med maximala vindhastigheter ............................................................42 

Tabell 4-9. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 

väderstationerna 2013 och 2014 räknat med minimala vindhastigheter .............................................................42 

Tabell 4-10. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de 

olika väderstationerna 2013 och 2014 räknat med maximala vindhastigheter och CP+ ...................................43 

Tabell 4-11. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de 

olika väderstationerna 2013 och 2014 räknat med minimala vindhastigheter och CP- .....................................43 

Tabell 4-12. Tabellen visar den sparade elkostnaden för de olika modellerna under 2013 och 2014 för de 

två väderstationerna efter att elpriset höjts med 20 öre ........................................................................................44 

Tabell 4-13. Tabellen visar den ekonomiska lönsamheten, alltså antal år innan man börjar tjäna på 

investeringen för de olika modellerna och väderstationerna med ett ökat elpris ..............................................44 



5 
 

Nomenklatur 

A Frontarea, m2 

a Vingprofilsmodellen NACA 0024 

C Kordlängd, cm 

CP Effektkoefficient 

CP+ Ökad Effektkoefficient 

CP- Minskad Effektkoefficient 

D Rotordiameter, cm 

E Värmevärde, Wh/kg 

H Rotorhöjd, cm 

mackumulator Ackumulatorns massa, kg 

n Antal blad 

P Vindeffekt, W 

PDag Genomsnittlig effekt under en dag, W 

PLyktstolpe Lyktstolpens momentana effekt, W 

PLyktstolpe,tot Total energiförbrukning för en lyktstolpe under ett år, kWh 

PRotor Rotoreffekt, W 

P13 Genomsnittlig effekt under 13 timmar, W 

r Rotorradie 

U Vindhastighet, m/s 

 

Förkortningar 

HAV Horisontalaxlat vindkraftverk 

VAV Vertikalaxlat vindkraftverk 

 

Grekiska bokstäver 

α Anfallsvinkel, ° 

λ Löptal 

ω Vinkelhastighet, varv/minut 

η Verkningsgrad 

𝜌 Luftens densitet, kg/m3  
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1 Introduktion 

I takt med att de fossila bränslena och icke-förnyelsebara energikällorna blir allt färre ökar behovet 

av förnyelsebar energi. Ständig tillväxt av population, ökat energibehov och miljöföroreningar gör 

att nya energieffektiva och miljövänliga lösningar för dessa förnyelsebara energikällor krävs för att 

människan ska kunna leva hållbart här på jorden under lång tid framöver. Vindkraft är en sådan 

källa som har mycket stor potential och är idag en av de snabbast växande energikällorna (World 

Wind Energy Association WWEA e.V, 2014). Den installerade vindkraften i världen illustreras i 

Figur 1-1. 

 

Figur 1-1. Figuren visar installerad kapacitet genom vindkraftverk över de senaste åren. Källa: World Wind Energy 
Association WWEA e.V. 2014 

 

Det ställs även en hel del krav, exempelvis beslutade EU-ledare i oktober 2014 om ett ramverk för 

energi- och klimatpolitik med mål som ska ha uppfyllts fram till 2030. I de målen ingår bland annat 

att andelen förnybar energianvändning i EU ska vara minst 27 % och den tillförda 

energianvändningen i EU ska vara 30 % i jämförelse med en prognos från 2007 (Brandsma & 

Persson, 2014) i enlighet med europeiska kommissionens hemsida 

(http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm). 

För att uppfylla de mål som satts är vindkraften en lovande energikälla att titta närmare på. Speciellt 

den vertikala vindkraften som har utvecklats mycket på senare år och det är den vertikala 

vindkraften som denna rapport har som syfte att avhandla. 

1.1 Vindsnurror 

Förmågan att utnyttja vindens energi för att på något sätt utvinna en effekt som kan omvandlas till 

mekanisk rörelseenergi är en metod som funnits åtminstone sedan 3000 år tillbaka. Från början 

handlade det bara om att utnyttja vindens energi för att driva båtar fram med hjälp av segel. Senare 

på 600-talet utvecklades de första väderkvarnana i Persien och de spreds vidare till användning i 

Europa under 1100-talet. Väderkvarnen utvecklades gradvis och på 1700-talet fanns helt 

självgående mekanismer som var relativt effektiva. Under denna tid fanns bara vindsnurror som 

roterade kring en horisontell axel, men på senare tid har mer och mer komplicerade och effektiva 

designer uppfunnits där snurrorna även kan rotera kring en vertikal axel (Dixon & Hall, 2013). 

Några av dessa designer och tekniken bakom dem kommer att avhandlas i avsnitten nedan. 
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1.1.1 Teknik och design 

Den grundläggande principen för alla typer av vindkraftverk är att ta vara på den energi som finns 

i vinden. Det görs genom att omvandla vindens rörelseenergi till en mekanisk rörelse som roterar 

vindkraftverkets rotorblad. Mekaniska rörelsen från rotorbladen omvandlas i sin tur till elektrisk 

energi (el) via en generator som kan distribueras direkt till elnätet eller lagras i ett batteri (Dixon & 

Hall, 2013). 

Effekten, P, som vinden för med sig kan bestämmas med hjälp av följande ekvation (Villanueva & 

Feijóo, 2010) 

 31

2
P A U . (0.1) 

Där A är rotorbladens frontarea som räknas ut olika för olika modeller, 𝜌 = 1,225 𝑘𝑔/𝑚3 luftens 

densitet (Kim & Cheong, 2014) och U vindens hastighet, även kallat friströmshastighet. Det är 

dock inte möjligt att omvandla all energi som finns i luften till en mekanisk rörelse. Detta eftersom 

att vindturbinen får sin energi ifrån att den bromsar upp vindens hastighet. För att kunna omvandla 

all vindens energi skulle den behöva bromsa upp all vindens hastighet och för att göra det skulle 

det krävas att rotorn var en helt solid platta. En solid platta skulle i sin tur inte kunna rotera och 

därmed inte kunna skapa en mekanisk rörelse. Maxgränsen för hur mycket av vindens rörelseenergi 

som kan tas tillvara på är enligt Betz’ lag 59,3 % (van Kuik, Sørensen & Okulov, 2014). 

Ett sätt att mäta effektiviteten på en vindsnurra är genom att räkna ut dess effektkoefficient, CP, 

som beräknas enligt (Yurdusey, Ata & Çetin, 2006) 

 Rotor
P

P
C

P
  . (0.2) 

Där PRotor är den nyttiga effekten som fås ut av vindsnurran. Alltså blir CP en verkningsgrad för hur 

mycket av vindens energi som kan tas till vara på av vindsnurran. P står för vindens medförda 

effekt. 

Ett vanligt sätt att mäta hur snabbt rotorbladen roterar i förhållande till vindhastigheten är genom 

löptalet, λ. Löptalet definieras som (Ganjefar, Ghassemi & Ahmadi, 2014) 

  
r

U


  . (0.3) 

Där 𝜔 är vinkelhastigheten, r rotorbladens radie och U vindens hastighet. Produkten av 

vinkelhastigheten och radien blir bladspetsens hastighet, alltså täljaren i (0.4). 

Det finns en hel del olika typer av vindsnurror där man vanligtvis brukar dela in de i två olika 

huvudtyper. Till huvudtyperna tillhör de horisontallaxlade vindsnurrorna (HAV) och de 

vertikalaxlade vindsnurrorna (VAV). VAV kan i sin tur delas in i de som är drivna av lyftkraft, de 

som är drivna av dragkraft och de som är hybrider, alltså drivna både av lyft- och dragkraft 

(Eriksson, Bernhoff & Leijon, 2008a). 

Skillnaden mellan HAV och VAV är vilken axel de roterar kring. HAV roterar kring en horisontell 

axel, medan VAV roterar kring en vertikal axel, därav namnen. Detta resulterar i olika fördelar och 

nackdelar för de olika modellerna. Den kanske största fördelen för HAV, som gjort att det är den 

design som till störst del finns tillgänglig i stor skala idag, är att den kan få ett högre CP än VAV. 

Detta har dock på senare år jämnats ut och idag ligger inte VAV långt efter HAV. En stor nackdel 

för HAV är däremot att den är beroende av vilken riktning vinden kommer ifrån och behöver 
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därför stora anordningar som kan rotera tornen i rätt vindriktning. VAV är helt oberoende av 

vindriktningen och slipper därför sådana typer av anordningar. Andra fördelar för VAV är att dess 

rotationsriktning gör att en generator kan placeras på marken istället för vid själva rotorn, vilket 

gör att tornet inte behöver vara lika robust eftersom det inte behöver hålla uppe generatorns tyngd. 

VAV är även mer tystgående, till stor del beroende på att bladspetens hastighet är mycket mindre 

än vad den är för HAV. Detta tillsammans med att den klarar av turbulenta vindar gör att VAV är 

mycket bättre lämpad för användning i stadsmiljö (Eriksson m.fl., 2008a; Riegler, 2003).  

Savonius 

En av de ursprungliga modellerna av vertikala vindsnurror är den modell som kallas Savonius. Den 

uppfanns ursprungligen av den finske ingenjören Sigurd J. Savonius och tillverkades första gången 

1925 (Tartuferi, D'Alessandro & Montelpare, 2015). Enklaste Savoniusrotorn består av två eller tre 

halva, ihåliga cylindrar. Cylinderhalvorna är fästa kring en fast axel som centrum och de kan ha 

olika mycket överlapp över varandra. En Savoniusrotor med överlapp illustreras i Figur 1-2 nedan. 

 

 

Figur 1-2. Figuren visar en tvåbladig Savoniusrotor med överlapp 

 

Savoniusrotorn roterar genom att den cylinderhalva som är öppen mot vinden fångar upp vinden 

och roterar axeln tills nästa cylinderhalva har fått sin öppna sida mot vindriktningen och den 

fortsätter att rotera axeln tills första cylinderhalvan hamnat med öppna sidan mot vindriktningen 

igen och processen börjar om. Samtidigt som den öppna sidan får vinden i sig kommer den stängda 

sidan också att få vind på sig. Utformningen gör dock att vinden leds ut mot sidorna och kraften 

på den öppna cylindern blir större än på den stängda, alltså roterar axeln. Detta illustreras i Figur 

1-3 (Ragheb, 2015). 
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Figur 1-3. Figuren visar den tekniska funktionen för en tvåbladad Savoniusrotor. Källa: Ragheb 2015 

I och med att vinden även blåser på den stängda cylinderhalvan kommer detta delvis bromsa upp 

rotationen. Detta leder till förluster som gör att Savoniusrotorer får relativt låg verkningsgrad när 

de drivs på detta sätt med hjälp av dragkraft (Ali, 2013). En fördel blir dock att dragkraften gör att 

vridmomentet blir relativt högt även vid låga vindhastigheter och Savoniusrotorer är därför 

självstartande vid låga vindhastigheter (Saha, Thotla & Maity, 2008). 

Eftersom Savoniusrotorn drivs av dragkraft kommer löptalet aldrig att överstiga 1. Skulle löptalet 

göra det innebär det att rotorn inte enbart drivs av dragkraft, utan även av lyftkraft (Ragheb, 2015). 

En annan mer avancerad typ av Savoniusrotor är helixmodellen. Den fungerar enligt samma princip 

som den enklare modellen, skillnaden är att bladen har en vriden utformning som kan ha olika 

mycket vinkel. Det gör att bladen till så stor del som möjligt undviker att den stängda sidan hamnar 

i vindens riktning. Detta leder till att mindre av rörelsen bromsas upp jämfört med den enklare 

modellen och vridmomentet ökar och kan hållas mer konstant. Figur 1-4 nedan visar en sådan 

konstruktion (Jeon, Jeong, Pan & Ryu, 2014). 

 

Figur 1-4. Figuren visar en Savonius Helix-rotor 

 

Tidigare studier har gjorts på Savoniusmodellen i vindtunnel för att få fram hur modellens CP 

varierar med löptalet. I resultatet i Figur 1-5 har en Savoniusrotor med två blad använts med 

dimensionerna H=D=230 mm och ett överlapp mellan rotorbladen på 20 %. Experimentet är 

utfört vid den konstanta vindhastigheten 6 m/s (Roy & Saha, 2014). 
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Figur 1-5. Figuren visar hur Cp varierar med löptalet för en tvåbladad Savoniusrotor med 20 % överlapp. Källa: Roy 
& Saha, 2014 

 

Man kan se avläsa att det högst uppmätta värdet på CP=0,23 fås vid λ=0,64. 

En annan studie i vindtunnel som utförts är den av Mohammed Hadi Ali. Där har både två- och 

trebladade Savoniusrotorer använts. De har haft dimensionerna H=D=20 cm och haft rotorer utan 

överlapp. Experimentet utfördes med låga vindhastigheter upp till maximalt 6m/s. Figur 1-6 

illustrerar vid vilka hastigheter rotorerna är självstartande och Figur 1-7 illustrerar hur CP varierar 

med löptalet (Ali, 2013). 

 

 

Figur 1-6. Figurerna visar hur vinkelhastigheten ändras med ökande vindhastighet för en tvåbladad och trebladad 
Savoniusrotor. Källa: Ali, 2013 

Man kan avläsa att den tvåbladade Savoniusrotorn är självstartande vid 2,2 m/s och den 

trebladade vid 2,3 m/s. 
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Figur 1-7. Figurerna visar hur Savoniusmodellens CP varierar med ökande löptal för en tvåbladad och en trebladad 
rotor. Källa: Ali, 2013 

Båda kan avläsas ha ett maximum vid ca λ=0,8. Den tvåbladade har då CP=0,2 och den 

trebladade CP=0,17 

Ytterliggare liknande studier har gjorts fast för en Savonius helixmodell. Denna studie har utförts 

med olika storlek på roterna vid olika vindhastigheter. Delar av den studiens resultat redovisas i 

Figur 1-8 (Jeon m.fl., 2014). 

 

Figur 1-8. Figuren visar hur en Savonius helixmodells CP varierar med ökande löptal för olika storlekar på rotorer och 
vid olika vindhastigheter. Källa: Jeon m.fl., 2014 

Man kan avläsa att en ökande diameter ger högre CP och för en rotor med D=35 cm och en 

vindhastighet på 6m/s fås det högst uppmätta CP=0,16 vid λ=0,75. 
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Darrieus 

En annan av de ursprungliga modellerna av vertikala vindsnurror är Darrieusrotorn som 

patenterades i USA år 1931 och uppfanns av den franske flygtekniksingenjören Georges Jean Marie 

Darrieus (Tiju, Marnoto, Mat, Ruslan & Sopian, 2015). G.J.M. Darrieus patenterade två designer 

av vindsnurror, en med böjda vingar kallad ”egg-beater” och en med raka vingar som tillverkas 

lätta material som till exempel aluminium eller fiberglas. Designen på de första Darrieusrotorerna 

illustreras i Figur 1-9. 

 

Figur 1-9. Figuren visar orginalillustrationerna av G.J.M Darrieus med de böjda bladen till vänster och de raka till 
höger. Där a pekar på bladen, e på de bärande plattorna, f1 och f2 på naven och f och g på den roterande axeln 

 

Anledningen till att Darrieusrotorn med böjda vingar fick sitt utseende var för att skapa en rotor 

med en minskade böjspänningar och belastningar (Mathew & Philip, 2012) som fås vid rotorer 

med vertikala vingar. Detta gör att de större Darrieusrotorerna som tillverkas är de med böjda 

vingar. Den andra rotorn G.J.M. Darrieus uppfann består av flera vertikala vingar monterade på 

runda skivor på över- och undersidan som i sin tur är monterad runt en central rotationsaxel. 

Vingarna är inställda med den så kallade anfallsvinkeln (Meyer & Matthies, 2004) på 0° sett till 

vingprofilens referenslinje och dess rotationsriktning. Detta illustreras i Figur 1-10 där en vingprofil 

i rörelse framåt kan ses och hur lutningen på profilen bildar en vinkel beroende på hur den träffar 

vinden. 

Figur 1-10. Figuren visar en vingprofil i rörelse framåt med illustrerad anfallsvinkel 
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Darrieusrotorn roterar med hjälp av den lyftkraft som skapas kring vingprofilen när den 

inkommande vinden träffar vingarna. Detta illustreras i Figur 1-11. 

 

 

När vinden träffar vingprofilen utövar vinden två kraften på vingen, drag- och lyftkraft.  

Dragkraften verkar i samma riktning som vinden träffar vingprofilen och får vingen att tryckas 

bakåt. Lyftkraften verkar vinkelrätt mot dragkraften och är större till storlek än dragkraften vilket 

gör den resulterande kraften är den som får vingprofilen att röra sig framåt (Islam, Ting & Fartaj, 

2008) och eftersom vingprofilen är monterad runt en rotationsaxel kommer rotorn börja att rotera. 

Men lyftkraft kan endast generaras då vingprofilen redan har en rörelse framåt. Ett problem med 

de tidiga Darrieusrotorn utrustad med symmetriska raka blad var att den inte är självstartande vid 

låga vindhastigheter vilket leder till att en motor krävs för att starta rotationen tills det att lyftkraften 

från vingarna blir tillräckligt stor för att skapa en självrotation. Detta på grund av aerodynamiska 

faktorer (R. Dominy, Lunt, Bickerdyke & J. Dominy, 2007). För att undgå att använda sig av både 

en motor och en generator i systemet kan generatorn användas som en startmotor men detta endast 

om generatorn är kopplat till elnätet (Mathew & Philip, 2012). Ett annat sätt att undgå att använda 

sig av motor är att använda sig av vingar med ställbar anfallsvinkel vilket gör att vingarna kan 

snedställas vinkelrätt mot vinden för att använda sig av dragkraften från vingarna för en 

startrotation för att sedan vinklas tillbaka så lyftkraften kan göra sitt jobb (Islam m.fl., 2008). Men 

detta är enbart möjligt för en Darrieusrotor med raka vingar. 

Tack vare att Darrieusrotorn använder sig av lyftkraft för rotation så kan dessa rotorer få en TSR 

högre än ett och där med rotera snabbare än vindens hastighet. En nackdel med Darrieusrotorerna 

är dock att på grund av vingarna är smala och enbart fungerar vid rätt anfallsvinkel är att det endast 

genererar lyftkraft när vingen är rätt positionerad i förhållande till vinden (Ghosh, Biswas, Sharma 

& Gupta, 2014). Detta gör att mycket av luftströmmen går till spillo men en Darriuesrotor ger ändå 

ett högre CP jämfört med en Savonius. 

Figur 1-11. Figuren visar en vingprofil i rörelse och hur vindriktningen, 
anfallsvinkeln, lyftkraften och dragkraften hänger ihop 
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En mordernare variant av Darrieusrotorn med raka blad är Giromillrotorn eller även kallad H-

rotorn.  Den är liknande den rotorn som G.J.M. Darrieus först uppfann tillskillnad från att vingarna 

sitter monterade i rotationsaxeln med hjälp av två stödbalkar som är fastskruvade i vingarna vilket 

illustreras i Figur 1-12. Rotorn placeras på en stolpe för att undgå de turbulenta vindar närmare 

marken. Den enkla designen med raka vingar och stödbalkar gör att tillverkningskostnaden för en 

H-rotor är billig jämfört med en Darrieusrotor med böjda vingar (Eriksson m.fl., 2008a).  

 

Antal blad på H-rotorn varierar men är vanligast mellan två och fyra stycken. När antalet blad ökar 

över sex stycken kan detta istället ge en motverkande effekt och vingarna agerar istället som en 

vägg som inte tillåter vinden att träffa vingarna med korrekt anfallsvinkel och vingarna förlorar då 

sin lyftkraft som hämmar rotationen. En tidigare studie visar att H-rotorn får sin självrotation vid 

3 m/s (de Santoli, Albo, Garcia, Bruschi & Cumo, 2014). 

För att ta fram en Darrieusrotorn med så bra inställningar utförs tester på rotorer där man gör vissa 

ändringar på rotorn som till exempel ändra anfallsvinkeln på vingarna, ändra vingprofilens 

symmetri och storlek eller variera förhållandet mellan rotorhöjden, H, och rotordiametern, D. 

Detta för få en rotor med så högt Cp som möjligt.  

  

Figur 1-12. Figuren visar en Darrieus H-rotor 
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Tidigare studier på en H-rotor i en vindtunnel visar hur rotorns Cp förhåller sig till löptalet när 

rotorn har en varierande anfallsvinkel. I resultatet som illustreras i Figur 1-13 används en H-rotor 

med fyra vingar, rotorhöjd H på 70 cm, rotordiameter D på 80 cm, cordlängd på 10 cm och med 

symmetriska vingprofilstypen NACA 0024. Experimentet är utfört med en konstant vindhastighet 

på 8 m/s (El-Samanoudy, Ghorab & Youssef, 2010). 

 

 

  

Figur 1-13. Figuren visar hur Cp varierar beroende på vilken anfallsvinkel 
vingen träffar luftströmmen. Det högsta uppmätta värdet på Cp fås till 25 % och 

ges vid en anfallsvinkel på 10° 
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En liknande som studie har utförts, även detta i en vindtunnel, visar hur förhållandet mellan rotorns 

höjd och diameter ger en varierande effektutvinning. I denna studie utförs experimentet i en 

vindhastighet ökandes från 0 till 30 m/s och resultatet illustreras i Figur 1-14 där bilden visar hur 

Cp förhåller sig till löptalen vid ett skiftande H/D förhållande (Singh, Biswas & Misra, 2015). 

 

 

Experimentet är utfört i med en Darrieus H-rotor med tre asymmetriska S1210 vingar med 

rotorhöjd på 30 cm och cordlängd på 10 cm varpå vingarna placeras på varierande avstånd från 

rotationsaxeln. Resultatet visar att en rotor med ett höjd- och diameterförhållande på 1,0 ger 

experimentets högsta Cp-värde på 32 %. Detta sker vid ett löptal på 1.02 och vid en vindhastighet 

på 5,7 m/s. 

  

Figur 1-14. Figuren visar hur Cp varierar med löptalet för olika H/D-förhållanden 
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Kombinerad Savonius och Darrieus 

Förutom de tidigare beskrivna modellerna av vindsnurror finns det även en tredje modell. Denna 

modell kallas en kombinerad Savonius och Darrieus-rotor och är en hybrid. Precis som namnet 

indikerar är denna rotor en blandning av de två tidigare modellerna med egenskaper därefter. 

Modellen utnyttjar Savoniusmodellens egenskaper genom att vara självstartande vid låga 

vindhastigheter samtidigt som den utnyttjar Darrieusmodellens egenskaper så den får ett relativt 

högt CP (Bhutta m.fl, 2012). Konstruktionen kan se ut på lite olika sätt där en typ visas nedan i Figur 

1-15. 

 

 

Figur 1-15. Figuren visar en kombinerad Savonius och Darrieus-rotor. Darrieusrotorn av typen ”egg-beater” omgärdar 
Savoniusrotorn som i denna modell består av två våningar 
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I modellen som Figur 1-15 visar har alltså Darrieusmodellen konstruerats så den roterar runt 

Savoniusmodellen. Den kan även konstrueras så den ena modelltypen roterar över den andra. Detta 

är fallet i tidigare studier som gjorts av (Gupta, Biswas & Sharma, 2008). Där har en Savoniusrotor 

monterats ovanpå en Darrieusrotor enligt 1-16. 

 

Figur 1-16. Figur visar en kombinerad Savonius och Darrieus-rotor där en trebladad Savoniusrotor är monteras 
ovanpå en trebladad Darrieusrotor av ”egg-beater-typ”. Källa: Gupta, Biswas & Sharma, 2008 

 

I studien har denna modell med varierande överlapp testats i en låghastighetsvindtunnel där 

vindhastigheterna kan varieras mellan 0-30 m/s. Högst värde på CP uppkom på den modell som 

inte hade något överlapp alls och resultatet från denna modell visas i Figur 1-17 nedan (Gupta m.fl., 

2008). 

 

Figur 1-17. Figuren visar hur CP varierar med ökande löptal för en kombinerad trebladad Savonius-trebladad 
Darrieusrotor utan överlapp. Källa: Gupta m.fl., 2008 

Ur grafen kan avläsas att för dessa löptal kommer ett ökande löptal ge ökande CP och störst värde 

på CP =0,51 fås vid λ=0,62. 
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I en liknande studie som har gjorts har man testat hur CP varierar med ökande löptal för en 

kombinerad trebladad Savonius-trebladad Darrieusrotor med 16,8 % överlapp mellan rotorbladen. 

Där Savoniusdelen har måtten H=10 cm, D=8 cm och Darrieusdelen måtten H=10 cm, D=12 cm. 

Resultatet från den studien redovisas i Figur 1-18 (Sharma, Biswas & Gupta, 2013). 

 

Figur 1-18. Figuren visar hur CP varierar med ökande löptal för en kombinerad trebladad Savonius-trebladad 
Darrieusrotor med 16,8% överlapp. Källa: Sharma, Biswas & Gupta, 2013 

 

Ur grafen kan avläsas att högsta CP=0,53 fås vid λ=0,6. 

Tillgängliga modeller i storlekarna D=123 cm, H=109 cm respektive D=150 cm, H=132 cm 

framtagna av (PRO-AN Wind Turbine Technology, u.å) visar att den kombinerade Savonius och 

Darrieusrotorn börjar generera elektricitet vid en hastighet på 2,7 m/s. Alltså mittemellan de 

hastigheter som bara en enkel Savonius- eller Darrieusmodell gör eftersom det är en blandning av 

de båda. 
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1.2 Generator 

En generator använder sig av en mekanisk rörelse för att omvandla den mekaniska energin till 

elektrisk energi. Generatorn alstrar växelspänning som har en spänningskurva likt en sinuskurva, 

som kan ses i Figur 1-19. I och med detta fås en växlande riktning på spänningen där antalet 

riktningsförändringar på spänningen per sekund anger frekvensen. Enfassystemet och 

trefassystemet används enbart vid växelström och skillnaden mellan de två är att enfassystemet har 

endast en spänning som växlar riktning och används till mindre apparater. Medan trefassystem har 

trespänningar som kan ses i Figur 1-19. De tre växelspänningarna är inbördes fasförskjutna 120° 

till varandra och får därmed sina spänningstoppar vid olika tillfällen (Ani, Polinder & Ferreira, 

2014). Trefassystemet används till exempel till större motorer inom industrin. Det finns två typer 

av generatorer som använder sig av växelspänningar, synkrongenerator och asynkrongenerator 

(Stavrakakis, 2012). 

 

Figur 1-19. Den vänstra figuren visar en vanlig kurva för växelspänning och den högra visar kurvorna för 
växelspänning i trefas där L1, L2 och L3 anger faserna 

 

En synkrongenerator består huvudsakligen av två delar, en stator och en rotor, som kan ses i Figur 

1-20. Statorn är den stationära delen av en generator och rotorn är den roterande del som vrids 

med hjälp av mekanisk rörelse. Statorn är uppbyggd av packade stålskivor med hög permeabilitet 

för att skapa en ihålig cylinder. Varje skiva har tunna skåror längst hela insidan och ger därför 

statorn en räfflad insida.  

 

Figur 1-20. Den vänstra figuren visar en stator och den högra en rotor 
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Statorns räfflade insida är lindad med tre koppartrådar som är lindade till axiella spolar i statorns 

(Stavrakakis, 2012) skåror som kan ses i Figur 1-20. Skårorna är lindade på så sätt att tråd A är 

lindad till spole 1, tråd B är lindad till spole 2 och tråd C är lindad till spole 3. Tråd A lindas sedan 

om igen efter spole 3 till spole 4 där de andra två trådarna lindas likadant i samma ordning som 

tidigare tills statorns insida består av en koppartrådscylinder där Figur 1-21 visar en förenklad bild 

på hur statorns lindning ser ut. De tre trådar är sedan kopplad till varsin fas i trefassystemet. 

 

 

Rotorn är liknades en stator och består av tunna skivor av metall där varje enskild skiva är belagd 

med ett isolerande material för att förhindra förluster via virvelströmmar (Farooqui, 2012). 

Skivorna har, tvärtemot rotorn, skåror på utsidan som bildar en räfflad yta. Rotorn, som kan ses i 

Figur 1-22, lindas med endast en koppartråd längs skårorna för att skapa axiella spolar men där 

varannan spole är lindad motsols och varannan är lindad medsols. Detta för att skapa 

elektromagneter med varierande polaritet när koppartråden är kopplad till likström.  

 

Figur 1-21. Figuren visar en förenklad bild över statorns olika faslindningar 

Figur 1-22. Figuren visar lindningen med koppartråd för en rotor 
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Elektromagneter som genererar magnetfält där varannan spole får en positiv polaritet de andra får 

en negativ polaritet. När rotorns magnetfält träffar statorns spolar induceras en ström i spolen som 

då blivit generad elektricitet. Men eftersom rotorn roterar och varannan spole har varierande 

polaritet induceras det en växelström i statorns spolar som leder strömmen vidare i trefassystemet 

som genererad elektricitet (Saslow, 2012). Växelspänningen som genereras har en varierade 

frekvens eftersom frekvensen beror på hur snabbt rotorn roterar och måste först omvandlas till 

rätt frekvens via en frekvensomriktare innan den kan ledas ut till huvudelnätet. Frekvensomriktaren 

omvandlar från växelström till likström för att sedan göra en ny omvandling från likström till 

växelström med rätt frekvens för elnätet (Garcia-Hernandez & Garduno-Ramirez, 2011). En 

frekvensomvandling medför små förluster (Festo Didactic Inc, 2015) med ändå har generatorn en 

god verkningsgrad där 95 % av den mekaniska rörelsen omvandlas till elektricitet (Eriksson, Solum, 

Leijon & Bernhoff, 2008; Eriksson & Bernhoff, 2011).  

Synkrongeneratorer använder sig av direktöverföring av den mekaniska rörelsen mellan 

rotationsaxeln och rotorn, och använder på så sätt sig inte av en växellåda för att öka rotorns varvtal 

som andra generatorer gör (Nasiri, Milimonfared & Fathi, 2015). Den är istället kopplad på sättet 

som illustreras i Figur 1-23. För att väga upp de låga varvtalet har synkrongeneratorn fler spolar i 

statorn och fler elektromagneter i rotorn för att ge en högre frekvens i trefassystemet (Knight, 

2014). Detta medför i sin tur att synkrongeneratorerna är stora och tunga på grund av antalet spolar 

som måste få plats på rotorn.  Men billiga efter som de produceras i stor volym (Ani m.fl, 2014). 

Så viktminskningen som fås vid genom borttagandet av växellåda jämnas ut (Polinder, de Haan, 

Dubois & Slootweg, 2005). Synkrongeneratorn klarar även av varierande rotationshastigheter som 

kan uppkomma (You, Barahona, Chai & Cutululis, 2015). Därför är en synkrongenerator bra att 

använda till mindre vertikala vindkraftverk då det är önskvärt att vindsnurrans rotorblad ökar i 

hastighet då vindhastigheten för att kunna behålla ett konstant löptal. 

En generator kan även användas som en motor för att överföra mekanisk rörelse till rotorn via 

statorn med hjälp av magnetiskt fält. En växelspänning matas in i statorns trefassystem där spolarna 

kommer att bilda ett pulserande magnetfält. Eftersom spolarna är kopplade till olika faser kommer 

deras magnetfält inte pulsera tillsammans utan i en ordning likt spänningskurvorna i Figur 1-19. De 

pulserande magnetfältet bildar ett roterade magnetfält (Saslow, 2002) som inducerar ström rotorns 

spolar som med hjälp av den magnetiska kraften börja att rotera. Detta är en teknik som 

vindkraftverk som inte är självstartande kan använda sig av. 

 

 

 

Figur 1-23. Figuren visar en överblick på hur ett vindkraftverk är uppbyggt. Från vindsnurran som roterarar, till 
strömmen som levereras till elnätet 
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1.3 Lagring av överskottsenergi 

Om den alstrade energin inte behöver förbrukas just för stunden behövs sätt för att lagra eller på 

något sätt ta tillvara på den. Det kan exempelvis göras genom en ackumulator eller med hjälp av 

elnät. Dessa två metoder beskrivs i detta avsnitt. 

1.3.1 Ackumulator 

Vid generering av elektrisk energi som inte används momentant är det möjligt att spara och lagra 

den för att användas när den behövs. Ett lagringsalternativ är att använda sig av ackumulatorer 

vilket är ett elektrokemiskt energisystem som kan användas för driva elektriska system (Pires, 

Romero-Cadaval, Vinnikov, Roasto & Martins, 2014) och vanligtvis kallas uppladdningsbart 

batteri. Det finns flera varianter som använder sig av olika kemiska blandningar där bly-svavelsyra 

och litium-jon tillhör de vanligaste (Nasiri m.fl., 2015). Ackumulatorn är uppbyggd av flera celler, 

där en förenklad bild kan ses i vänstra Figur 1-24. Varje cell är ett kärl fylld med en elektrolyt, en 

anod (positiv elektrod) och en katod (negativ elektrod) (Kularatna, 2015). Vid urladdning av 

ackumulatorn oxiderar anoden och avger elektroner samtidigt som katoden reduceras och tar upp 

elektronerna där med blir anoden positiv och katoden negativ. Men tillskillnad från ett 

engångsbatteri som förbrukar elektroderna vid användning så kan den kemiska reaktionen 

omvändas (Eckroad & Gyuk, 2003) där den tidigare anoden och katoden blir en katod respektive 

en katod och elektronerna ändrar riktning som kan ses i högra Figur 1-24. För att jämföra olika 

typer av ackumulatorer tittar man bland annat på energitätheten och värme värdet för att se vilken 

som är effektivast.   

 

 

 

Blyackumulatorn är de äldsta laddningsbara elektrokemiska energisystemet där battericellerna 

består av en anod och en katod nedsänkta i en elektrolyt.  Anoden är utav rent bly med en blyoxid 

beläggning och katoden av rent, poröst bly medan elektrolyten är av svavelsyra utblandat med 

vatten (Pires m.fl., 2014). Blyackumulatorn kan antingen vara ventilerad, som behöver påfyllning 

av vatten då elektrolyten sönderdelas till knallgas i samband med laddning och självurladdning, eller 

sluten som omvandlar knallgasen till vatten via en katalysator (Eckroad & Gyuk, 2003). 

Figur 1-24. Figuren visar hur en ackumulator är uppbyggd, med en anod och katod 
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Blyackumulatorn har en relativt hög effektivitet på mellan 75 % till 85 % likström till likström 

(Eckroad & Gyuk, 2003) och klarar mellan 1000 till 2000 laddningscykler (Moseley & Garche, 

2014a). 

Litium-jonackumulatorer används idag som till exempel batterier i små elektriska enheter. Cellen 

består av en anod gjord av en grafitmix och en katod av litium metalloxid. Litium-joncellen 

använder sig av en organisk elektrolyt som medium för litiumjonerna (Pires m.fl., 2014). Denna typ 

av ackumulator har en mycket hög effektivitet på mellan 90 - 98 % (Moseley & Garche, 2014a) och 

en liten självurladdning som ligger mellan 0,1 – 0,3 % per dag samt klarar 1000 - 1200 

laddningscykler (Kularatna, 2015). 

 

Tabell 1-1. Tabellen visar Cellspänningen, effekttätheten och värmevärdet för två olika typer av ackumulatorer 

System Cellspänning 
[V] 

Effekttäthet 
[W/m3] 

Värmevärde, E 
[Wh/m3] 

Effekttäthet 
[W/kg] 

Värmevärde, E 
[Wh/kg] 

Bly-svavelsyra 2,2 400 - 600 40 - 100 100 -  500 25 -40 

Litium-jon 3,7 1300 - 2000 220 - 350 760 90-180 

 

I Tabell 1-1 jämförs de två olika ackumulatorerna, som utförts i flera studier (Moseley & Garche, 

2014a; Moseley & Garche, 2014b; Zhao, Wu, Hu, Xu & Rasmussen, 2015) visar tydligt att 

kombinationen litium-jon modellen är bättre på alla punkter men eftersom den är dyrare att 

tillverka, som kan ses i Tabell 1-2 utförd av (Zhao m.fl., 2015), används modellen bly-svavelsyra 

oftare. 

Tabell 1-2. Tabellen visar olika kostnader för de två olika ackumulatorerna 

System Kostnad per kW  
[$] 

Kostnad per kWh  
[$] 

Kostnad per cykel 
[$] 

Bly-svavelsyra 300 – 600 200 – 400 20 -100 

Litium-jon 1200 - 4000 600 – 2500 15 - 100 
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En ackumulator kan användas i många olika system som till exempel i en bilmotor eller i ett 

vindkraftverk. För att kunna använda en ackumulator i ett system med ett vindkraftverk som 

genererar växelström, är det en nödvändighet att omvandla växelströmmen till likström då 

ackumulatorn endast använder sig av likström vid laddning och urladdning (Garche & Parker, 

2013). Ett alternativ att bygga upp ett system med ett vindkraftverk (Nasiri m.fl., 205) som 

genererar elektricitet till en lampa som kan ses i Figur 1-25 där batteriet är kopplat efter 

frekvensomriktaren som tas upp i (Garcia-Hernandez, & Garduno-Ramirez, 2011). Den 

växelström från generatorn som omvandlas till likström kopplas till och laddar upp batteriet under 

dagen när lampan inte används för att kunna driva lampan under kvällstid.  

 

 

1.3.2 Elnät 

Elnätet i Sverige är kopplat så det går att förbruka inhandlad elektricitet men det går även att 

leverera och sälja genererad elektricitet. Ett av företagen det går att inhandla el från är den nordiska 

elbörsen Nord Pool där genomsnittligt börspris under 2014 för Stockholmsområdet blev 28,8 

öre/kWh (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2015a). Efter påslag som inkluderar 

volymvägning, elcertifikat och en årsavgift på 200 kr samt elskatt på 36 öre/kWh 

((Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2015b) fås ett jämförpris på 83,9 öre/kWh vid en 

elförbrukning på 20 000 kWh/år (Konsumenternas energimarknadsbyrå, 2015c) Vid generering 

och försäljning av elektricitet via nätet tar företaget som levererar elen en nätavgift som för 

företaget Fortum är 3,1 öre/kWh vid högbelastningstid och 2,5 öre/kWh övrig tid. Ägs nätet av 

till exempel Fortum säljs elen till företaget för Nord Pools timvisa spotpris minus ett avdrag på 4 

öre/kWh (Fortum, 2015). 

  

Figur 1-25. Figuren visar en överblick på hur ett vindkraftverk är uppbyggt. Från vindsnurran som roterarar, till 
strömmen som levereras till en lampa med en ackumulator inbyggd i kretsen 
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2 Problemformulering och Mål 

När de icke-förnyelsebara energikällorna blir allt färre ökar behovet av bra fungerande 

förnyelsebara energikällor. Vind och solkraft är exempel på sådana energikällor som inte tar slut 

och skulle de kunna användas på ett hållbart sätt kan vår energimässiga framtid vara räddad. 

I denna rapport analyseras huruvida montering av vertikala vindkraftverk kan användas för att 

generera el till ett system av lyktstolpar på ett hållbart sätt. Analysen omfattar dels de tekniska och 

designmässiga aspekterna, men även de miljömässiga, sociala och ekonomiska. 

De förväntade resultaten från analysen är således: 

 Att ta fram vilken modell för en vindsnurra som bäst klarar att genera energi för att driva 

ett system av lyktstolpar på ett hållbart sätt. 

 Att ta fram en konstandsanalys som beskriver modellens ekonomiska hållbarhet. 

 Att ta fram metoder för att lagra överskottsenergi.  
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3 Metod  

Tillvägagångssättet för att uppnå de uppställda målen har varit att med hjälp av data från tidigare 

studier beräkna effekten som olika typar av vindsnurror kan producera på en given plats under ett 

år. Även beräkningar på hur mycket de olika modellerna kommer kosta har gjorts. Utifrån detta 

har slutsatser dragits om vilken modell som är bäst lämpad för ändamålet och om det är hållbart 

att driva lyktstolparna på detta sätt. 

3.1 Begränsningar 

För att det ska vara möjligt att få fram ett resultat behöver en hel del begränsningar göras. Dessa 

presenteras i avsnittet nedan. 

3.1.1 Plats 

Studien har begränsats till två platser längs Essingeleden. Närmare bestämt befintliga väderstationer 

belägna i Karlberg och Västberga. 

Lyktstolpar 

Den begränsade platsen använder sig av 12,4 meter höga belysningsstolpar utrustade med 

armaturer som använder sig av 250 W metallhalogenlampa med ett driftdon som har en 

effektförlust på 20 W. Detta ger en total energiförbrukning på 270 W för en lyktstolpe på 

Essingeleden (P. Hafdell, personlig kommunikation, 22 april 2015). Lyktstolpen har en 

genomsnittlig brinntid på 11 timmar/dag för ett års användning, eftersom den inte behöver lysa 

när det är tillräckligt ljust ute (Jägerbrand & Carlson, 2011). Den nämnda informationen om 

lyktstolpen redovisas i Tabell 3-1 nedan. 

 

Tabell 3-1. Tabellen visar den totala energiförbrukningen som lyktstolpen har, samt dess genomsnittliga brinntid under 
en dag 

Metallhalogenlampa 250W 

Driftdon 20W 

Total energiförbrukning för lyktstolpe, PLyktstolpe 270W 

Genomsnittlig brinntid/dag 11 timmar 

 

En annan begränsning är att lyktstolpens system ser ut som i Figur 1-25 och använder sig av en 

blyackumulator när den genererade energin behöver lagras. 

Studien begränsas dessutom till att lyktstolparna är kopplade till och förbrukar elektricitet från 

Fortums elnät. 

Vindhastigheter 

Utifrån de begränsande väderstationerna har data över vindhastigheter erhållits för varje halvtimme 

under 2013 och 2014 (T. Wennström, personlig kommunikation, 16 april 2015). 

Dessa vindhastigheter har antagits vara konstant per dag efter att ett medelvärde har räknats ut för 

varje dag. Det har dock inte funnits data för alla månader och de månader som har saknat värden 

har antagits vara lika fördelade som ett genomsnitt av resterande år. 
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Med nämnda antaganden blir då vindhastigheterna fördelade enligt Figur 3-1, Figur 3-2, Figur 3-3 

och Figur 3-4. 

 

Figur 3-1. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Karlberg 2013 

 

Figur 3-2. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Västberga 2013 
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Figur 3-3. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Karlberg 2014 

 

Figur 3-4. Figuren visar vindhastigheterna under ett år för väderstationen Västberga 2014 

Det är utifrån dessa vindhastigheter som sedan beräkningar på vindsnurrornas effekter gjorts. 
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3.1.2 Antaganden 

Förutom begränsningar behövs en mängd antagen som presenteras i avsnittet nedan. 

Vindsnurror 

Antagandet som är mest osäkert är antagandet att de olika modellerna har ett konstant CP. CP 

varierar egentligen med löptalet som tidigare visats men för att förenkla beräkningarna har detta 

antagande gjorts ändå. Det CP som valts för modellerna är baserat på tidigare studier på CP som 

gjorts för olika modeller och har antagits ligga en bit under maxvärdet för CP vid optimalt löptal 

(se avsnitt 1.1.1). De tidigare studierna är dock gjorda i vindtunnlar på modeller som är mindre än 

de som kommer användas i denna studie. Det kommer resultera i ett något lägre CP än det som 

modellen i denna studie egentligen borde ha vilket stärker rimligheten att det CP som antagits inte 

kommer att vara för stort. 

Det CP som antagits beror som tidigare nämnts på löptalet. Löptalet kommer att variera en del, 

men går att hålla relativt konstant bland annat genom att ändra vinkeln på rotorbladen eller genom 

att lägga på en bromsande last. Variationen i löptalet kommer dock att göra att värdet för CP ibland 

kommer gå under det antagna värdet och ibland över vilket i slutändan resulterar i ett rimligt 

antagande för CP. Värden för de antagna CP för de olika modellerna redovisas i Tabell 3-2. 

Ett annat antagande som gjorts är vid vilken hastighet modellerna är självstartande eller börjar 

generera el. Även detta antagande har gjorts baserat på resultat från tidigare studier på samma 

modeller med liknande storlek (se avsnitt 1.1.1). De antagna värdena på vindhastigheterna där 

modellerna börjar generera el redovisas i Tabell 3-2. 

Det har även antagits att alla modellerna har samma frontarea. Detta för att kunna jämföra 

modellerna jämbördigt med varandra. Frontarean som antagits är A=1,96m2 (se Tabell 3-2), vilket 

för en Savoniusrotor skulle innebära H=1,4 cm, D=1,4 cm och därför anpassad för att kunna sitta 

på en lyktstolpe. 

 

Tabell 3-2. Tabellen visar de antagna vindhastigheterna då modellerna börjar generera el, CP och den antagna 
frontarean som senare använts i beräkningarna 

Modell Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Startvindhastighet 

[m/s] 
2,5 3 2,7 2,3 

CP 0,16 0,3 0,45 0,14 

Frontarea, A [m2] 1,96 1,96 1,96 1,96 

 

Slutligen har det antagits att vindsnurrorna är möjliga att montera på lyktstolpen och att lyktstolpen 

håller för deras tyngd. Därför har storleken på modellerna anpassats i förhållande till tillgängliga 

modeller som finns på marknaden idag och har en rimlig vikt som lyktstolparna bör klara. 

Exempelvis väger en Kombinerad Darrieus Savonius-rotor med frontarean A=1,98 m2 40 kg, alltså 

en vikt lyktstolpen bör klara av (PRO-AN Wind Turbine Technology, u.å.). 
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Generator 

Generatorns verkningsgrad har efter tillgängliga modeller satts till η=0,95 (se avsnitt 1.2) 

Blyackumulator 

Blyackumulatorn antas ha ett värmevärde på E=32,5 Wh/kg i enlighet med Tabell 1-1. 

Ekonomi 

Vid beräkning av elkostnader antas elpriset vara konstant 83,9 öre/kWh utifrån begränsningen. 

Eftersom den vertikalaxlade vindkraften är en relativt nyutvecklad teknik på en mer avancerad nivå 

finns den inte i så stor skala ute på marknaden. Det är därför väldigt svårt att uppskatta ett pris på 

vad de olika modellerna kommer kosta. För att få ett pris att jämföra med har dock en tidigare 

studie använts för en Darrieus H-rotor med en frontarea på 15 m2 och en installationskostnad på 

cirka 200 000 kr (Grieser, Sunak & Madlener, 2015). Denna rotor är dock mycket större än de som 

används i denna studie vilket betyder att installationskostnaden är alldeles för hög. Därför har även 

en jämförelse med en befintlig modell av en Savonius helix med en frontarea på 3,19 m2 som har 

en kostnad på cirka 85 000 kr gjorts (Helix Wind, Corp, 2015). Denna modell är bara lite större än 

de som används i studien och eftersom att den antagna installationskostnaden bara är till för att få 

en liten uppfattning om hur ekonomin påverkas antas det uppskattade värdet 100 000 kr som 

installations- och inköpskostnad för alla modellerna. 

3.2 Beräkningar 

Utifrån de gjorda begränsningarna och antagandena har följande beräkningar utförts med hjälp av 

programmet MATLAB R2013a. 

För att beräkna den totala effekten de olika vindkraftverken producerar på ett år har först den 

genomsnittliga effekten under en dag räknats ut genom 
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2
Dag PP AC U . (2.1) 

Där 𝜌 är vindens densitet och 𝜂 generatorns verkningsgrad. Med hjälp av den genomsnittliga 

effekten under en dag kan den totala effekten under ett år i kilowattimmar beräknas enligt 

  
360

,

1

1
24

1000
Tot Dag iP P  . (2.2) 

Där summan är för ett år som här har approximerats till 360 dagar och PDag,i motsvarar en dag av 

dessa 360 dagar. Siffran 24 kommer ifrån att det är 24 timmar på en dag. 

De vindhastigheter som varit lägre än den vindhastighet som vindsnurran börjar generera el vid 

har satts till 0 vid uträkningen av PDag. 

Ett sätt att förenkla beräkningen, för att se om vindkraftverket klarar av att generera tillräckligt 

mycket energi för att försörja en lyktstolpe, är genom att räkna om den momentana effekten till 

kilowattimmar per år där energiförbrukningen för en lyktstolpe per år ges av 

 , 

Brinntid per dag   Antal dar på ett år
 = 

1000

Lyktstolpe

Lyktstolpe tot

P
P


.   (2.3) 

Där ett år räknas som 360 dar, brinntiden ges i timmar, PLyktstolpe ges i watt och PLykttstolpe,tot fås i kWh/år. 
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Under den tid på dagen då vindkraftverket inte behöver generera någon energi till lyktstolpens 

lampa lagras energin i en ackumulator. Den genomsnittliga effekt vindkraftverket genererar per dag 

under de 13 timmar/dag lyktstolpen inte behöver lysa räknas ut genom 

  
13

13

360 24

TotP
P





 (2.4) 

Med hjälp av (2.4) kan det beräknas hur mycket ackumulator som behövs enligt 

 13
ackumulator

P
m

E
 , (2.5) 

där mackumulator är den minsta massan blyackumulator som krävs för att lagra vindkraftverkets 

genererade energi och ges i kg. 

Vid inköp av vindkraftverken utförs en ekonomisk analys för att se när investeringen blir lönsam. 

Först beräknas en lyktstolpes årskostnad genom 

  ,Eldriftkostnad =  Elpris Lyktstolpe totP   (2.6) 

där elpriset ges i kr/kWh och eldriftkostnaden i kr. Eldriftkostnaden jämförs med den sparade 

elkostnaden per år som fås vid användning av ett vindkraftverk. Den sparade elkostnaden beräknas 

som 

  Sparad elkostnad = Genererad energi Elpris  (2.7) 

där den genererade energin ges i kWh/år och den sparade elkostnaden i kr. Det är differensen 

mellan eldriftkostnaden och sparad elkostnad som utgör den nya reducerade eldriftkostanden för 

en lyktstolpe. För att beräkna hur lång tid innan vindkraftverket börjar bli ekonomisk lönsamt 

måste alla av vindkraftverkets delar, som till exempel generator och vindsnurra, räknas med i 

uträkningen. Detta beräknas som 

  
Pris för vindkraftverk

Ekonomisk lönsamhet = 
Sparad elkostnad

, (2.8) 

där priset för ett vindkraftverk ges i kronor och den ekonomiska lönsamheten ges i år. 

 

3.3 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys behöver utföras för att se hur de känsligaste och osäkraste parametrarna 

kommer påverka det slutgiltiga resultatet. Detta för att kunna analysera vad man ska förändra för 

att få önskat resultat. Analysen görs både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv som följande 

avsnitt beskriver. 
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3.3.1 Teknik 

Den känsligaste parametern som det finns mest osäkerhet kring är valet av CP för de olika 

vindsnurrorna. Därför testas vad som händer om man skulle variera den med +-0,02. En annan 

parameter som även den påverkar resultatet till stor grad är med vilken vindhastighet det blåser. 

Dessa värden har endast tagits för en period på två år där det även saknats värden för vissa månader. 

Därför testas vad som händer om man varierar vindhastigheterna med +-1m/s. De nya antagna CP 

och vindhastigheterna redovisas i Tabell 3-3 respektive Figur 3-5, Figur 3-6, Figur 3-7 och Figur 

3-8. 

 

Tabell 3-3. Tabellen visar de nya antagna CP för de olika modellerna som känslighetsanalysen ska utföras för 

Modell Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

CP+ 0,18 0,32 0,47 0,16 

CP- 0,14 0,28 0,43 0,12 

 

 

 

Figur 3-5. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Karlberg 2013 som kommer användas för att 
utföra känslighetsanalysen 
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Figur 3-6. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Västberga 2013 som kommer användas för 
att utföra känslighetsanalysen 

 

 

Figur 3-7. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Karlberg 2014 som kommer användas för att 
utföra känslighetsanalysen 
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Figur 3-8. Figuren visar de maximala och minimala vindhastigheterna för Västberga 2014 som kommer användas för 
att utföra känslighetsanalysen 

 

Med hjälp av det maximala värdet för CP+ och den maximala vindhastigheten räknas ett max ut för 

den totala effekten/år enligt (2.1) och (2.2). Samma sak görs för CP- och den minimala 

vindhastigheten för att få ett minsta värde på effekten. Tillsammans används de uträknade 

effekterna för att visa mellan vilka värden de kommer variera enligt känslighetsanalysen. 

3.3.2 Ekonomi 

Det finns även en ekonomisk aspekt som kan ha betydelse. Därför testas hur resultatet skulle 

påverka den ekonomiska analysen om elpriset går upp med 20 öre/kWh.  
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4 Resultat och Diskussion 

Utifrån beräkningarna erhålls ett resultat som presenteras i kommande avsnitt. 

Den totala energiförbrukningen för en lyktstolpe under ett år fås genom (2.3) och dess värde uppgår 

till PLykstolpe,tot=1070 kWh/år. 

4.1 Vindsnurror 

Med tidigare redovisade värden i Tabell 3-2 och i Figur 3-1, Figur 3-2, Figur 3-3 och Figur 3-4 kan 

den totala genererade effekten per år beräknas med hjälp av (2.1) och (2.2). Resultatet av de 

beräkningarna visas i Tabell 4-1. 

 

Tabell 4-1. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014. 

Modell Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
46 73 123 42 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
60 99 159 54 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
50 81 133 45 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
55 94 148 49 

 

Det kan avläsas att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor i Västberga 

2013. Då är effekten 159 kWh/år 

Savonius och Savonius-Helix rotorerna genererarar en låg effekt som till stor del är på grund av 

deras låga Cp som fås eftersom de är dragkraftbaserade. Deras låga startvindhastighet och faktumet 

att de är självstartande gör att de är passande på platser med låga vindhastigheter såsom 

Essingeleden, men eftersom rotorernas ineffektivitet är så pass hög är tekniken inte lämplig att 

använda för generering av elektricitet. 

Jämfört med Savonius och Savonius-Helix rotorerna får Darrieus H-rotor en relativt hög genererad 

effekt mellan 73 – 99 kWh/år tack vare ett högre Cp, men eftersom den är lyftkraftbaserad är H-

rotorn väldigt beroende av vindens hastighet.  Eftersom Darrieus H-rotorn behöver en motor för 

att starta en rotation och börjar inte generera energi förrän vid 3 m/s så är den många gånger 

oanvändbar längs Essingeleden då vindhastigheterna över vägsträckan ofta ligger under 3 m/s.  

Bäst resultat ger en Kombinerad Darrieus-Savonius som ger en effekt mellan 123 – 159 kWh/år. 

Den kombinerade rotorn är självstartande, och genererar elektricitet vid en lägre vindhastighet 

jämfört med H-rotorn, och kommer således att ta tillvara på de låga hastigheter längs Essingeleden 

som H-rotorn inte klarar. Modellens effekt ligger ändå långt under den behövda effekten för att 

kunna generera el för hela lyktstolpens energibehov. Detta på grund av att det blåser alldeles för 

lite för att nå den önskade effekten. 
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Ett sätt att minska lyktstolpens energiförbrukning kan vara genom att byta ut dess lampa mot en 

LED-lågenergilampa. Ett räkneexempel från trafikverket (Ivtsöe, 2013) visar att en 85W LED-

armatur behöver en årsproduktion på 340 kWh/år, vilket är en avsevärd minskning jämfört med 

1070 kWh som är den effekt som behövs just nu. 

Eftersom Cp värdena är valda efter studier utförda på mindre vindsnurror än de som kommer att 

användas i verkligheten, och att värden är valda något under det som angetts i studierna är resultatet 

för rotorerna inte helt korrekta. Det verkliga värdet på Cp är något högre för modeller i större skala 

och kommer därmed att ge en högre genererad effekt. Studierna är även utförda under perfekta 

förhållande i vindtunnlar vilket inte förhåller sig till verkligheten och ger även det ett påverkat 

resultat. 

Liknande studier som tidigare utförts av Trafikverket (Ivtsöe, 2013) visar likande resultat på 

genererad effekt som denna studie har erhållit, vilket stärker rimligheten i det erhållna resultatet. 

Det kan även vara intressant att diskutera vindsnurrorna ur ett socialt perspektiv, där det viktigaste 

att ta hänsyn till är att ingen människa ska kunna komma till skada. Detta säkerhetsställs genom att 

små vindsnurror som sitter en bit upp på lyktstolparna används. Dels för att lyktstolparna ska klara 

av de belastningar den utsätts för, men också för att den roterande snurran inte ska kunna komma 

i närheten av någon människa. Exempelvis används i denna studie en lyktstolpe på 12,4 m och 

vindsnurran har en ungefärlig höjd på 1,5 m, vilket ger en säkerhetsmarginal på 10 m till vägbanan 

om vindsnurrorna sätts en liten bit under toppen av lyktstolpen. 

Vindsnurrorna är placerade längs en motorväg, där ljudnivån är relativt hög, så vindsnurrornas egen 

ljudnivå kommer inte att ha någon större påverkan på bullret som redan finns där. Däremot ger de 

vertikala vindsnurrorna ifrån sig en väldigt låg ljudnivå och de skulle därför kunna användas på 

andra platser som kräver lägre ljudnivå. 

4.2 Ackumulator 

Med hjälp av (2.5) och Tabell 1-1 kan en minsta mängd ackumulator som krävs för att ta vara på 

den generade energin från vindkraftverken räknas ut och resultatet redovisas i Tabell 4-2. 

Tabell 4-2. Tabellen visar den minsta mängd ackumulator som krävs för att ta vara på den generade energin för de 
olika modellerna vid de olika väderstationerna och åren 

Modell Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

mackumulator [kg] 
Karlberg 2013 

2,2 3,5 5,8 2,0 

mackumulator [kg] 

Västberga 2013 

2,8 4,7 7,5 2,5 

mackumulator [kg] 

Karlberg 2014 

2,3 3,8 6,2 2,1 

mackumulator [kg] 

Västberga 2014 

2,6 4,4 6,9 2,3 

 

Utifrån Tabell 4-2 kan det avläsas att ackumulatorn behöver ha störst massa för den kombinerade 

Darrieus Savonius-rotorn. Detta beror på att ju mer energi modellen genererar desto större behöver 
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ackumulatorn vara för att klara av att lagra den, vilket tydligt ses vid jämförelse mellan Tabell 4-1 

och Tabell 4-2. 

Med dessa värden för massan är det inga problem att montera ackumulatorerna på lyktstolpen, den 

kommer att hålla utan några problem. Anledningen till att massan blir så låg är för att 

vindkraftverken genererar så pass lite energi att det inte är så mycket som behöver lagras. Skulle 

vindkraftverken generera mer el så att stora ackumulatorer behövs skulle det dock kunna bli ett 

problem för lyktstolparna att klara av vikten och storleken. Det går att minska storleken på 

ackumulatorn men fortfarande få samma lagringskapacitet genom att använda sig av en litium-

jonackumulator eftersom den har ett högre värmevärde än den antagna blyackumulatorn från 

denna studie. En nackdel med litium-jonackumulatorn är att den är dyrare att tillverka än 

blyackumulatorn så valet ligger mellan att ha en mindre men dyr ackumulator eller en stor och 

billigare. Eftersom varje lyktstolpe behöver varsin ackumulator blir det dyra alternativet väldigt 

mycket dyrare än det billiga. 

Eftersom vindkraftverken och ackumulatorn tillsammans inte klarar av att generera och lagra 

tillräckligt mycket elektricitet för att uppnå lyktstolpens elförbrukning, så måste lyktstolpen även 

vara kopplad till ett elnät. Det innebär att ett självförsörjande energisystem inte kan uppnås. 

Däremot kan en kostnadsmässig självförsörjning fås genom att generera mer såld el än inköpt el 

som används för att driva lyktstolpen. Det kan uppnås trots att vindkraftverken inte klarar av att 

driva lyktstolpen momentärt under de 11 timmarna de används men de kan generera tillräckligt 

mycket el under dagen för att gå med vinst. I denna studie uppnås varken eller. 

4.3 Ekonomisk analys 

Den totala energiförbrukningen för en lyktstolpe under ett år fås genom (2.3). Utifrån den bestäms 

även genom (2.6) den totala eldriftkostnaden för ett år som krävs för att driva lyktstolpen. De bådas 

värden redovisas i Tabell 4-3. 

 

Tabell 4-3. Tabellen visar den totala energiförbrukningen under ett år och vad det kostar för en lyktstolpe 

Total energiförbrukning/år, PLyktstolpe,tot 1070 kWh 

Eldriftkostnad/år 897 kr 

 

Utifrån (2.7) bestäms den sparade elkostnaden för de olika modellerna och de olika 

väderstationerna under ett år och redovisas i Tabell 4-4. 
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Tabell 4-4. Tabellen visar den sparade elkostnaden för de olika modellerna under 2013 och 2014 för de två 
väderstationerna. 

Sparad 

elkostnad 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Karlberg 2013 

[kr/år] 
39 61 103 35 

Västberga 2013 

[kr/år] 
50 83 133 45 

Karlberg 2014 

[kr/år] 
42 68 111 38 

Västberga 2014 

[kr/år] 
46 79 124 41 

 

Det kan avläsas att den sparade elkostnaden blir som störst för den kombinerade Darrieus 

Savonius-rotorn i Västberga 2013 då den uppgår till 133kr/år 

Den kombinerade Darrieus Savonius-rotorn har högst sparad elkostnad. Detta beroende på att den 

sparade elkostnaden är proportionell mot den genererade energin enligt (2.7) och eftersom den 

kombinerade Darrieus Savonius-rotorn genererar mest får den också högst sparad elkostnad. 

Utifrån (2.8) har slutligen den ekonomiska lönsamheten bestämts med hjälpa av den antagna 

installations- och inköpskostnaden 100 000 kr. Det redovisas i Tabell 4-5 nedan. 

 

Tabell 4-5. Tabellen visar den ekonomiska lönsamheten, alltså antal år innan man börjar tjäna på investeringen för de 
olika modellerna och väderstationerna 

Ekonomisk 

lönsamhet 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Karlberg 2013 [år] 2574 1626 967 2851 

Västberga 2013 

[år] 
1986 1203 749 2207 

Karlberg 2014 [år] 2408 1477 899 2649 

Västberga 2014 

[år] 
2187 1267 808 2447 

 

Det kan tydligt ses ur Tabell 4-5 att det inte är ekonomiskt hållbart att investera i ett vertikalt 

vindkraftverk då det tar som minst 749 år att tjäna på investeringen. Även om den uppskattade 

installations- och inköpskostnaden är väldigt grovt uppskattad och borde vara högre för Darrieus-

modellen än för Savonius-modellen på grund av rotorbladens mer avancerade utformning, så är 

värdet så pass högt att det går att dra slutsatsen att det inte är ekonomiskt hållbart. Det är just 

därför som det inte lagts ner stora resurser på den vertikala vindkraften för att få ut den på 

marknaden även fast den genererar lovande mycket energi. 
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Utifrån resultatet kan vi dock inte dra några slutsatser om den ekonomiska lönsamheten mellan 

modellerna eftersom samma investerings- och inköpskostnad har antagits för alla modeller trots 

att det inte stämmer. Detta som tidigare nämnts på grund av att tekniken är ny och många modeller 

i olika storlekar existerar inte på marknaden. 
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4.4 Resultat från känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har utförts för både teknisk data och ekonomiska kostnader. Resultatet av 

den analysen redovisas i kommande avsnitt. 

4.4.1 Teknik 

De känsligaste tekniska parametrarna är CP och vindhastigheter. Känslighetsanalysen har gjorts 

genom att variera parametrarna med ett max- och minvärde enligt Tabell 3-3, Figur 3-5, Figur 3-6, 

Figur 3-7 och Figur 3-8. Variation gjordes först genom att bara variera CP, som Tabell 4-6 och 

Tabell 4-7 visar. 

 

Tabell 4-6. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014 räknat med CP+ 

Maximalt CP Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
52 78 129 48 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
68 106 166 62 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
56 86 139 51 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
61 100 154 56 

 

Det kan avläsas ur Tabell 4-6 att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor i 

Västberga 2013. Då är effekten 166 kWh/år och jämförs det med det från början uträknade värdet 

för CP har det skett en procentuell ökning på cirka 4 %. 

 

Tabell 4-7. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014 räknat med CP- 

Minimalt CP Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
41 68 118 36 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
53 93 152 46 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
43 75 127 39 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
48 88 141 42 
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Det kan avläsas ur Tabell 4-7 att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor i 

Västberga 2013. Då är effekten 152 kWh/år och jämförs det med det från början uträknade värdet 

för CP har det skett en procentuell minskning på cirka 4 %. 

Även vindhastigheten varierades enligt Tabell 4-8 och Tabell 4-9. 

 

Tabell 4-8. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014 räknat med maximala vindhastigheter 

Maximal 

Vindhastighet 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
108 195 301 95 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
130 239 365 114 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
115 208 320 101 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
112 202 310 98 

 

Det kan avläsas ur Tabell 4-8 att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor i 

Västberga 2013. Då är effekten 365 kWh/år och jämförs det med det från början uträknade värdet 

för vindhastigheter har det skett en procentuell ökning på cirka 130 %. Intressant slutsats man kan 

dra från detta är att det skulle ha gått att helt generera den elektricitet som lyktstolpen kräver om 

man istället använt sig av en LED-lampa som kräver 340 kWh/år. 

 

Tabell 4-9. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014 räknat med minimala vindhastigheter 

Minimal 

Vindhastighet 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
14 21 37 14 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
20 30 50 19 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
16 24 41 15 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
23 36 61 21 

 

Det kan avläsas ur Tabell 4-9 att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor i 

Västberga 2013. Då är effekten 50 kWh/år och jämförs det med det från början uträknade värdet 

för vindhastigheter har det skett en procentuell minskning på cirka 69 %. 
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Slutligen varierades både vindhastigheterna och CP samtidigt som Tabell 4-10 och Tabell 4-11 visar. 

 

Tabell 4-10. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014 räknat med maximala vindhastigheter och CP+ 

Maximal 

vindhastighet 

och CP 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
122 208 314 109 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
146 255 381 131 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
129 222 334 115 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
126 215 324 113 

 

Det kan avläsas ur Tabell 4-10 att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor 

i Västberga 2013. Då är effekten 381 kWh/år och jämförs det med det från början uträknade värdet 

för CP och vindhastigheter har det skett en procentuell ökning på cirka 140 %. Intressant slutsats 

man kan dra från detta är att det skulle ha gått att helt generera den elektricitet som lyktstolpen 

kräver om man istället använt sig av en LED-lampa som kräver 340 kWh/år. 

 

Tabell 4-11. Tabellen visar den totala genererade effekten för de olika typerna av vindkraftverk vid de olika 
väderstationerna 2013 och 2014 räknat med minimala vindhastigheter och CP- 

Minimal 

vindhastighet 

och CP 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Effekt Karlberg 

2013 [kWh/år] 
13 19 35 12 

Effekt Västberga 

2013 [kWh/år] 
17 28 47 16 

Effekt Karlberg 

2014 [kWh/år] 
14 22 39 13 

Effekt Västberga 

2014 [kWh/år] 
20 34 58 18 

 

Det kan avläsas ur Tabell 4-11 att högsta effekten fås för en kombinerad Darrieus Savonius-rotor 

i Västberga 2013. Då är effekten 47 kWh/år och jämförs det med det från början uträknade värdet 

för CP och vindhastigheter har det skett en procentuell minskning på cirka 70 %. 
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Ur Tabell 4-6 - Tabell 4-11 kan det avläsas att det som påverkar den totalt genererade effekten mest 

är vindhastigheterna. Det beror på att enligt (0.1) har hastigheten en potens på tre vid uträkning av 

effekten, något som inte effektkoefficienten har, så en liten ökning av vindhastigheten kommer ge 

en betydligt större ökning av effekten. 

4.4.2 Ekonomi 

Om elpriset stiger med 20 öre/kWh kommer eldriftkostnaden under ett år för lyktstolpen att öka 

från 897kr/år till 1112kr/år. Samtidigt kommer den sparade elkostnaden att öka eftersom man 

sparar mer pengar per genererad kilowattimme från vindkraftverket. Den sparade elkostnaden 

redovisas i Tabell 4-12 nedan. 

 

Tabell 4-12. Tabellen visar den sparade elkostnaden för de olika modellerna under 2013 och 2014 för de två 
väderstationerna efter att elpriset höjts med 20 öre 

Sparad 

elkostnad 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Karlberg 2013 

[kr/år] 
48 76 128 43 

Västberga 2013 

[kr/år] 
62 103 165 56 

Karlberg 2014 

[kr/år] 
51 84 138 47 

Västberga 2014 

[kr/år] 
57 98 153 51 

 

Det kan ur Tabell 4-12 avläsas att den sparade elkostnaden blir som störst för den kombinerade Darrieus 

Savonius-rotorn i Västberga 2013 då den uppgår till 165kr. En ökning med 24 % jämfört med innan 

prisökningen. 

Den ekonomiska lönsamheten räknas ut på samma sätt som tidigare och redovisas i Tabell 4-13. 

 

Tabell 4-13. Tabellen visar den ekonomiska lönsamheten, alltså antal år innan man börjar tjäna på investeringen för de 
olika modellerna och väderstationerna med ett ökat elpris 

Ekonomisk 

lönsamhet 

Savonius Darrieus H-rotor Kombinerad 

Darrieus Savonius 

Savonius Helix 

Karlberg 2013 [år] 2079 1313 781 2303 

Västberga 2013 

[år] 
1604 971 605 1782 

Karlberg 2014 [år] 1944 1193 726 2139 

Västberga 2014 

[år] 
1766 1023 653 1976 
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Jämförelse med den ekonomiska lönsamheten innan det höjda elpriset visar att man kommer tjäna 

på investeringen tidigare med ett ökat elpris. Det beror på att ett ökat elpris ger en ökad sparad 

elkostnad som i sin tur ger en kortare tid innan man tjänat ihop de pengar som investerats. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det ses både positivt och negativt om det skulle ske en ökning 

av elpriset. Det negativa är just att elpriset går upp så det kostar mer att driva lyktstolpen om man 

skulle driva den med elen från elnätet. Det positiva är att man sparar mer pengar per genererad 

kilowattimme i och med att priset går upp. Skulle man klara av att generera tillräckligt mycket el 

med hjälp av vindkraftverket och inte behöva ta så mycket ifrån elnätet skulle det alltså vara positivt 

att elpriset går upp. Så är dock inte fallet i denna studie eftersom vindkraftverken genererar för lite 

el i förhållande till vad lyktstolparna förbrukar. 
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5 Slutsatser och framtida arbete 

Ur ett energimässigt perspektiv är den kombinerad Darrieus och Savonius-modellen bäst lämpad 

eftersom den genererar mest el. Ekonomiskt har inga slutsatser dragits på grund av att den nya 

tekniken inte existerar i så pass stor skala på marknaden att rimliga antaganden om inköps- och 

installationskostnader för de olika modellerna kan dras. 

Studien visar att ett självförsörjande system inte kan uppnås för den begränsande platsen, varken 

energimässigt eller kostnadsmässigt. Den totala generade effekten från vindkraftverken räcker inte 

på långa vägar. Störst anledning till detta är att det blåser för lite på de analyserade platserna. 

Eftersom vindhastigheterna påverkar den generade effekten mest bör en mycket noggrann analys 

av hur mycket det blåser på en plats göras innan man bestämmer sig för att sätta upp vindkraftverk 

där. Upptäcks en plats med högre vindhastigheter är det möjligt att vindkraftverken där skulle klara 

av att generera tillräckligt mycket el för att skapa ett självförsörjande system och slippa vara 

beroende av ett elnät. 

För att få ett mer exakt värde på CP bör de tänkta modellerna byggas upp i sin verkliga storlek och 

testas i vindtunnel för olika vindhastigheter och löptal. 

Med den genererade effekt som fås i denna studie kan ackumulatorerna användas för att lagra 

energi. Hade dock vindkraftverken genererat mer energi skulle ackumulatorerna inte kunna 

användas på grund av att de blir för stora och tunga. 

Ett annat förslag på fortsatt arbete är att byta ut lyktstolparnas lampor mot lågenergilampor, 

exempelvis LED-lampor. Då förbrukar inte glödlamporna lika mycket el och vindhastigheter och 

CP-värden behöver inte vara lika höga för att vindkraftverken ska uppnå tillräckligt mycket 

genererad el. Det har också visats att med LED-lampor och en ökad vindhastighet på 1 m/s klarar 

vindsnurrorna av att tillgodose hela lyktstolpens energibehov. 

Slutligen bör det ur säkerhetssynpunkt även göras hållfasthetsberäkningar på lyktstolparna med 

vindsnurror på, för att kunna säkerhetsställa att lyktstolpen kommer hålla för de belastningar och 

spänningar den utsätts för.  
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