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Sammanfattning
I denna rapport undersöks vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar i Sverige. En kall dag definierades med hjälp av ett temperaturindex där gränsen sattes till -8◦ C i medeltal per person för hela Sverige. Data för vindkraftsproduktion
hämtades från en doktorands tidigare framtagna hypotetiska produktionsserier. Serierna baseras på 30 års väderdata med två olika framtidsscenarier, A1 med 20 TWh
årsproduktion samt C1 med 50 TWh årsproduktion för vindkraft. Data för konsumtion och import och export har analyserats för de senaste 15 åren och jämförts med
vindkraftsproduktionen. Resultatet visar att sedan 1984 har Sverige upplevt 279
kalla vinterdagar fram till 2014, vilket står för 2,5 % av alla dagar och 7,9 % av
vinterdagarna. Konsumtion och vindkraftsproduktion följer varandra under årets
säsonger och är båda som högst under vinterhalvåret. För framtidsscenariot A1
producerar 86 % av dagarna under medelproduktionen för vintersäsongen och samma siffra är 82 % för framtidsscenariot C1. Trots detta producerar vindkraften över
medelproduktionen under några av de absolut kallaste dagarna. Studien har visat
att pålitligheten hos vindkraftsproducerad el ökar med fler vindkraftverk av nyare
teknik, utspridda över både land och hav. För framtida studier är det intressant att
undersöka ytterligare vilken eller vilka variabler som gör att vindkraft producerar
över eller under medelproduktionen under kalla vinterdagar. En utbyggnation av
vindkraft kräver en god tillgång på reglerkraft.
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1

Inledning

I denna rapport undersöks vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar i Sverige. För
att få en djupare förståelse behandlar rapporten även belastningen på elnätet genom att
undersöka elkonsumtion samt import och export under kalla vinterdagar. Reglerkraft och
kärnkraft kommer att studeras för att skapa en bredare bild av Sveriges energiförsörjning.

1.1

Bakgrund

Jordens klimat är ett dynamiskt system i konstant förändring vilket har lett till både
extremt varma och extremt kalla perioder. Data insamlat mellan år 1906-2005 visar att
den globala medeltemperaturen på jorden har ökat cirka 0,7◦ C, med bland annat krympande istäcken och förhöjda havsnivåer som påvisade följder. Den relativt snabba temperaturökningen under det senaste seklet beror däremot inte enbart på naturliga variationer
hos klimatet, utan en stor del i den hastiga uppgången kan tillskrivas människans utsläpp
av växthusgaser (SMHI, 2015a). Den växthusgas som kvantitativt anses påverka klimatet
mest är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen. För att minska utsläppen
har därför ett behov av förnyelsebara energikällor växt fram, varav vattenkraft, solkraft
och vindkraft är de mest etablerade alternativen (Energimyndigheten, 2015a).
Sveriges elproduktion domineras idag av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft står för
den största andelen motsvarande 42 procent av den totala elproduktionen, tätt följd av
kärnkraften som står för 41 procent. Andelen vindkraftsproducerad el ökar för varje år,
under 2014 stod produktionen för 8 procent (Energimyndigheten, 2015b) medan den 2015
stod för cirka 12 procent av den totala elproduktionen i Sverige (Svensk Energi 2016a).
Vindkraft som energikälla är attraktiv då den i stort sett inte leder till några koldioxidutsläpp samt saknar betydande bränslekostnader. Ett modernt vindkraftverk alstrar
elektricitet vid en vindstyrka mellan 4 och 25 m/s (Energimyndigheten 2016). Under vinterhalvåret i Sverige kan temperaturen drastiskt sjunka och vinden avta som resultat av
ett utbrett högtryck (SMHI, 2014). Vid sådana väderförhållanden kan vindkraftsproducerad el komma att begränsas som en konsekvens av den otillräckliga vindstyrkan. Ett
exempel på en dag då medeltemperaturen var långt under snittet, sett till den specifika
tidpunkten på året, är den 21 januari 2016 (SMHI, 2016a). Konsumtionen av el ökade
under dagen som en konsekvens av de låga utomhustemperaturerna och det efterföljande
förhöjda behovet av bostadsuppvärmning. Under samma dag stod dock vindkraftsproducerad el enbart för 2,1 procent av den totala produktionen (Svenska kraftnät, 2016a)
vilket innebar att landet behövde använda mer av andra energikällor eller importera el.
Företeelser likt denna är ett argument som vindkraftskritiker använder vid ifrågasättandet
av vindkraftens pålitlighet som energikälla i det svenska klimatet.

1.2

Syfte

Syftet med projektet är att studera hur vindkraftsproduktionen ser ut i Sverige under kalla vinterdagar. Detta görs då elkonsumtionen förväntas stiga under dessa dagar som en
4

konsekvens av ett ökat uppvärmningsbehov. Rapporten kommer att jämföra vindkraftsproduktionen mellan ett framtidsscenario där årsproduktionen uppnår 20 TWh och ett
annat framtidsscenario där årsproduktionen når 50 TWh.

1.3

Frågeställning

Hur pålitlig är vindkraft som energikälla under vinterdagar med låga temperaturer?

1.4

Avgränsningar

Produktionsförluster till följd av isbildning på vindkraftverk kommer ej undersökas i denna
studie. Studien är avgränsad till att endast undersöka elproduktionen i Sverige och inte
ta hänsyn till grannländers produktion.

2
2.1

Teori
Vindens uppkomst

Sveriges årstider uppstår på grund av jordaxelns lutning och när jordaxeln är riktad
bort från solen infaller vinterhalvåret på de nordliga breddgraderna (Nationalencyklopedin, 2016a). Om det blir en varm eller kall vinter i Sverige beror till stor grad av hur
lågtrycken och högtrycken rör sig. Låg- och högtryck samverkar med varandra (SMHI,
2015b). När ett högtryck tar sig in över Sverige resulterar detta i kallt och klart väder på
vintern med låga vindar (SMHI, 2015c).
När solenergi strålar in mot jordens yta värms den upp vilket i sin tur värmer upp
närliggande luft. Eftersom atmosfären strävar efter jämvikt skapas då vindar som drivs
av denna tryckskillnad. En kraftigare tryckskillnad medför en starkare vind som kan färdas
i alla riktningar, dock alltid från högt till lågt tryck (SMHI, 2016b). Vid exempelvis sjöbris
värms luften ovanför land upp snabbare än luften ovanför hav vilket skapar skillnader i
tryck. Den varma luften över land stiger och expanderar vilket leder till ett högtryck i
höjden, se figur 1. På grund av de tryckskillnader som uppstår, strömmar luften horisontellt från land till hav i höjden. Detta medför att trycket vid havsnivån på land minskar,
se figur 1. Luftmassan som försvinner från land bildar tillsammans med luften ovanför
havet ett lågtryck i höjden som i sin tur gör att trycket vid havsnivån ökar och skapar
ett högtryck. Luften vid havsnivån över havet strömmar då mot lågtrycket vid havsnivån
på land längs med jordytan. Den vind som uppstår kallas för sjöbris. Hadleycellen vid
ekvatorn uppstår på grund av en liknande process. För den större cirkulationen blir infallsvinkeln av solens strålar avgörande för hur snabbt luften värms upp. Vid ekvatorn
värms därmed luften upp snabbast och när den stiger samt expanderar kommer luftmassan bredas ut mot högre breddgrader (Meteorologiska institutet, 2015). I det område som
Sverige befinner sig i dominerar västliga vindar och kallas för västvindsbältet. Vindarna
är västliga så länge de är ostörda då topografin påverkar hur vinden rör sig när luften
tagit sig in över land. Vindarna breder lättare ut sig längs med havet på grund av att
framkomligheten är bättre (SMHI, 2015d).

5

Figur 1: En enkel modell över hur sjöbrisen fungerar vilket även gäller för Hadleycellen.
2.1.1

Vindens variation under dygnet

Hur vindstyrkan varierar beror av tidpunkten på dygnet samt av höjden över marken, se
figur 2. Närmast marken blåser det mest mitt på dagen medan det högre upp i atmosfären
blåser rikligare på natten (Bergström, 2016). På grund av den varierande vindstyrkan är
det därför aktuellt att ta hänsyn till höjden på vindkraftverket då effektiviteten under
dygnet analyseras.

Figur 2: Vinden på olika höjder och hur den varierar under dygnet (Bergström, 2016.)
2.1.2

Atmosfärens skiktningar

Det nedersta lagret i atmosfären kallas troposfären och i denna kan det råda olika temperaturskiktningar. Dessa är stabil, instabil och neutral skiktning. De har olika tempe6

raturavtaganden med höjden och påverkar mer eller mindre luftens vertikala rörelser.
Vanligtvis sjunker temperaturen med höjden, men på grund av vissa skiktningar behöver
detta nödvändigtvis inte stämma (SMHI, 2015e).
Stabil skiktning uppkommer då temperaturavtagandet i vertikalled i atmosfären är mindre än en grad per 100 meter (SMHI, 2015e). Om ett luftpaket stiger under stabil skiktning
blir luften i paketet kallare än omgivande luft, vilket i sin tur medför att paketet sjunker
tillbaka. Vid stabil skiktning kommer alltså luftpaketet, i båda riktningar i vertikalled,
ständigt återgå till dess ursprungliga läge. Luftpaketets rörelser i vertikalled hämmas och
luften blandas därför om relativt lite (Nationalencyklopedin, 2016b). Ett specialfall inom
stabil skiktning är inversion, som ofta kallas extrem stabil skiktning. Detta uppkommer
exempelvis då markytan är kallare än luften ovanför, vilket medför att temperaturen
ökar med höjden. När atmosfären istället är instabilt skiktad är temperaturminskningen
större än en grad per 100 meter, vilket innebär att skiktningen skiljer sig från den stabila
(SMHI, 2015e). Ett luftpaket som stiger under instabil skiktning innehåller varmare luft
än omgivningen varpå det skulle fortsätta att stiga istället för att gå tillbaka till dess
ursprungsläge. På liknande sätt kommer luftpaketets förflyttning nedåt att stärkas. Det
blir därmed stora vertikala rörelser och det sker en kraftig omblandning av luften. När
temperaturavtagandet är en grad per 100 meter råder neutral skiktning och denna har en
relativt obetydlig påverkan på luftens vertikala rörelser (Nationalencyklopedin, 2016b).

2.2
2.2.1

Vindkraftverk
Konstruktion

Ett vindkraftverk är en byggnation som omvandlar vindens rörelseenergi till el. Ett traditionellt vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus, turbin, styrsystem samt
en transformator. Tornets höjd över marken kan variera stort från små vindkraftverk på
några meter till det högsta i världen på 160 meter. Högst upp i vindkraftverkstornet sitter ett maskinhus där generatorn, bromsarna, växellådan, styrsystemet och en girmotor
är placerade. Girmotorn flyttar vindkraftverket i rätt position i förhållande till vinden.
För maximalt uttag av energi ska vindkraftverket vara placerat vinkelrätt mot vindens
riktning. Styrsystemet läser av exempelvis vindförhållanden och ger signaler vidare till
verkets övriga komponenter. Växellådan ökar verkets varvtal och generatorn alstrar elektricitet. Transformatorn justerar upp spänningen från vindkraftverket till elnätets högre
nivå (Wizelius, 2015).

2.2.2

Vindens betydelse för elproduktionen

Vindkraftverken producerar el vid en vindhastighet på 4-25 m/s (Energimyndigheten,
2016). Ett vindkraftverk börjar producera sin maximala effekt vid 12-16 m/s och producerar sedan på sin maxeffekt upp till 25 m/s då verket stängs av på grund av höga
belastningar. Vindkraftverkens produktionsförmåga beskrivs av dess vindeffektkurva som
visar hur mycket el som vindkraftverket producerar vid olika vindstyrkor. Denna kan
beräknas ur verkningsgraden hos verkets komponenter men måste även bestämmas ge-
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nom tester av verket i olika vindstyrkor, se figur 3. För att kunna bestämma hur mycket
ett vindkraftverk kommer att producera på en bestämd plats måste en frekvenstabell över
vindhastigheter användas. Det är viktigt att veta hur ofta varje vindstyrka förekommer
på platsen för att beräkna framtidens produktion. Effekten av vinden beror inte endast på
vindstyrkan utan även på luftens täthet som i sin tur beror på lufttryck och temperatur.
En kall vinterdag med minus 10◦ C finns det mer energi i vinden än en sommardag med
20◦ C. Vid kalla temperaturer, dimma och underkylt regn kan det bildas is på rotorbladen.
Detta påverkar bladens aerodynamiska egenskaper och sätter stopp för elproduktionen.
Därför är de flesta vindkraftverk i kallare klimat försedda med inbyggda värmeslingor i
rotorbladet som styrs av en isdetektor (Wizelius, 2015).

Figur 3: Vindeffektkurvan av ett vindkraftverk på 2,3 MW (Bergström, 2016.)
2.2.3

Elproduktion från vindkraftverk

I Sverige har antalet vindkraftverk ökat de senaste åren och år 2015 fanns det 3259 vindkraftverk. Den största delen av vindkraftverken är placerade i södra delarna av Sverige
och den totala effekten är beräknad till 5856 MW (Energimyndigheten, 2015a). Under
2014 uppgick produktionen av el från vindkraft till 11,2 TWh, vilket motsvarar 7,5 % av
den totala elproduktionen det året (Enmalm & Kulin, 2015). Av de 2961 vindkraftverk
som registrerades 2014 stod 87 stycken placerade i havet vilket motsvarar 3 % av det
totala antalet (Energimyndigheten, 2015b).
Det finns en begränsning i utvinning av energi P ur vind vilken beskrivs av Betz lag.
ρπr2 3
v
(1)
2
I ekvationen är ρ luftens densitet, r rotorns radie och v är vindens hastighet. När vinden
passerar turbinen bromsas den upp och endast 16/27 av energin i vinden kan maximalt
P =
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utvinnas, det vill säga 59,3 %. Vindens effekt beskrivs enligt ett matematiskt samband
som visar att en fördubblad vindstyrka ger åtta gånger högre effekt. Typiskt kan ett
vindkraftverk på 1 MW producera 2 GWh/år och då försörja 100 eluppvärmda hus, 400
småhus eller 1000 lägenheter (Wizelius, 2015). Detta motsvarar en kapacitetsfaktor på
22,8 % i medeltal över året.
2.2.4

Kostnad för vindkraftsbyggnation

Historiskt har vindkraftverken kostat betydligt mer att bygga än vad de gör idag. För ett
antal år sedan kostade det cirka 15-17 miljoner kronor/MW installerad effekt och idag
ligger det på ungefär 10-13 miljoner kronor/MW installerad effekt (Svensk Vindenergi,
2016). Den stora prissänkningen beror till stor del på att vindkraftsturbinerna har blivit billigare och effektivare. En annan bidragande faktor är att intresset för vindkraft
har vuxit de senaste åren vilket gjort att konkurrensen på marknaden ökat (Westin &
Stenkvist, 2014). Byggnation av havsbaserade vindkraftverk medför att avstånden till
elnätet kan bli stora, vilket bidrar till att priset är högre för dessa jämfört med landbaserade vindkraftverk. Enligt Svensk Vindenergi kostar havsbaserade vindkraftverk cirka
20-30 miljoner kronor/MW installerad effekt vilket är dubbelt så mycket som kostnaden
för de landbaserade. En vindkraftsturbin beräknas idag ha en livslängd på drygt 20 år
(Svensk Vindenergi, 2016).

2.2.5

Utbyggnadsmöjligheter för vindkraft

Sommaren 2009 beslutade riksdagen om en planeringsram kring vindkraft. Ambitionsnivån för produktion av el från vindkraftverk sattes då till 30 TWh år 2020 där en tredjedel
planeras produceras till havs (Riksdagsförvaltningen, 2009). I slutet av 2013 klassificerades 310 områden i Sverige, varav 29 till havs, som riksintresse för vindkraftsutbyggnad.
Dessa platser anses enligt Energimyndigheten vara särskilt lämpade för produktion av
just vindenergi (Energimyndigheten, 2015b).
Utbyggnationer av vindkraftverk har under de senaste åren ökat och det är främst vindkraftsparker på industriell skala som dominerar utbyggnaden. År 2014 beräknades 175 av
landets 250 kommuner inneha vindkraft i någon form. Störst produktion skedde i Ockelbo
kommun med en installerad effekt på 250 MW från sina 89 vindkraftverk. Därefter följer
kommunerna Gotland och Laholm med betydligt fler vindkraftverk, 133 respektive 103
stycken, men med en installerad effekt på enbart 172 respektive 160 MW (Energimyndigheten, 2015b).

2.3

Elmarknad och elpriser

Elpriset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Under
vintern finns det en större efterfrågan på el och detta kan leda till högre elpriser. Sverige
använder allt mindre direktverkande el till uppvärmning av bostäder medan vissa delar av
industrin fortfarande konsumerar stora mängder el. Sveriges kraftnät är uppkopplat till
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det europeiska elnätet och handel av el förekommer således mellan grannländer. Sveriges
kraftnät följer EU:s riktlinjer för elnät.
2.3.1

Elanvändning och eluppvärmning

Den totala elanvändningen i Sverige uppgick 2014 till 135,6 TWh. Om hänsyn tas till temperaturvariationer över tid så motsvarade elförbrukningen 139,5 TWh för ett normalår
(Enmalm & Kulin, 2015).
El används inom de flesta industrier i Sverige vilket återspeglas i elkonsumtionen för 2014,
se figur 4. Tillverknings- och gruvindustrin förbrukade 37 % (49552 GWh) av den totalt
producerade elen och inom det området är det massaindustrin som står för den största
elkonsumtionen, 41 %. Utöver det konsumeras mest el av hushållen 24 % (32636 GWh)
och fastighetsförvaltning, 12 % (16652 GWh) (Enmalm & Kulin, 2015).

Figur 4: Den totala elförbrukningen i Sverige under 2014 indelat i olika verksamheter.
Import samt export av el är ej inkluderad (Enmalm & Kulin, 2015)
Av Sveriges bostäder använder 30 % elvärme och det är som mest representerat bland
småhus. Bostäder, framförallt flerbostadshus, ansluter sig i större grad till fjärrvärmesystemet
vilket leder till att de husen använder mindre elvärme. I genomsnitt värms 4 % av ytan i
ett flerbostadshus upp av elvärme (Svensk Energi, 2016b). I medeltal använder ett svenskt
småhus med elvärme 20000 kWh/år och utan elvärme 5000 kWh/år. I en lägenhet i ett
flerbostadshus används i genomsnitt 2000 kWh/år (Wizelius, 2015).
Elkonsumtionen varierar över året, veckan och dygnet. Under en veckodag har konsumtionen två tydliga toppar som infaller på morgonen och på eftermiddagen beroende på
industrins och hushållens aktivitet. Under helgen konsumeras mindre el än under veckodagarna på grund av lägre aktivitet inom industrin (Energimarknadsinspektionen, 2014a).
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2.3.2

Graddag

Graddagar är ett begrepp som används för att få en uppfattning om hur energiförbrukningen
för uppvärmning förväntas att se ut under året. Beräkning av en graddag visas i ekvation
2 nedan.
Graddag = 17 − TU

(2)

I ekvation 2 motsvarar TU dygnsmedeltemperaturen och siffran 17 grundar sig i att ett
hushåll ska värmas upp till 17◦ C året runt. Antalet graddagar beror således på hur temperaturen utomhus varierar. Om temperaturen utomhus är lika med 17◦ C blir antalet
graddagar noll och är temperaturen över 17◦ C behöver hushållet ej värmas upp. En kall
dag genererar däremot flera graddagar och kan även förväntas ha en högre elförbrukning
då mer energi behövs till uppvärmning av bostäder (SMHI, 2015f).
2.3.3

Sveriges möjligheter till elhandel

El kan transporteras från bland annat Finland, Norge, Danmark och Litauen till Sverige
via ledningar som är anslutna till det svenska stamnätet (Energimarknadsinspektionen,
2014b). Sverige hör till det nordiska elsystemet som är sammankopplat med det europeiska
(Söder, 2014). Det europeiska elsystemet är via Spanien kopplat till Marocko i Afrika och
via Ural-bergen i Ryssland till Asien. Det innebär således att elhandeln i Sverige grundar
sig i ett komplext elnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser (Söder, 2014).
Det som styr elhandeln, import och export från Sverige är utbud, efterfrågan och transportmöjligheter. På vinterhalvåret har Sverige stort behov av uppvärmning och således
ett stort elbehov vilket gör att import av el får större betydelse. Under vår och sommar
är elproduktionen istället stor på grund av vårfloden och överskott på vatten vilket gör
att Sverige har stora möjligheter att exportera el (Energimarknadsinspektionen, 2014b).
2.3.4

Förluster och omvandling av energi

Energiförluster i elproduktionen kan uppstå på olika sätt och i olika delar av processen.
Omvandlingsförluster sker till exempel då kärnenergi omvandlas till el i kärnkraftsreaktorer.
Den energi som går förlorad i ledningsnätet då den överförs till konsumenter kallas
överföringsförluster (Energimyndigheten, 2015c). Nätförluster är ett samlingsbegrepp och
kan definieras som skillnaden mellan inmatad och uttagen el (Persson & Sundström,
1996). Genom att utgå från energiföretagens dokumentation är det möjligt att se en korrelation mellan nätförluster och ledningslängd. Storleken på energiuttaget påverkar också
nätförlusterna och det går att dra slutsatsen att långa ledningar med stora energiuttag
leder till stora nätförluster (Werther Öhling, 2015).
2.3.5

Elhandel i framtiden

Den myndighet som ansvarar för elnäten i Sverige är Svenska kraftnät. De arbetar för
att möjliggöra en helt fri handel mellan elleverantörer i Norden vilket skulle innebära att
konsumenterna skulle ha frihet att köpa el från valfritt land inom området. Allt arbete
sker utefter bestämda komissionsriktlinjer och nätkoder som tagits fram inom EU och
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är en del av det stora målet som syftar till att inom Europa skapa en säker, trygg och
miljövänlig elförsörjning (Svednska kraftnät, 2016c).

2.4

Reglerkraft

Den svenska elförsörjningen är uppdelad i olika kategorier beroende på vad för sorts energikälla elen kommer ifrån. Baskraftsproduktionen utgör grunden för elsystemet och i Sverige består den av kärnkraft och vattenkraft. Elproduktionen från vattenkraft är relativt
enkel att styra vilket gör den fördelaktig att använda som reglerkraft (Sehlberg Samuelsson, 2014). Förbränningskraftverk används också som reglerkraft och deras kapacitet
kan snabbt justeras för att möta efterfrågan på el. Förbränningskraftverk kan producera
höglastkraft som är det extra tillskottet som behövs under högbelastade perioder (Vattenfall, 2013). Det är nödvändigt att snabbt kunna reglera elproduktionens storlek då
elförbrukningen ständigt varierar. På grund av detta är kärnkraft ingen lämplig reglerkraft då det tar tid att ändra elproduktionen från denna energikälla (Sehlberg Samuelsson,
2014).
Reglerkraft behövs dels eftersom elförbrukningen varierar beroende på hur människor
förbrukar elen och dels för att hantera intermittenta kraftkällor, såsom vind-, sol- och
vågkraft. Eftersom ingen lagring av el kan ske från intermittenta kraftkällor används elen
direkt när den produceras. De intermittenta kraftkällorna behöver därmed en annan energikälla som kan minska eller öka sin elproduktion när det blir nödvändigt för att bemöta
konsumtionsbehovet. En fundamental del att ta i beaktning är att vindkraften varierar
mycket mindre än vad elförbrukningen gör i Sverige, vilket gör att regleringen som krävs
för att behålla ett stabilt elnät blir relativt liten. Generellt behövs mer reglering ju mer
vindkraft som används, men när vindkraften genererar el behövs mindre vattenkraft som
då kan sparas till när vindkraften inte är lika aktiv (Söder, 2014). Reglerbehovet blir
förvisso större för vindkraft men detta innebär inte att reglerkraften direkt måste utökas,
vilket är ett vanligt argument hos motståndare till vindkraften (Söder, 2011).

2.5

Kärnkraft

En stor skillnad mellan kärnkraft och vindkraft är de betydligt större investeringskraven
i både början och slutet av ett kärnkraftverks drifttid. Nedmonteringen av de svenska kärnkraftsreaktorerna och omhändertagandet av använt kärnbränsle uppskattas kosta cirka 92 miljarder kronor (Svensk kärnbränslehantering, 2010). Under ett normalt år
beräknas energiproduktionen från svenska kärnkraftverk ligga på cirka 67 TWh vilket
motsvarar nästan 50 % av Sveriges elproduktion. (Energimyndighet, 2015c).

2.6

Modell för hypotetisk vindkraftsproduktion i Sverige

För att ta fram en prognos för vindkraftens framtida produktion är det lämpligt att
använda en modell. På Uppsala Universitet har doktoranden Jon Olauson tagit fram
12

hypotetiska högupplösta produktionsserier som tar hänsyn till de senaste decenniernas
väder. Väderdata är hämtad från återanalyssystemet MERRA och denna appliceras på
olika scenarion där Sverige har en årsproduktion från vindkraft på 20, 30 och 50 TWh
(Olauson, 2015).
2.6.1

MERRA

Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
numeriska väderprognosmodell som återskapar vädret med hjälp av data från satelliter och
andra mätningar så som väderobservationer samt radiosonderingar. Analyserna sträcker
sig från 1979, då de första satelliterna började användas och fram till idag. Syftet är att
förbättra framtida väderprognoser genom att återanalysera det gamla vädret. Värdena är
uträknade i punkter i ett rutnät och går att ladda ned gratis på NASA:s hemsida (NASA,
2016).
2.6.2

Vindkraftsmodellen

Modellen av Jon Olauson undersöker hur mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som
sträcker sig från norr till söder och är benämnda SE1, SE2, SE3 och SE4. Modellen undersöker samtliga områden där SE1 täcker nordligaste Norrland, SE2 södra Norrland, SE3
Dalarna ner till Öland och SE4 sydligaste Sverige. I denna modell har tre olika framtidsscenarier undersökts som bas. Det ena är A1 där man räknar med en årsproduktion på
20 TWh, B1 där årsproduktionen är 30 TWh och C1 med 50 TWh. Flera olika scenarier
har undersökts för varje årsproduktion och klassificeras efter sin sannolikhet där A1, B1
och C1 har högst trolighet. (Olauson, 2015).
De olika scenarierna har tagits fram med hjälp av en modell som genererar olika scenarier
för de olika produktionsmängderna 20 TWh, 30 TWh och 50 TWh slumpmässigt. Genom
intervjuer med personer ur vindkraftsektorn samt information från Vindbrukskollen och
hemsidan havsvind.se har en databas skapats där befintliga vindkraftverk, godkända byggen samt de som är i planeringsfasen eller troliga i framtiden kartlagts. De olika verken
har fått en sannolikhet som sedan används i generatorn för att slumpa fram scenarion
som producerar 20 TWh, 30 TWh eller 50 TWh. Scenario A1, B1 och C1 är de som anses
vara mest troliga av de årsproduktionerna som de motsvarar.
Det scenario som beskrivs i A1 antas nås 2020 enligt Olauson med flera. I detta fall
har de kraftverk som byggdes efter år 2000 sparats som de ser ut idag. Vindkraftparker
av den mindre storleksordningen och fåtal större är utsprida över hela Sverige. Inga större
vindkraftverk finns till havs. I scenario B1, med en årsproduktion på 30 TWh, finns fler
nya vindkraftverk på land och större vindkraftparker till havs har placerats i södra Sverige
och strax norr om Stockholm. Scenariot som beskriver C1, det vill säga 50 TWh, ses som
ett scenario ännu längre fram i framtiden där alla befintliga vindkraftverk ersatts av nya.
Historiska förändringar av bland annat rotorhöjden och bladens radie har ökat kapaciteten på vindkraftverken linjärt med tiden vilket gör det troligt att kapaciteten kommer
fortsätta öka. I C1 beräknas vindkraft till havs vara en större komponent. Speciellt i södra
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Sverige har större vindkraftsparker placerats till havs utmed kusten samt en större norr
om Stockholm. Vindkraftsparker på land är mest utspridda i sydvästra Sverige och mellersta Norrland samt tre större parker i nordligaste Sverige (Olauson, 2015).
Det som skiljer Olausons modell från tidigare är att den är mycket detaljerad. Med i
beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens
nav, rotordiametern, koordinater och kapaciteten i MW. Även koordinaterna för varje
enskilt kraftverk finns med. MERRA-modellen används för att driva Olausons vindkraftsmodell med det väder som varit i Sverige från år 1979 till 2014. Då MERRA-modellen
inte tar hänsyn till högfrekventa förändringar används ytterligare en modell för att kompensera för detta. Vindhastigheten extraheras varje timme vid de fyra punkterna närmast
kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa interpoleras horisontellt för att
få vindhastigheten vid den exakta placeringen för vindkraftverket. Därifrån extrapoleras
vindhastigheten vertikalt till turbinens navhöjd. Sedan beräknas den energi som skulle ha
producerats i varje enskilt kraftverk varje timme och sammanställs först för Sveriges enskilda elområden SE1, SE2, SE3 och SE4 för att sedan sammanställas till en total summa
för hela Sverige. Nedan i tabell 1 ses kapaciteten för scenario A1, B1 och C1 i samtliga
elområden och totalt i Sverige (Olauson, 2015).
Tabell 1: Kapaciteten för de olika scenarierna A1, B1 och C1 i elområdena SE1, SE2, SE3
och SE4 samt den totala i Sverige (Olauson, 2015).
Scenario [TWh] SE1 [MW]
A1 (20)
552
B1 (30)
1151
C1 (50)
1386

3
3.1

SE2 [MW] SE3 [MW]
2359
2581
3108
2629
3358
4428

SE4 [MW]
1807
2886
5060

SE TOT [MW]
7478
9773
14231

Metod
Temperaturindex

För att analysera vindkraftens produktion under kalla vinterdagar i Sverige under en 30årsperiod definierades ett temperaturindex. Därefter definierades en kall dag för att få
ett användbart urval. Tidsperioden gällde december 1984 till och med december 2014 och
omfattade 10988 dagar och av dessa var 3547 dagar under perioden december till mars.
Bakgrunden till framtagandet av indexet är att lasten på elnätet blir som störst då det
är kallt för ett större antal hushåll. Att det är kallt i glest bebodda områden i Sverige
påverkar inte elkonsumtionen i lika stor utsträckning som om det är kallt i tätbebodda
områden.
Temperaturindexet baseras på data från SMHI (SMHI, 2016c) samt folkmängdsstatistik
från Statistiska Centralbyrån (Statistiska Centralbyrån, 2016). Temperaturdata hämtades
från en representativ mätstation i varje län i Sverige. Valet av mätstationerna gjordes med
hänsyn till länets mest tätbeodda område. I de fall då vissa mätstationer hade diskontinuerliga mätserier valdes en närliggande mätstation, Appendix B. Studien begränsades
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till fyra månader, december till mars, då dessa månader ansågs vara mest representativa för kalla temperaturer. Folkmängden i Sveriges län hämtades sedan från Statistiska
Centralbyrån, se Appendix A, varpå ett temperaturindex för hela Sveriges befolkning för
samtliga dagar under tidsperioden beräknades enligt ekvation 3 nedan.
P
(TN · IN )
(3)
Ttotal =
T otal
Temperaturen i ◦ C representeras av TN i län N, IN är invånarantalet i län N och T otal
är den totala befolkningsmängden i hela landet. Dagarna sorterades därefter ut efter
temperaturindex Ttotal mindre än -8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C.

3.2

Årsvariationer

Variationen över produktion och konsumtion av el under ett år beräknades genom att
först ta fram ett medelvärde av effekten för båda parametrarna för varje månad. För konsumtionen och produktionen användes timdata från åren 2001-2014 respektive 1979-2014
då dessa är de som finns att tillgå från Svenska kraftnät respektive Olaussons modell.
Därefter beräknades ett medelvärde månadsvis över alla år. För att kunna jämföra dessa data beräknades normaliserade värden. För produktionen användes medeleffekten av
elproduktionen för samtliga dagar under tidsperioden som referensvärde och för konsumtionen användes medelkonsumtionen för samma period. Under tidsperioderna, 2001-2014
och 1979-2014 förekom tre respektive nio skottår vilket ej har tagits hänsyn till.

3.3

Analys av produktionsdata samt import och export

I projektet jämfördes scenario A1 och C1, då A1 mest liknar det scenario vi har idag
och C1 har en liknande årsproduktion som dagens kärnkraft. För att hitta samband
mellan vindkraftsproduktion och temperaturindex för scenarierna plottades dessa i en
graf. För att visualisera fördelningen av elproduktionen under de kalla vinterdagarna
har en indelning i kvadranter gjorts, se figur 5. Kvadranterna delades in efter storleken
på produktion och temperaturindex. Den första gränsen för kvadranterna utgjordes av
medelproduktionen för vindkraftbaserad el från december till mars under åren 1984 till
2014. För temperaturindex valdes gränsen godtyckligt till -13◦ C. De kalla dagarna med
en elproduktion över medelvärdet och en temperatur under -13◦ C hamnar i kvadrant J
medan de med högre temperatur i kvadrant K. De dagar när elproduktionen var lägre än
medelvärdet och temperaturen under -13◦ C hamnar i kvadrant L medan de med högre
temperaturer placeras i kvadrant M. För att hitta liknande samband för import/export
och temperaturindex plottades dessa. Data hämtades timvis från Svenska kraftnät och
avser perioden 2001-2014. Negativa värden motsvarar en nettoexport. Data har beräknats
som medelvärde per dygn.

15

Figur 5: Data för vindkraftsproduktionen under de kalla dagarna från december 1984 till
december 2014 har delats in i fyra kvadranter. De olika indelningarna har gjorts utifrån
förhållandet till medelproduktionen och om temperaturindexet för den aktuella dagen
hamnar över eller under -13 ◦ C.

3.4

Timvärden

Skillnaderna mellan de kalla dagarna i kvadranterna J, K, L och M jämfördes ytterligare
genom att titta på timvärdena under dygnet för vindkraftsproduktionen. Ett medelvärde
för varje timme av alla dagar togs fram för att visa hur produktionen varierar under ett
dygn. Därefter togs standardavvikelsen fram för att visualisera variationen mellan dagarna.
På liknande sätt har konsumtionsdata analyserats timvis för att hitta trender under dygnet för samtliga dagar mellan 2001 och 2014. Dagar som har infallit på helger och helgdagar så som jul och trettondagen har tagits bort, då elkonsumtionsmönstret skiljer sig
mellan helger och vardagar.

4

Resultat

I figur 6 visas ett normaliserat värde för hur medelproduktionen samt medelkonsumtionen,
det vill säga lasten, förändras under året. I det övre diagrammet visas vindkraftsproduktionen för A1 och i det nedre C1. Det går tydligt att se hur lasten och produktionen följer
samma säsongsmönster. Under sommarmånaderna ligger både lasten och produktionen
under årsmedelvärdet för att sedan under vinterhalvåret stiga över årsmedelvärdet.
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Figur 6: Normaliserade månadsmedelvärden för vindkraftsproduktion och last, där 1 på
y-axeln är årsmedelvärdet. I det övre diagrammet visas produktionen för A1 och i det
nedre för C1 (20 respektive 50 TWh årsproduktion.
Figur 7 visar antalet kalla dagar under månaderna december till mars för perioden 1984
till 2015. Resultatet är uppdelat i när temperaturindexet är mindre eller lika med -8◦ C,
-10◦ C och -13◦ C vilket ger totalt 279, 142 respektive 52 kalla dagar under tidsperioden,
se Appendix C. Detta motsvarar 2,5 %, 1,3 % respektive 0,5 % av samtliga dagar och av
antalet vinterdagar mellan december och mars motsvarar detta 7,9 %, 4,0 % respektive 1,5
%. Resultatet visar att åren 1984-1987 var kallast under hela perioden. Trenden därefter
pekar på färre kalla dagar under majoriteten av de resterande åren. Under vintern 19841985 uppmättes 35 kalla dagar under de fyra månader med temperaturindexet -8◦ C. Detta
var det störa uppmätta kalla dagar under hela 30-års perioden. Flera vintrar, såsom 87-88,
91-92, 94-95, 07-08 och 13-14, var helt utan dagar med temperaturindex på -8◦ C och lägre.
Under tidsperioden 2001-2014 i figur 7 var vinterhalvåren 09-10 samt 10-11 de kallaste
med 22 respektive 24 dagar med temperaturindex på -8◦ C och lägre. För åtta av de 14
åren var antalet kalla dagar färre än fem. I de resultat som följer har samtliga 279 dagar
med ett temperaturindex lägre eller lika med -8◦ C definierats som en kall vinterdag. För
tidsperioden 2001-2014 var antalet kalla dagar 113.
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Figur 7: Antalet dagar som uppnår eller underskrider temperaturindexet -8◦ C, -10◦ C samt
-13◦ C under 30 år (data från SMHI, 2016c och SCB, 2016).
Antalet kalla dagar per år och län presenteras i figur 8 nedan. Norrbotten dominerar
med drygt 50 dagar i medeltal under perioden december till mars som når -8◦ C eller
lägre. Därefter följer Västerbotten och Jämtland med 39 respektive 32 kalla dagar per
år. I södra Sverige är antalet kalla dagar betydligt lägre och län som Gotland, Skåne och
Västra Götaland mäter temperaturer mindre eller lika med -8◦ C färre än fem gånger per
vinter.
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Figur 8: Antal dagar som har ett temperaturindexet lägre än - 8◦ C över en 30 årsperiod
i Sveriges 21 län. (SMHI, 2016c).
Figur 9 visar dygnsmedelvärdet för vindkraftsproduktionen för scenario A1 jämfört med
temperaturindexet för de 279 kalla dagarna under perioden januari 1984 till december
2014, från figur 7. Ur figuren kan ses att produktionen under de kalla dagarna varierar
mellan cirka 400 MWh/h till 4500 MWh/h. Medelproduktionen för alla vinterdagar under
december till mars är 2783 MWh/h och är utmärkt i figuren med ett horisontellt streck.
Medelproduktionen för vintern är högre än medelproduktionen under hela säsongen, figur
6. Flest värden befinner sig i kvadranten M, det vill säga de dagar med ett temperaturindex
mellan -8◦ C och -13◦ C som producerar mindre än medelvärdet. Däremot är värden jämnt
utspridda och inga dagar har en medelproduktion på mindre än cirka 400 MWh/h. Minst
värden finns i kvadranten J där temperaturindexet är lägre än -13◦ C och produktionen
är högre än medelvärdet. Noterbart är att i J återfinns de sex dagar med absolut lägst
temperaturindex och dessa producerar alltså mer än medelvärdet för vinterhalvåret. Ingen
signifikant korrelation hittades och korrelationskoeffecienten beräknades till R=0,014.
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Figur 9: Elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet
uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 till 2014 för scenariet A1. Korrelationskoefficienten
beräknades till R=0,014.
I figur 10 är scenario C1 presenterat på samma sätt som A1 i figur 9 ovan. Medelproduktionen under vinterdagarna är för C1 beräknad till 6654 MWh/h. Produktionen varierar
enligt resultatet mellan cirka 1000 MWh/h till strax över 10000 MWh/h. Generellt följer
scenario C1 samma fördelning som A1. Den största skillnaden är att fler värden har
förskjutits till de övre kvadranterna J och K. Korrelationskoefficienten beräknades till
R=-0,049.
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Figur 10: Elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet
uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 och 2014 för scenariot C1. Korrelationskoefficienten
beräknades till R=-0,049.
Den procentuella fördelningen mellan kvadranterna J, K, L och M för scenario A1 och C1 i
figur 9 och figur 10 är illustrerade i figur 11 och figur 12. I figur 11 beskrivs fördelningen för
fall A1 och det kan ses att flest antal kalla dagar befinner sig i kvadrant M. För de aktuella
dagarna i kvadranten är elproduktion lägre än medelproduktionen under december till
mars.

Figur 11: Fördelningen över antalet kalla dagar med olika elproduktion för scenario A1.
Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
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I figur 12 gäller samma sak som i figur 11, men då har antalet dagar minskat i M och
istället ökat i K.

Figur 12: Fördelningen över antalet kalla dagar med olika elproduktion för scenario C1.
Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
Medelproduktionen under ett dygn för de kalla dagarna är illustrerad nedan i figur 13
med medelproduktionen i 200 MWh/h intervall på x-axeln och antalet dagar på y-axeln
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Figur 13: Fördelning över vindkraftsproduktionen på kalla dagar under 30 år utifrån de
två scenariona A1 och C1.
I figur 14 nedan illustreras kapaciteten för scenario A1 och C1 under de kalla vinterdagarna
som en procentsats av respektive scenarios maxkapacitet, se tabell 1. Figuren visar en
tydlig förskjutning av fördelningen där scenario C1 tyder på en högre kapacitetsfaktor än
scenario A1.
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Figur 14: Vindkraftsproducerad el under kalla dagar under 30 år i procent av installerad
effekt. Maximalkapaciteten för A1 är 7478 MWh/h och för C1 är den 14231 MWh/h.
Figur 15 visar varje kvadrants medelproduktion för scenario A1 för varje timme under ett
dygn. Produktionen för kvadranterna L och M är cirka 1000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K. Samtliga kvadranter följer ett dygnsmönster som först ger en högre
medelproduktion cirka kl 08.00 och kl 20.00, för att sedan ha en medelproduktionsminskning under mitten av dagen. Denna minskning motsvarar cirka 500 MWh/h.

Figur 15: Medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot A1
Då varje enskild dagsproduktion härstammar från olika data är det relevant att se till
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medelstandardavvikelsen, för att bedöma hur tillförlitliga medelvärdena är. Detta är illustrerat i figur 16. Medelstandardavvikelsen ligger mellan 150 MWh/h och 1000 MWh/h,
vilket tyder på att stora avvikelser förekommer. Den medelstandardavvikelse som är lägst
är den för kvadranten J som även är den kvadrant som innehåller minst antal värden.

Figur 16: Medelstandardavvikelserna för varje kvadrant i scenario A1.
För scenario C1 följer medelproduktionen på timbasis under ett dygn ett liknande mönster
som för scenario A1 i figur 15. Detta illustreras på samma vis i figur 17. Medelproduktionen
för kvadranterna L och M är cirka 3000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K.

Figur 17: Medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot C1.
Medelstandardavvikelsen för scenario C1 i figur 17 är illustrerad nedan i figur 18. Den
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lägsta medelstandardavvikelsen är cirka 500 MWh/h för kvadrant J under klockan 05.00,
20.00 och 22.00. Den högsta medelstandardavvikelsen uppnås av L efter klockan 20.00 och
är då cirka 2200 MWh/h. Mitt på dagen mellan klockan 10.00 och 15.00 är differensen
mellan de olika kvadranternas medelstandardavvikelse som minst. Då ligger kvadranten
K lägst med cirka 1300 MWh/h och kvadranten L högst med 1600 MWh/h. Detta ger en
differens på 300 MWh/h mellan kvadranternas medelstandardavvikelse under den tidsperioden.

Figur 18: Medelstandardavvikelserna för varje kvadrant i scenario C1.
Ett medelvärde över elkonsumtionen för de olika kvadranterna under ett dygn ses i figur 19
där data har använts från år 2001 till 2014. Den minskade tidsperioden medför att inga
värden befinner sig i kvadranten J. Under hela tidsperioden ligger medelkonsumtionen
för kvadrant L cirka 1000 MWh/h över medelkonsumtionen för kvadrant K och M som
ligger på i stort sett samma nivå, vilket tyder på en ökad konsumtion av el relaterad till
temperaturminskning.
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Figur 19: Total elkonsumtion timvis för kvadranterna under de kalla vinterdagarna 20012014, där helger samt helgdagar är borttagna.
Medelstandardavvikelsen för elkonsumtionen i figur 19 ses i figur 20 beräknad timvis för
kvadranterna K, L och M. Den högsta medelstandardavvikelsen är cirka 1450 MWh/h för
kvadranten L vid klockan 09.00 och den lägsta är cirka 650 MWh/h för klockan 22.00 för
samma kvadrant.

Figur 20: Medelstandardavvikelsen för elkonsumtionen timvis för kvadranterna under de
kalla vinterdagarna 2001-2014 förutom helger, där helgdagar är borttagna.
Förhållandet mellan elkonsumtionen och temperaturen under de dagar med ett temperaturindex under -8◦ C är illustrerat i figur 21 nedan. En svag korrelation kan ses där
konsumtionen ökar med minskande temperatur. Korrelationskoefficienten beräknades till
R =-0,33.
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Figur 21: Medelkonsumtionen under ett dygn i MWh/h under de kalla vinterdagarna
plottat mot temperaturindex. Den röda linjen utmärker ett svagt linjärt samband, där R
=-0,33.
I figur 22 ses att under de kalla vinterdagar som inte är helgdagar är importen i stort sett
alltid större än exporten. Endast sju av de undersökta dagarna visar på en större export
än import. Nettoexporten i de båda fallen är dock låg. En svag korrelation tyder på ökad
import med lägre temperaturer.

Figur 22: Nettoimporten i MWh/h under de kalla vinterdagarna mot temperaturindex.
Positiva värden visar dagar med import. Den röda linjen utmärker ett mycket svagt linjärt
samband. Korrelationskoefficienten är R=-0.14.
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5
5.1

Diskussion
Temperaturindex

Vid framtagning av temperaturindex valdes representativa mätstationer på platser där
flest människor bor snarare än där vindkraftverken är placerade. I några av de större
länen var det problematiskt att finna en representativ mätstation då avstånden mellan
stationen och befolkningen kunde bli stora. Figur 8 visar att befolkningen i Norrbottens
län upplever flest kalla vinterdagar. Det är dock inte lika många som bor där jämfört
med de andra länen och bör därför inte ha en avgörande betydelse för det slutgiltiga
resultatet. Även Västerbotten och Jämtlands län hade ett stort antal kalla vinterdagar
inom tidsperioden men även här är befolkningen relativt liten i förhållande till antalet
kalla dagar. För några av stationerna saknades enstaka temperaturdata och ibland även
längre sekvenser. De saknade mätvärdena ersattes genom att ta data från närliggande
mätstationer som låg på ungefär samma höjd över havet. Det är möjligt att korrigera
för höjdskillnaden mellan den ordinarie och den ersättande mätstationen. Denna korrigering skulle dock inte medföra betydande skillnader på resultatet varpå den utelämnades.
I studien beräknades ett temperaturindex för hela Sverige. Om studien utökats hade Sverige förslagsvis uppdelats i mindre områden, exempelvis de fyra elområdena. På så sätt hade
ett mer korrekt temperaturindex erhållits. Det hade möjligtvis också varit fördelaktigt att
använda data från MERRA eftersom svårigheterna med saknade temperaturvärden då
hade undvikits. Däremot är MERRA en global väderprognosmodell, vilket medför att
MERRA inte visar faktiska värden. Data från MERRA har heller inte valideras vilket
avgjorde valet av SMHI som informationskälla.

5.2

Vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar

Det fanns ingen tydlig trend att vindkraft producerar mindre el med minskad temperatur
för scenarierna A1 och C1 under de kalla vinterdagarna, se figur 9 och 10. Däremot visar resultatet att under kalla vinterdagar produceras det i regel mindre el från vindkraft
än medelproduktionen. I figur 11 kan ses att för fall A1 ligger 86 % av dagarna under
medelproduktionen och i figur 12 är samma siffra 82%. När temperaturindexet visar låga
värden behöver det inte betyda att vindkraftsproduktionen är låg. Något som ej har undersökts i denna studie är om det är kallt vid positionen för vindkraftverken då detta ej
ansetts påverka elbehovet. Under kalla dagar kan nedisning av vindkraftverken påverka
produktionen negativt men med uppvärmningssystem kan en förbättrad verkningsgrad
förväntas under dessa förhållanden, se avsnitt 4.2.2 i teoridelen.
Ett tydligt resultat är att antalet kalla dagar inte är särskilt många under en 30 års
period. En påfallande stor del av åren saknade kalla dagar vilket tyder på att de kalla
dagarna har en relativt liten påverkan på den totala elförsörjningen i Sverige. Då fler och
fler hushåll använder alternativ uppvärmning istället för direktverkande el är ett möjligt
framtidsscenario att konsumtionen av el under kalla dagar kommer att minska. Denna
studie innefattar förhållandevis få dagar som uppfyller det undersökta kriteriet vilket ger
utrymme för att göra en större studie med data från fler länder med kalla klimat för att
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kunna fastställa säkrare samband.
Gränsen för hög och låg produktion i kvadranterna sattes vid 30 års medelvärde för
den hypotetiska produktionen under vintermånaderna december till mars, för att på ett
rättvist sätt jämföra produktionen under kalla dagar med samtliga vinterdagar. En annan
gräns som skulle kunna ha använts är medelproduktionen från vindkraft under hela året.
Det hade då ej tagits hänsyn till att lasten på elnätet är högre under vintermånaderna
och att vindkraft då också förväntas producera som mest.
5.2.1

Dygnsvariation

I figur 15 och 17 presenteras medelvärden av vindkraftsproduktionen under dygnet för de
två produktionsscenarierna, A1 och C1. Båda dessa grafer uppvisar ett liknande mönster
där produktionen är hög på morgonen, kvällen och natten men låg mitt på dagen. Även
dygnsvariationerna för de olika kvadranterna uppvisar liknande variation trots att produktionsnivåerna skiljer sig åt. Detta tyder på att de relativa produktionsvariationerna
över ett dygn inte påverkas nämnvärt av temperatur eller vilket framtidsscenario som
undersöks. Figur 16 och 18 visualiserar standardavvikelsen för de produktionsdata som
ligger till grund för medelvärdena som presenteras i figur 15 och 17. Storleken på standardavvikelserna tyder på att data för produktionen varierar kraftigt från dag till dag. Denna
trend är vanligt förekommande hos väderberoende energikällor och vikten av att använda
tillräckligt många mätvärden förstärks. Kvadrant J innehåller endast sex respektive sju
värden för scenario A1 och C1 vilket gör medelvärdets relevans känslig för avvikande
värden. Standardavvikelsen hos J-kvadranten i figur 16 och figur 18 är lägre och uppvisar
en annorlunda dygnscykel jämfört med de övriga kvadranterna vilket kan vara ett resultat
av den begränsade mängden data.
Det finns ingen stark korrelation mellan temperatur och produktion hos de utvalda dagarna och det krävs alltså ytterligare en parameter som avgör om produktionen blir hög
eller låg. Vindstyrka varierar ofta med lufttryck och under dagar med högtryck kan vindstyrkan antas vara lägre. Det som avgör produktionsnivån under två lika kalla dagar kan
vara lufttrycket eller möjligtvis ytterligare en parameter. Denna studie har inte undersökt
anledningen till varför två dagar med samma temperatur kan ha olika produktionsnivåer,
men detta är något som kan vara intressant att undersöka i kompletterande studier.
I figur 19 presenteras konsumtionsmedelvärden för kvadranterna K, M och L. I kvadranten
J saknas konsumtionsdata eftersom dessa värden är från intervallet 2001-2014. Perioden
2001-2014 saknar dagar med temperaturer under -13◦ C och produktion över vintermedelvärdet. Variationen i konsumtion följer ett mönster med en topp på morgonen och en
på kvällen för att sedan sjunka drastiskt på natten. Det kan vara intressant att jämföra
hur produktionen och konsumtionen varierar över dygnet för att undersöka när elnätet
kräver störst produktion från vindkraften. Figur 19 samt produktionsgraferna figur 15 och
17 uppvisar ett liknande mönster mitt på dagen då både konsumtionen och produktionen
sjunker för att sedan öka igen. Utifrån detta samband är det möjligt att dra slutsatsen att
vindkraftsproduktionens variation under dygnet är relativt välanpassad för att tillgodose
förändringar i konsumtion under dygnet.
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Sambandet mellan konsumtion och temperatur presenteras i figur 21. De data som ligger
till grund för grafen innehåller endast värden mellan 2001 och 2014 där helgdagar inte
inkluderas. Resultatet i figuren är baserat på relativt få värden och för att dra konkreta
slutsatser kring hur konsumtionen varierar med temperaturen hade det varit önskvärt
med betydligt fler mätpunkter. För att få en rättvis bild av hur väl produktion korrelerar
med temperatur bör även data som innehåller produktion under varmare dagar inkluderas. Graddagar som ofta används för att beräkna energikonsumtionen för uppvärmning
är direkt korrelerade till temperaturen och har därför samma relation till konsumtionen
som temperaturen har.

5.3

Export och import

I figur 22 framgår att Sverige importerade el under majoriteten av de kalla dagarna under
30 årsperioden. Enbart två dagar hade ett produktionsöverskott vilket gjorde det möjligt
att exportera el. Resultatet kan ses som förväntat då Sverige under vinterhalvåret är beroende av importerad el enligt Energimarknadsinspektionen (2014). Resultatet visar dock
inte någon tydlig trend på att importen ökar med sjunkande temperaturer under de kallaste dagarna. Detta är ett oväntat resultat då uppvärmningsbehovet kan förväntas vara
störst i Sverige under de dagar med lägst temperatur. Dessa dagar borde därför generera
den högsta elkonsumtionen och således också generera en högre import.
Möjligheten till elhandel över gränserna skapar en situation där ansvaret för att producera
förnyelsebar energi inte enbart ligger på Sverige utan sträcker sig även utanför landet, till
Norden och andra delar av Europa. Enligt Svenska kraftnät (2016) strävar myndigheter
i Norden efter en helt fri marknad för de aktuella länderna och tack vare ett växande
elnät ökar handelsmöjligheterna runt om i Europa. Det globala klimatproblemet skulle
inte förbättras om Sveriges import av förnyelsebar el innebar att exportlandet behövde
fylla sina behov med fossila bränslen. Sveriges strävan efter en energiproduktion som domineras av förnyelsebara källor kräver alltså att exportländerna producerar ett överskott
av förnyelsebar el under de dagar som är aktuella. Enligt energimarknadsinspektionen
har Sverige de senaste åren främst importerat el från Norge och Danmark. Om studien
utökas hade det därför varit intressant att granska hur bland annat vindkraftsproduktionen såg ut i grannländerna under de dagar då Sveriges behov av importerad el var stort.
Att importera el är dock inte det mest effektiva sättet eftersom transport av el orsakar
nätförluster och ju längre sträcka elen transporteras i ledningar desto mer går förlorat.
Detta är därför också en aspekt att ta i beaktning om Sveriges importmöjligheter skulle
analyseras mer ingående.

5.4

Utbyggnation i framtiden

Scenario A1 karaktäriserar den framtid som Sverige troligen kommer att uppnå år 2020,
vilket är betydligt lägre än de 30 TWh som regeringen 2009 beslutade om som ambitionsnivå till år 2020. En anledning till att målet inte kommer att uppnås är att regeringens
ambition var att en tredjedel av vindkraftverken skulle placeras till havs men det i dag
saknas satsningar inom det området. En utbyggnation av vindkraftverk medför alltid
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kostnader men en satsning på havsbaserad vindkraft är i dagsläget dubbelt så dyrt och
genererar därför betydligt större ekonomisk påfrestning. De historiska trenderna kring
utveckling av ny teknik och ökad konkurrens på marknaden tyder däremot på en trolig
framtida prissänkning. Fördelarna med en större satsning kan ses i figur 13 och 14 där
tydligt kan ses att en ökad utbyggnad av vindkraftverk leder till en större variation i produktionsmängd samt högre kapacitetsfaktor. Detta tyder på att en utökad byggnation av
vindkraftverk på många platser och till havs, som i scenario C1, minskar den vindkraftsproducerade elens väderberoende. Med större spridning ökar chanserna för att gynnsamma
vindförhållanden förekommer någonstans i Sverige, även under de dagar med begränsad
vindstyrka. Vindkraften medför alltså att elsystemet blir mindre känsligt för störningar
och försörjningstryggheten ökar. Detta kan ses som en fördel och bör vägas mot den ökade
kostnaden. Sammanfattningsvis är det möjligt att påstå att med en utökad vindkraftsinfrastruktur och en satsning på framtida teknik ökar pålitligheten hos vindkraftsenergi
som energikälla.
Storleksordningen för scenario C1 på 50 TWh kan jämföras med kärnkraftverkens produktion 2014 på 67 TWh, som motsvarar nästan 50 % av den totala produktionen i
Sverige. Fördelen med kärnkraft är att den har ett jämt produktionsflöde medan vind
följer säsongsvariationer. Då vindkraftverken oftast befinner sig på en höjd på 100 meter
över marken eller högre kan man se i figur 15 och figur 17 att produktionen följer samma
mönster som figur 2 med ökad vind på natten. Under de undersökta vintermånaderna
hamnar en topp vid klockan 08.00 och en vid 20.00 för vindkraftsproduktionen vilket
påminner om Sveriges elkonsumtionsmönster. Antalet soltimmar och därmed längden på
natten ändras kraftigt under året i Sverige på grund av närheten till nordpolen. Detta
bör tyda på att vindkraftsproduktionens toppar förskjuts till tidigare på morgonen och
senare på kvällen under stora delar av året och sammanfaller därmed inte med Sveriges
konsumtionsmönster. Att ersätta kärnkraftsproducerad el med vindkraftsproducerad el
skulle således kräva reglerkraft som kan kompensera för de timmar med låga vindstyrkor
då konsumtionen är hög. Reglerkraften i Sverige i dag består till stor del av vattenkraft och
är väl utbyggd. Då ett tydligt samband mellan temperatur och vindkraftsproduktion inte
kunde hittas bör ytterligare meteorologiska parametrar förutom temperatur undersökas.
Detta för att kunna undersöka när en ökad reglerkraft behövs.

5.5

Slutord

I figur 6 visas att produktionsdata och konsumtionsdata följer samma mönster, med toppar under vintern följt av lägre värden på sommaren. Eftersom det måste råda balans i
elnätet minskar detta behovet av reglerkraft. Ett vanligt argument mot vindkraft är att
produktionen sjunker under kalla vinterdagar. Resultaten i figur 11 visar att 86 % av
de kalla dagarna i scenario A1 producerar mindre än medelvärdet på vintern. Motsvarande värde för C1 är 82 %, se figur 12. Däremot visar figur 9 och 10 att produktionen
och temperaturindex saknar en tydlig korrelation under de kalla vinterdagarna. De kalla
vinterdagarna står för endast 7,9 % av det totala antalet dagar under den undersökta
tidsperioden vilket medför att dessa dagar har en begränsad inverkan på vindkraftsproduktionen.
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Resultaten i studien som presenteras i figur 13 tyder på att ett scenario med utspridda och mer utvecklade vindkraftsparker, som scenario C1, leder till en större variation i
produktionen. Detta ställer högre krav på en mer flexibel reglerkraft för att kunna tillgodose hushållens elbehov. Däremot visar figur 14 att scenario C1 producerar närmare
sin maxkapacitet under fler dagar jämfört med A1 och har därmed större kapacitetsfaktor.

6

Slutsatser

Vindkraftsproduktionen minskar under kalla vinterdagar men enligt resultaten är detta
inte en självklarhet. Fler meteorologiska parametrar som exempelvis lufttryck skulle kunna
undersökas för att få en bättre förståelse kring varför vindkraftsproduktionen minskar
under kalla dagar. Studien har dock sett att pålitligheten hos vindkraftsproducerad el
ökar med fler vindkraftverk av nyare teknik, utspridda över både land och hav.
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Tillgänglig: http://www.energimyndigheten.se/statistik/
omvandling-och-overforing/
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[Hämtad 2016-04-15].
Sehlberg Samuelsson, U. Vindkraftens reserver [online] (2014-05-05) (Energinyheter.se).
Tillgänglig: http://www.energinyheter.se/2014/05/vindkraftens-reserver
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SMHI (2015b). Lågtryck och högtryck samverkar [online] Tillgänglig:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagtryck-och-hogtryck-samverkar-1.5511
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[Hämtad 2016-05-05]

36

Energimyndigheten (2015c). Energiläget 2015 Tillgänglig:
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Appendix A

Tabell 2: Tabellen visar alla länen med respektive folkmängd som använts vid uträkning
av temperaturindexet (Statistiska Centralbyrån, 2016).
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Appendix B

När värden under vissa datum saknats så har data från ersättande mätstation tagits, se
tabell 3.
Tabell 3: Utvalda mätstationer och deras höjd över havet för samtliga av Sveriges län
(SMHI, 2016c).
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermaland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra götaland
Örebro
Östergötland

Ordinarie mätstation (möh)
Ronneby-Bredåkra (58)
Falun-Lugnet (140)
Visby flygplats (42)
Hudiksvall (5)
Halmstad (24)
Frösön (376)
Jönköpings flygplats (226)
Oskarshamn (20)
Berg (250)
Luleå flygplats (17)
Lund (25)
Gustavsberg (10)
Oxelösund (10)
Uppsala flygplats (21)
Karlstad flygplats (107)
Umeå flygplats (14)
Härnösand (8)
Västerås (10)
Göteborg A (5)
Zinkgruvan (215)
Malmslätt (93)

40

Ersättande mätstation (möh)

Avstånd (km)

Borlänge flygplats (152)

34

Barkåkra (18) / Varberg (20)
Mörsil (400)

43/61
45

Ölands norra udde (4)
Prästkulla (290)

40
74

Bromma flygplats (14)

26

Risinge (15)

48

Skellefteå flygplats (48)
Sundsvalls flygplats (4)
Sala (60)
Vinga A (12)/ Borås (135)
Åtorp (105)

101
28
35
23/57
54
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Appendix C

Tabell 4: Tabellen visar alla datum vars temperaturindex var lägre än -8◦ C och deras
respektive temperaturindex.

41

Vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar
John Granström, Matilda Jirblom, Lovisa Lindberg,
Lina Lundmark, Elin Sandgren, Kerstin Thungström

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Sammanfattning
I denna rapport undersöks vindkraftproduktionen under kalla vinterdagar i Sverige.
En definition av en kall dag gjordes med grund i ett temperaturindex som användes
för att undersöka hur produktionen varierar när det är låga temperaturer för en
stor del av befolkningen. Gränsen för temperturindexet sattes till -8◦ C per person
för hela Sverige. Temperaturdata hämtades för en representativ mätstation i varje
län och produktiondata hämtades från högupplösta produktionsserier. Serierna baseras på 30 års väderdata med två olika framtidsscenarium, A1 med 20 TWh samt
C1 med 50 TWh, för vindkraftsproduktionen. Under de senaste 15 åren har även
data för konsumtion och import/export analyserats och jämförts med vindproduktionen. Resultatet visar att sedan 1984 har Sverige upplevt 279 kalla vinterdagar
fram till 2014, vilket står för 2,5% av alla dagar och 7,9 % av vinterdagarna. Flera av
åren i den undersökta tidsperioden saknar dagar då temperaturindexet var mindre
eller lika med -8◦ C. Det kan även ses en minskande trend av antalet kalla vinterdagar med åren. Konsumtion och vindkraftproduktion följer varandra under årets
säsongervariationer och är båda som högst under vinterhalvåret. För framtidsenariot A1 producerar 86% av dagarna under medelproduktionen för vintersäsongen
samt 82% för framtidsscenariot C1. Trots detta producerar vindkraft över medelproduktionen under några av de absolut kallaste dagarna. Framtidsscenariot C1 har
en högre verkningsgrad än scenario A1 vilket tros bero på byggnation till havs och
större spridning på land. För framtida studier är det intressant att undersöka ytterligare vilken/vilka variabler som gör att vindkraft producerar över eller under
medelproduktionen under kalla vinterdagar. En utbyggnation av vindkraft kräver
god tillgång på reglerkraft.
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1

Inledning

Jordens klimat är ett dynamiskt system i konstant förändring vilket har lett till både
extremt varma och extremt kalla perioder. Data insamlat mellan år 1906-2005 visar att
den globala medeltemperaturen på jorden har ökat cirka 0,7◦ C, med bland annat krympande istäcken och förhöjda havsnivåer som påvisade följder. Den relativt snabba temperaturökningen under det senaste seklet beror däremot inte enbart på naturliga variationer
hos klimatet, utan en stor del i den hastiga uppgången kan tillskrivas människans utsläpp
av växthusgaser (SMHI, 2015). Den växthusgas som kvantitativt anses påverka klimatet
mest är koldioxid som bildas vid förbränning utav fossila bränslen. För att minska utsläppen har därför ett behov av förnyelsebara energikällor växt fram, varav vattenkraft,
solkraft och vindkraft är de mest etablerade alternativen (Energimyndigheten, 2015a).
Sveriges elproduktion domineras i dag av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft står för
den största andelen motsvarande 42 procent av den totala elproduktionen, tätt följd av
kärnkraften som står för 41 procent. Andelen vindkraftsproducerad el ökar för varje år
och beräknades under 2014 stå för 8 procent av den totala produktionen i landet (Energimyndigheten, 2015b).
Vindkraft som energikälla är attraktivt då den i stort inte leder till några koldioxidutsläpp samt saknar betydande bränslekostnader. För att ett modernt vindkraftverk effektivt skall kunna alstra elektricitet krävs en vindstryka på 4-25 m/s (Energimyndigheten
2016). Under vinterhalvåret i Sverige kan temperaturen drastiskt sjunka och vinden avta
som resultat av ett utbredande högtryck (SMHI, 2014). Vid sådana väderförhållanden
kan vindkraftsproducerad el komma att begränsas som en konsekvens av den otillräckliga
vindstyrkan. Ett exempel på en dag då medeltemperaturen var långt under snittet, sett
till den specifika tidpunkten på året, är den 21 januari 2016 (SMHI, 2016). Konsumtionen
av el ökade under dagen som en konsekvens av de låga utomhustemperaturerna och det
efterföljande förhöjda behovet av bostadsuppvärmning. Under samma dag stod dock vindkraftsproducerad el enbart för 2,1 procent av den totala produktionen (SVK, 2016) vilket
innebär att landet måste använda mer av andra energikällor eller importera el. Företeelser
likt denna är ett argument som vindkraftskritiker använder vid ifrågasättandet av vindkraftens pålitlighet som en energikälla i det svenska klimatet.

2

Syfte

Syftet med projektet är att studera hur ofta Sverige upplever riktigt kalla vinterdagar.
Därefter kommer hur mycket el som produceras av vindkraft under de framtagna dagarna att undersökas då elkonsumtionen kan förväntas stiga som en konsekvens av ett ökat
uppvärmningsbehov. Rapporten kommer att jämföra produktionen mellan ett framtidsscenario där produktionen uppnår 20 TWh med ett annat framtidsscenario där produktionen når 50 TWh.

4

3

Frågeställning

Hur pålitlig är vindkraft som energikälla under vinterdagar med låga temperaturer?

4
4.1

Teori
Vindens uppkomst

Sveriges årstider uppstår på grund av jordaxelns lutning och när jordaxeln är riktad bort
från solen infaller vinterhalvåret för de nordliga breddgraderna (NE, 2016a). Om det blir
en varm eller kall vinter i Sverige beror till stor grad av hur lågtrycken och högtrycken
rör sig. När ett högtryck tar sig in över Sverige resulterar detta i kallt och klart väder på
vintern med minimal blåst (SMHI, 2015a).
När solenergi strålar in mot jordens yta värms den upp vilket i sin tur värmer upp
närliggande luft. Eftersom atmosfären strävar efter jämvikt skapas då vindar som drivs
av denna tryckskillnad. En kraftigare tryckskillnad medför en starkare vind som kan färdas
i alla riktningar, dock alltid från högt till lågt tryck (SMHI, 2016). Vid exempelvis sjöbris
värms luften ovanför land upp snabbare än luften ovanför hav vilket skapar skillnader i
tryck. Den varma luften över land stiger och expanderar vilket leder till ett högtryck i
höjden, se figur 1. På grund av de tryckskillnader som uppstår, strömmar luften horisontellt från land till hav. Detta medför att trycket vid havsnivån på land minskar, eftersom
trycket motsvarar tyngden av luftpelaren ovanför, se figur 1. Luftmassan som försvinner
från land bildar tillsammans med luften ovanför havet ett lågtryck i höjden som i sin tur
gör att trycket vid havsnivån ökar och skapar ett högtryck. Luften vid havsnivån över
havet strömmar då mot lågtrycket vid havsnivån på land längs med jordytan. Det som
upplevs då är sjöbrisen. Cirkulationen är sluten och den går att applicera i större skalor
på jorden och kallas då för en Hadleycell (Meteorologiska institutet, 2015).

Figur 1: Figuren visar en enkel modell över hur sjöbrisen fungerar vilket även gäller för
Hadleycellen.
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4.1.1

Vindens variation under dygnet

Hur vindstyrkan varierar beror av tidpunkt på dygnet samt av höjd över marken, se figur
2. Närmast marken blåser det mest mitt på dagen medan det högre upp i atmosfären
blåser rikligare på natten (Bergström, 2016). På grund av den varierande vindstyrkan är
det därför aktuellt att beakta höjden på vindkraftverket då effektiviteten under dygnet
analyseras.

Figur 2: Figuren visar hur vinden på olika höjd varierar under dygnet (Bergström, 2016.)
4.1.2

Atmosfärens skiktningar

Det första lagret i atmosfären kallas troposfären och i denna kan det råda olika temperaturskiktningar. De vanligaste är stabil-, instabil- och neutral skiktning. De har olika
temperaturavtaganden och påverkar mer eller mindre luftens vertikala rörelser. Vanligtvis sjunker temperaturen med höjden, men på grund av vissa skiktningar behöver detta
nödvändigtvis inte stämma (SMHI, 2015b).
Stabil skiktning uppkommer då temperaturavtagandet i vertikalled i atmosfären är mindre än en grad per 100 meter (SMHI, 2015b). Om ett luftpaket stiger under stabil skiktning
blir luften i paketet kallare än omgivande luft, vilket i sin tur medför att paketet sjunker. Vid stabil skiktning kommer alltså luftpaketets vertikalrörelser, i båda riktningar,
ständigt återgå till dess ursprungliga läge. Luftpaketets rörelser i vertikalled hämmas och
luften blandas därför om relativt lite (NE, 2016b). Ett specialfall inom stabil skiktning
är inversion, som ofta kallas extrem stabil skiktning. Detta uppkommer exempelvis då
markytan är kallare än luften ovanför, vilket medför att temperaturen ökar med höjden.
När atmosfären istället är instabilt skiktad är temperaturminskningen större än en grad
per 100 meter, vilket innebär att skiktningen skiljer sig från den stabila (SMHI, 2015b).
Ett luftpaket som stiger under instabil skiktning skulle innehålla varmare luft än omgivningen varpå det skulle fortsätta att stiga istället för att gå tillbaka till dess ursprungsläge.
På liknande sätt kommer luftpaketets förflyttning nedåt att stärkas. Det blir därmed stora
6

vertikala rörelser och det sker en kraftig omblandning av luften. När temperaturavtagandet är en grad per 100 meter råder neutral skiktning och denna har en relativt obetydlig
påverkan på luftens vertikala rörelser (NE, 2016b).

4.2
4.2.1

Vindkraftverk
Konstruktion

Ett vindkraftverk är en byggnation som gör om vindens rörelseenergi till el. Ett traditionellt vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus, turbin, styrsystem samt
en transformator. Tornets höjd över marken kan variera stort från små vindkraftverk på
några meter till det högsta i världen på 160 meter. Turbinen består oftast av tre rotorblad som är fastsatta i ett nav. Rotorbladen består av tre delar med olika tjocklek för att
fånga vinden på bästa sätt. Längden på rotorbladen begränsas av dess vikt för att konstruktionen ska vara stabil. Dagens verk roterar med 6-30 varv per minut (Wizelius, 2015).
Högst upp i vindkraftverkstornet sitter ett maskinhus där generatorn, bromsarna, växellådan,
styrsystemet och en girmotor är placerade. Girmotorn flyttar vindkraftverket i rätt position i förhållande till vinden. För maximalt uttag av energi ska vindkraftverket vara placerat vinkelrätt mot vindens riktning. Styrsystemet läser av exempelvis vindförhållanden
och ger signaler vidare till verkets övriga komponenter. Växellådan ökar verkets varvtal
och generatorn alstrar elektricitet. Transformatorn justerar upp spänningen från vindkraftverket till elnätets högre nivå (Wizelius, 2015).
Det finns ingen självklar indelning av olika vindkraftverk eftersom det är en stor skillnad
mellan storlek, användingsområde och konstruktion. En grov indelning av vad som finns
på markanden idag är mikroturbiner, gårdsverk, medelstora verk, multi MW-verk, offshore
verk, vindhjul och vertikalaxlade konstruktioner. Bland äldre konstruktioner går också att
hitta en- och tvåarmade turbiner som kräver mindre material och konstruktionskostnader
(Wizelius, 2015).
4.2.2

Vindens betydelse för elproduktionen

Vindkraftverken producerar el mellan en vindhastighet på 4-25 m/s (Energimyndigheten, 2016). Ett vindkraftverk börjar att producera sin maximala effekt vid 12-16 m/s och
upp till 25 m/s då verket stängs ned på grund av höga belastningar. Vindkraftverkens
produktionsförmåga beskrivs av dess vindeffektkurva som visar hur mycket el som vindkraftverket producerar vid olika vindstyrkor. Denna kan beräknas ur verkningsgraden hos
verkets komponenter men måste även bestämmas genom tester av verket i olika vindstyrkor, se figur 3. För att kunna bestämma hur mycket ett vindkraftverk kommer att
producera på en bestämd plats måste en frekvenstabell över vindhastigheter användas.
Det är viktigt att veta hur ofta varje vindstyrka förekommer på platsen för att kalkylera
framtidens produktion. Effekten av vinden beror inte endast på vindstyrkan utan även
på luftens täthet som i sin tur beror på lufttryck och temperatur. En kall vinterdag med
minus 10◦ C finns det mer energi i vinden än en sommardag med 20◦ C. Vid kalla temperaturer, dimma och underkylt regn kan det bildas is på rotorbladen. Detta påverkar bladens
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aerodynamiska egenskaper och sätter stopp för elproduktionen. Därför är de flesta vindkraftverk i kallare klimat försedda med inbyggda värmeslingor i rotorbladet som styrs av
en isdetektor (Wizelius, 2015).

Figur 3: Figuren visar vindeffektkurvan av ett vindkraftverk på 2,3 MW (Bergström,
2016.)
4.2.3

Elproduktion från vindkraftverk

I Sverige har byggnationen av vindkraftverk ökat de senaste åren och år 2015 fanns det
3259 byggda vindkraftverk. Den största delen av vindkraftverken är placerade i södra delarna av Sverige och den totala effekten är beräknad till 5856 MW (Energimyndigheten,
2015a). Under 2014 uppgick produktionen av el från vindkraft till 11,2 TW, vilket motsvarar 7,5 % av den totala elproduktionen det året (Enmalm & Kulin, 2015). Av de 2961
vindkraftsverk som registrerades 2014 stod 87 stycken placerade i havet vilket motsvarar
3 % av det totala antalet (Energimyndigheten, 2015b).
Det finns en begränsning i utvinning av energi P ur vind vilken beskrivs av Betz lag,
se ekvation 1.
ρπr2 3
v
(1)
2
där ρ är luftens densitet, r är rotorns radie och v är vindens hastighet. När vinden passerar
turbinen bromsas den upp och endast 16/27 av energin i vinden kan maximalt utvinnas,
det vill säga 59,3 %. Vindens effekt beskrivs enligt ett matematiskt samband som visar
att en fördubblad vindstyrka ger åtta gånger ökad effekt. Typiskt kan ett vindkraftverk
på 1 MW producera 2 GWh/år och då försörja 100 eluppvärmda hus, 400 småhus eller
1000 lägenheter (Wizelius, 2015).
P =
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4.2.4

Kostnad för vindkraftsbyggnation

Vid uppförandet av en vindkraftsanläggning är det flera olika ekonomiska parametrar som
måste tas i beaktning. Framförallt är det kostnaden för vindturbinen, uppkopplingen till
elnätet, installation och eventuellt uppförandet av nya vägar som dominerar kostnaderna.
Det är dock främst vindturbinen och dess storlek som har en avgörande betydelse för
byggnadskostnaden. Baserat på data från Danmark, Spanien, Tyskland och Storbritannien beräknas en turbin med maxeffekt på 850-1500 kW stå för omkring 74-82 procent av
den totala kostnaden för byggnationen (Morthorst, 2004).
Historiskt sett har vindkraftverken kostat betydligt mer att bygga än vad de gör idag.
För ett antal år sedan kostade det cirka 15-17 miljoner kronor/MW installerad effekt och
idag ligger det på ungefär 10-13 miljoner kronor/MW installerad effekt (Svensk Vindenergi, 2016). Den stora prissänkningen beror till stor del på att vindkraftsturbinerna har
blivit billigare och effektivare. En annan bidragande faktor är att intresset för vindkraft
har vuxit de senaste åren vilket gjort att konkurrensen på marknaden ökat (Westin &
Stenkvist, 2014). Byggnation av havsbaserade vindkraftverk medför att avstånden till
elnätet kan bli stora, vilket bidrar till att priset ökar för dessa jämfört med landbaserade
vindkraftverk. Enligt Svensk Vindenergi kostar havsbaserade vindkraftverk cirka 20-30
miljoner kronor/MW installerad effekt vilket är dubbelt så mycket som kostnaden för de
landbaserade (Svensk Vindenergi, 2016).
En vindkraftsturbin beräknas i dag ha en livslängd på drygt 20 år. Kontinuerliga underhåll och försäkringar är kostnader som är relativt lätta att planera inför medan reparationskostnader är en parameter som är betydligt svårare att förutspå. Generellt ökar
dock reperationskostnaden med tiden för vindkraftverk då man kan förvänta sig att delar
behöver bytas ut efter några år (Morthorst, 2004). I Sverige har man räknat fram att
drift- och underhållskostnader för landbaserade vindkraftverk uppkommer till omkring
10-16 öre/kWh. I beräkningen har man bland annat tagit med parametrar som serviceavtal, anslutningsavgifter och försäkringar. Även drift- och underhållskostnaden är betydligt
högre för havsplacerade vindkraftverk, beräkningar pekar på en kostnad av 15-25 öre/kWh
under turbinens livslängd (Svensk vindenergi, 2016).
4.2.5

Utbyggnadsmöjligheter för vindkraft

Sommaren 2009 beslutade riksdagen om en planeringsram kring vindkraft. Ambitionsnivån för produktion av el från vindkraftverk sattes då till 30 TWh år 2020 där en tredjedel
planeras produceras till havs (Riksdagsförvaltningen, 2009). I slutet av 2013 klassificerades
310 områden i Sverige, varav 29 till havs, som riksintresseområden för vindkraftsutbyggnad. Dessa platser anses enligt Energimyndigheten vara särskilt lämpade för produktion
av just vindenergi (Energimyndigheten, 2015b).
Utbyggnationer av vindkraftverk har under de senaste åren ökat och det är främst vindkraftsparker på industriell skala som dominerar utbyggnaden. År 2014 beräknades 175 av
landets 250 kommuner inneha vindkraft i någon form. Störst produktion skedde i Ockelbo
kommun med en installerad effekt på 250 MW från sina 89 vindkraftverk. Därefter följer
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kommunerna Gotland och Laholm med betydligt fler vindkraftverk, 133 respektive 103
stycken, men med en installerad effekt på enbart 172 respektive 160 MW (Energimyndigheten, 2015b).

4.3

Elmarknad och elpriser

Elpriset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan på elmarkanden. Under
vintern finns det en större efterfrågan på el och detta kan leda till högre elpriser. Sverige
använder allt mindre direktverkande el till uppvärmning av bostader medan vissa delar av
industrin konsumerar stora mängder el. Sveriges kraftnät är uppkopplat till det europeiska
elnätet och handel av el förekommer således mellan grannländer. Sveriges kraftnät lyder
under EU:s riktlinjer för elnät.
4.3.1

Elanvändning och eluppvärmning

Den totala elanvändningen i Sverige uppgick 2014 till 135,6 TWh. Om hänsyn tas till temperaturvariationer över tid så motsvarade elförbrukningen 139,5 TWh för ett normalår
(Enmalm & Kulin, 2015).
El används inom de flesta industrier i Sverige vilket återspeglas i elkonsumtionen för 2014,
se figur 4. Tillverknings- och gruvindustrin förbrukade 37% (49552 GWh) av den totalt
producerade elen och inom det området är det massaindustrin som står för den största
elkonsumtionen, 41 %. Utöver det konsumeras mest el av hushållen 24 % (32636 GWh)
och fastighetsförvaltning 12 % (16652 GWh) (Enmalm & Kulin, 2015).

Figur 4: Figuren visar den totala elförbrukningen i Sverige under 2014 indelat i olika
verksamheter. Import samt export av el är ej medtagen (data från SCB).
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Av Sveriges bostäder använder 30 % elvärme och det är som mest representerat bland
småhus. Bostäder, framförallt flerbostadshus, som kan ansluta sig till fjärrvärme gör detta vilket leder till att de husen använder mindre elvärme. I genomsnitt värms 4 % av
ytan i ett flerbostadshus upp av elvärme (Svensk Energi, 2016). I genomsnitt använder
ett svenskt småhus med elvärme 20000 kWh/år och utan elvärme 5000 kWh/år. I en
lägenhet i ett flerbostadshus används i genomsnitt 2000 kWh/år (Wizelius, 2015).
Elkonsumtionen varierar över året, veckan och dygnet. Under en veckodag har konsumtionen två tydliga toppar som infaller på morgonen och på eftermiddagen beroende på
industrins- och hushållens aktivitet. Under helgen konsumerars mindre el än under veckodagarna på grund av lägre aktivitet inom industrin (Energimarknadsinspektionen, 2014a).
4.3.2

Graddag

Graddagar är ett hjälpmedel som används för att få en uppfattning om hur elförbrukningen
förväntas att se ut under året. Beräkning av en graddag visas i ekvation 2 nedan.
Graddag = 17 − TU

(2)

I ekvation 2 motsvarar TU dygnsmedeltemperaturen och siffran 17 grundar sig i att ett
hushåll ska värmas upp till 17◦ C året runt via värmeledningar. Antalet graddagar beror
således på hur temperaturen utomhus varierar. En kall dag genererar flera graddagar och
kan även förväntas ha en högre elförbrukning då mer energi behövs till uppvärming av
bostäder (SMHI, 2015c).
4.3.3

Sveriges möjligheter till elhandel

El kan transporteras från Finland, Norge, Danmark och Litauen till Sverige via ledningar
som är anslutna till det svenska stamnätet (Energimarknadsinspektionen, 2014b). Sverige hör till det nordiska elsystemet som är sammankopplat med det europeiska (Söder,
2014). Det europeiska elsystemet är via Spanien kopplat till Marocko i Afrika och via
Ural-bergen i Ryssland till Asien. Det innebär således att elhandeln i Sverige grundar sig
i ett komplext elnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser (Söder, 2014).
Det som styr elhandeln, import och export från Sverige är utbud, efterfrågan och transportmöjligheter. På vinterhalvåret har Sverige stort behov av uppvärmning och således
ett stort elbehov vilket gör att import av el får större betydelse. Under vår och sommar
är elproduktionen istället stor på grund av vårfloden och överskott på vatten vilket gör
att Sverige har stora möjligheter att exportera el (Energimarknadsinspektionen, 2014).
4.3.4

Förluster och omvandling av energi

Energiförluster i elproduktionen kan uppstå på olika sätt och i olika delar av processen.
Omvandlingsförluster sker till exempel då kärnenergi omvandlas till el i kärnkraftsreaktorer.
Den energi som går förlorad i ledningsnätet då den överförs till konsumenter kallas
överföringsförluster (Energimyndigheten, 2015c). Nätförluster är ett samlingsbegrepp och
kan definieras som skillnaden mellan inmatad el och uttagen el (Persson & Sundström,
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1996). Genom att utgå ifrån energiföretagens dokumentation är det möjligt att se en korrelation mellan nätförluster och ledningslängd. Storleken på energiuttaget påverkar också
nätförlusterna och det går att dra slutsatsen att långa ledningar med stora energiuttag
leder till stora nätförluster (Werther Öhling, 2015).
4.3.5

Elhandel i framtiden

Den myndighet som ansvarar för elnäten i Sverige är Svenska kraftnät. De arbetar för
att möjliggöra en helt fri handel mellan elleverantörer i Norden vilket skulle innebära att
konsumenterna skulle ha frihet att köpa el från valfritt land inom området. Allt arbete
sker utefter bestämda komissionsriktlinjer och nätkoder som tagits fram inom EU och
är en del av det stora målet som syftar till att inom Europa skapa en säker, trygg och
miljövänlig elförsörjning (Svenska kraftnät, 2016b).
Den importerade elen i Sverige har tidigare främst kommit från Finland medan Tyskland,
Polen och Danmark har varit de länder som Sverige framförallt exporterar till (Energimarknadsinspektionen, 2014). Ur rapporter från Svenska Kraftnät 2014 och 2015 kan dock
ses att en dominerande andel el har exporterats till Finland under dessa år och att importen i princip varit obefintlig. Statistiken visar istället på att importen från Danmark
och Norge har haft störst betydelse under dessa år (Svenska kraftnät, 2014) och (Svenska
kraftnät, 2016a).

4.4

Reglerkraft

Den svenska elförsörjningen är uppdelad i olika kategorier beroende på vad för sorts energikälla elen kommer ifrån. Baskraftsproduktionen utgör grunden för elsystemet och i Sverige består den av kärnkraft och vattenkraft. Elproduktionen från vattenkraft är relativt
enkelt att styra vilket gör den fördelaktig att använda som reglerkraft (Sehlberg Samuelsson, 2014). Förbränningskraftverk används också som reglerkraft och deras kapacitet
kan snabbt justeras för att möta efterfrågan på el. Förbränningskraftverk kan producera
höglastkraft som är det extra tillskottet som behövs under högbelastade perioder (Vattenfall, 2013). Det är nödvändigt att snabbt kunna reglera elproduktionens storlek då
elförbrukningen ständigt varierar. På grund av detta är kärnkraft ingen lämplig reglerkraft då det tar tid att ändra elproduktionen från denna energikälla (Sehlberg Samuelsson,
2014).
Reglerkraft behövs eftersom elförbrukningen varierar beroende på hur människor förbrukar
elen och på hur intermittenta kraftkällor, såsom vind-, sol- och vågkraft, producerar el. Eftersom ingen lagring av energi kan ske från intermittenta kraftkällor användas den direkt
när den produceras och behöver därmed en annan energikälla som kan minska sin elproduktion när till exempel elproduktionen hos vindkraftverken är hög. En fundamental del
att ta i beaktning är att vindkraften varierar mycket mindre än vad elförbrukningen gör
i Sverige, vilket gör att regleringen som krävs för att behålla ett stabilt elnät blir relativt
liten. Generellt behövs mer reglering ju mer vindkraft som används, men när vindkraften
genererar el behövs mindre vattenkraft som då kan sparas till när vindkraften inte är lika
aktiv (Söder, 2014). Reglerbehovet blir förvisso större från vindkraft men detta innebär
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inte att reglerkraften direkt måste utökas, vilket är ett vanligt argument hos motståndare
till vindkraften (Söder, 2011).

4.5

Kärnkraft

En stor skillnad mellan kärnkraft och vindkraft är de betydligt större investeringskraven
i både början och slutet av ett kärnkraftverks drifttid. Nedmonteringen av de svenska kärnkraftsreaktorerna och omhändertagandet av använt kärnbränsle uppskattas kosta cirka 92 miljarder kronor (Svensk kärnbränslehantering, 2010). Under ett normalt år
beräknas energiproduktionen från svenska kärnkraftverk ligga på cirka 67 TWh vilket
motsvarar nästan 50 % av Sveriges elproduktion. (Statens energimyndighet, 2015).

4.6

Modell för vindkraftsproduktion i Sverige

För att ta fram en prognos för vindkraftens framtida produktion är det lämpligt att
använda en modell. På Uppsala Universitet har doktoranden Jon Olausson tagit fram
högupplösta produktionsserier som tar hänsyn till de senaste decenniernas väder. Väderdatan
är hämtad från återanalyssystemet MERRA och denna appliceras på olika scenarion där
Sverige har en årsproduktion på 20, 30 och 50 TWh.
4.6.1

MERRA

Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
numeriska väderprognosmodell som återskapar vädret med hjälp av data från satelliter
och andra mätningar så som väderobservation samt radiosonderingar. Analyserna sträcker
sig från 1979, då de första satelliterna började användas och fram till idag. Syftet är att
förbättra framtida väderprognoser genom att återanalysera de gamla vädret. Värdena är
uträknade i punkter i ett rutnät och går att ladda ned gratis på NASA:s hemsida (NASA,
2016).
4.6.2

Vindkraftsmodellen

Modellen undersöker hur mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som sträcker sig från
norr till söder och är benämnda SE1, SE2, SE3 och SE4. Modellen undersöker samtliga områden där SE1 täcker nordligaste Norrland, SE2 södra Norrland och SE3 sträcker
sig från Dalarna ner till Öland och slutligen SE4 sydligaste Sverige. I denna modell har
tre olika framtidsscenarion undersökts som bas. Det ena är A1 där man räknar med en
årsproduktion på 20 TWh, B1 där årsproduktionen är 30 TWh och C1 med 50 TWh.
Flera olika scenarion har undersökts för varje årsproduktion och klassificeras efter sin
sannolikhet där A1, B1 och C1 har högst trolighet. (Olausson, 2015).
De olika scenarierna har tagits fram genom en modell som genererar olika scenarion för
de olika produktionsmängderna 20 TWh, 30 TWh och 50 TWh slumpmässigt. Genom
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intervjuer med personer ur vindkraftsektorn samt information från Vindbrukskollen och
hemsidan havsvind.se har en databas skapats där befintliga vindkraftverk, godkända byggen samt de som är i planeringsfasen eller troliga i framtiden kartlagts. De olika verken
har fått en sannolikhet som sedan används i generatorn för att slumpa fram scenarion som
producerar 20 TWh, 30 TWh eller 50 Twh. Scenario A1, B1 och C1 är de som anses vara
mest troliga av de årsproduktionerna som de motsvarar. Det scenario som beskrivs i A1
antas nås 2020 enligt Olausson med flera. I detta fall har de kraftverk som byggdes efter
år 2000 sparats såsom de ser ut idag. Vindkraftparker av den mindre storleksordningen
och fåtal större är utsprida över hela Sverige . Inga större vindkraftverk finns till havs. I
scenario B1, med en årsproduktion på 30 TWh, finns fler nya vindkraftverk på land och
större vindkraftparker till havs har placerats i södra Sverige och strax norr om Stockholm. Scenariot som beskriver C1, det vill säga 50 TWh, ses som ett scenario ännu längre
fram i framtiden där alla befintliga vindkraftverk ersatts av nya. Historiska förändringar
av bland annat rotorhöjden och bladens radie har ökat kapaciteten på vindkraftverken
linjärt vilket gör det troligt att kapaciteten kommer fortsätta öka. I C1 beräknas vindkraft
till havs vara en större komponent. Speciellt i södra Sverige har större vindkraftsparker
placerats utmed kusten till havs samt en större norr om Stockholm. Vindkraftsparker på
land är mest utspridda i sydvästra Sverige och mellersta norrland samt tre större parker
i nordligaste Sverige (Olausson, 2015).
Det som skiljer Olaussons modell från tidigare är att den är mycket detaljerad. Med i
beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens
nav, rotordiametern, koordinater och kapaciteten i MW. Även koordinaterna för varje
enskilt kraftverk finns med. MERRA-modellen används för att driva vindkraftsmodellen med det väder som varit i Sverige från år 1979 till 2014. Då MERRA-modellen inte
tar hänsyn till högfrekventa förändringar används ytterligare en modell för att kompensera för detta. Vindhastigheten extraheras varje timme vid de fyra punkterna närmast
kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa interpoleras horisontellt för att
få vindhastigheten vid den exakta placeringen för vindkraftverket. Därifrån extrapoleras
vindhastigheten vertikalt till turbinens navhöjd. Sedan beräknas den energi som producerats i varje enskilt kraftverk varje timme och sammanställs först för Sveriges enskilda
elområden SE1, SE2, SE3 och SE4 för att sedan sammanställas till en total summa för
hela Sverige. Nedan i tabell 1 ses kapaciteten för scenario A1, B1 och C1 i samtliga elområden och totalt i Sverige. B1 är det scenario som beräknat en årsproduktion på 30
Twh. (Olausson, 2015).
Tabell 1: Kapaciteten för de olika scenariorna A1, B1 och C1 i elområdena SE1, SE2, SE3
och SE4 samt den totala i Sverige (Olausson, 2015).
Scenario SE1 [MW] SE2 [MW]
A1
552
2359
B1
1151
3108
C1
1386
3358

SE3 [MW] SE4 [MW] SE [MW]
2581
1807
7478
2629
2886
9773
4428
5060
14231
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5
5.1

Metod
Temperaturindex

För att analysera vindkraftens produktion under kalla vinterdagar i Sverige under en 30årsperiod definierades ett temperaturindex. Tidsperioden gällde december 1984 till och
med december 2014 och omfattade 10988 dagar och utav dessa var 3547 dagar under
perioden december till mars. Bakgrunden till framtagandet av indexet är att lasten på
elnätet blir som störst då det är kallt för ett större antal hushåll. Att det är kallt i glest
bebodda områden i Sverige påverkar inte elkonsumtionen i lika stor utsträckning som om
det är kallt i tätbebodda områden.
Temperaturindexet baseras på data från SMHI samt folkmängdsstatistik från Statistiska
Centralbyrån (SCB). Temperaturdata hämtades från en representativ mätstation i varje
län i Sverige, se Appendix A. Studien begränsades till fyra månader, december till mars,
då dessa månader ansågs vara mest representativa för kalla temperaturer. Folkmängden
i Sveriges län hämtades sedan från SCB, se Appendix B, varpå ett temperaturindex för
hela Sveriges befolkning för samtliga dagar under tidsperioden beräknades enligt ekvation
3 nedan.
P
(TN · IN )
(3)
T otal
Temperaturen i ◦ C representeras av TN i län N, IN är invånarantalet i län N och T otal
är den totala befolkningsmängden i hela landet. Dagarna sorterades därefter ut efter
temperaturindex på -8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C och lägre per person. Därefter definierades
en kall dag på ett lämpligt sätt för att få ett användbart urval.

5.2

Årsvariationer

Variationen över produktion och konsumtion av el under ett år beräknades genom att
först ta fram ett medelvärde av effekten för båda parametrarna för varje månad. För
konsumtionen och produktionen användes timdata från åren 2001-2014 respektive 19792014 då dessa är de som finns att tillgå från Olaussons modell samt Svenska kraftnät.
Därefter beräknades ett medelvärde månadsvis över alla år. På grund av skillnaden i
storleksordning på produktionen av el från vindkraft och den totala konsumtionen av
el beräknades normaliserade värden för att förenkla en jämförelse mellan dessa data.
För produktionen användes medeleffekten av elproduktionen för samtliga dagar under
tidsperioden som referensvärde och för konsumtionen användes medelkonsumtionen för
samma period. Under tidsperioderna, 2001-2014 och 1979-2014 förekom tre respektive nio
skottår vilket ej har tagits hänsyn till.

5.3

Analys av produktionsdata samt import/export

I projektet valdes att jämföra scenario A1 och C1. För att hitta samband mellan produktion och temperaturindex för scenariorna plottades dessa i en graf. För att visualisera
fördelningen av elproduktionen under de kalla vinterdagarna har en indelning i kvadranter
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gjorts, se figur 5. Kvadranterna delades in efter storleken på produktion och temperturindex. Den första gränsen för kvadranterna utgjordes av medelproduktionen för vindkraftbaserad el från december till mars under åren 1984 till 2014. För temperaturindex valdes
gränsen godtyckligt till -13◦ C. De kalla dagarna med en elproduktion över medelvärdet
och en temperatur under -13◦ C hamnar i kvadrant J och de med högre temperatur i kvadrant K. De dagar när elproduktionen var lägre än medelvärdet och temperaturen under
-13◦ C hamnar i kvadrant L och de över -13◦ C i kvadrant M.
För att hitta likannde samband för import/export och temperaturindex plottades dessa.
Data hämtades timvis från Svenska kraftnät och avser perioden 2001-2014. För negativa
värden visas en nettoexport och data har beräknats om till ett medelvärde per dygn.

Figur 5: Figuren visar hur data för elproduktionen under de kalla dagarna från december
1984 till december 2014 har delats in i fyra kvadranter. De olika indelningarna har gjorts
utifrån förhållandet till medelproduktionen och om temperaturindexet för den aktuella
dagen hamnar över eller under -13 ◦ C

5.4

Timvärden

Skillnaderna mellan de kalla dagarna i kvadranterna J, K, L och M jämfördes ytterligare
genom att titta på timvärdena under dygnet för vindkraftsproduktionen. Ett medelvärde
för varje timme av alla dagar togs fram för att visa hur produktionen varierar under ett
dygn. Därefter togs standardavvikelsen fram för att visualisera variationen mellan dagarna.
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På liknande sätt har konsumtionsdata analyserats timvis för att hitta trender under dygnet för samtliga dagar mellan 2001-2014. Dagar som har infallit på helger och helgdagar
så som jul och trettondagen har tagits bort.

6

Resultat

Nedan i figur 6 visas ett normaliserat värde för hur medelproduktionen samt medelkonsumtionen, det vill säga lasten, förändras under året. I det övre diagrammet visas produktionen för A1 och i den nedre C1. Det går tydligt att se hur lasten och produktionen följer
samma säsongsmönster. Under sommarmånaderna ligger både lasten och produktionen
under medelvärdet för att sedan under vinterhalvåret stiga över medelvärdet.

Figur 6: Normaliserat månadsmedelvärde för produktionen och lasten, där 1 på y-axeln är
det totala medelvärdet för varje enskild komponent. I det övre diagramet är produktionen
för A1 illustrerad mot last och i det nedre C1 mot last.
Figur 7 visar antalet kalla dagar under månaderna december till mars under perioden 1984
till 2015. Resultatet är uppdelat i när temperaturindexet är mindre eller lika med -8◦ C,
-10◦ C och -13◦ C vilket ger totalt 279, 142 respektive 52 kalla dagar under tidsperioden,
se Appendix C. Detta motsvarar 2,5%, 1,3% och 0,5% av samtliga dagar och av antalet
vinterdagar motsvarar detta 7,9 %, 4,0% och 1,5%. Resultatet påvisar att åren 1984-1987
var kallast under hela perioden varpå trenden därefter pekar på färre kalla dagar under
majoriteten av de resterande åren. Under vintern 1984-1985 uppmättes 35 stycken kalla
dagar under de fyra månader som studerades vilket var det största antalet under hela
30-årsperioden. Flera vintrar, såsom 87-88, 91-92, 94-95, 07-08 och 13-14, var helt utan
dagar med temperaturindex på -8◦ C och lägre. Under tidsperioden 2000-2015 i figur 7 går
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det att observera att vinterhalvåren 09-10 samt 10-11 var de kallaste med 22 respektive
24 dagar med temperaturindex på -8 ◦ C och lägre. För åtta av de 15 åren var antalet
kalla dagar färre än fem.
I de resultat som följer har samtliga 279 dagar med ett temperaturindex lägre eller lika
med -8◦ C definierats som en kall vinterdag. För tidsperioden 2001-2014 var antalet kalla
dagar 113.

Figur 7: Figuren visar antalet dagar som uppnår eller underskrider temperaturindexet
-8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C under 30 år (SMHI, 2016 och SCB, 2016).
Fördelningen av antalet kalla dagar per år och län presenteras i figur 8 nedan. Som resultatet visar dominerar Norrbotten med drygt 50 dagar under perioden december till mars
som når -8◦ C eller lägre. Därefter följer Västerbotten och Jämtland med 39 respektive
32 kalla dagar per år. I södra Sverige är antalet kalla dagar betydligt lägre och län som
Gotland, Skåne och Västra Götaland mäter temperaturer mindre eller lika med -8◦ C färre
än fem gånger per vinter.
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Figur 8: I figuren ses hur många dagar som uppnår eller underskrider temperaturindexet
över en 30 årsperiod i Sveriges 21 län. (SMHI, 2016).
Figur 9 visar medelvärdet för vindkraftsproduktionen för scenario A1 mot temperaturindexet för de 279 kalla dagarna under perioden januari 1984 till december 2014, se figur
7. Ur figuren kan ses att produktionen under de kalla dagarna varierar mellan cirka 400
MWh/h till 4500 MWh/h. Medelproduktionen för alla vinterdagar under december till
mars är 2783,1 MWh/h och är utmärkt i figuren med ett horisontellt streck. Medelproduktionen för vintern är högre än medelproduktionen under hela säsongen, se figur 6.
Flest värden befinner sig i kvadranten M, det vill säga de dagar med ett temperaturindex
mellan -8◦ C och -13◦ C som producerar mindre än medelvärdet. Däremot är värden jämt
utspridda och inga dagar har en medelproduktion på mindre än cirka 400 MWh/h. Minst
värden finns i kvadranten J där temperaturindexet är lägre än -13◦ C och produktionen
är högre än medelvärdet. Noterbart är att i J återfinns de sex dagar med absolut lägst
temperaturindex och producerar alltså mer än medelvärdet för vinterhalvåret. Korrelationskoeffecienten beräknades till 0,014.
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Figur 9: Figuren visar elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 till 2014 för fall A1. Korrelationskoeffecienten beräknades till 0,014.
Nedan i figur 10 är scenario C1 presenterat på samma vis som A1 i figur 9 ovan. Medelproduktionen under vinterdagarna är för C1 beräknad till 6654 MWh/h. Produktionen
varierar enligt resultatet mellan cirka 1000 MWh/h till strax över 10000 MWh/h. Generellt följer scenario C1 samma fördelning som A1. Den största skillnaden är att fler värden
har förskjutits till de övre kvadranterna J och K. Korrelationskoeffecienten beräknades
till -0,049.
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Figur 10: Figuren visar elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 till 2014 för fall C1. Korrelationskoeffecienten beräknades till -0,049.
Den procentuella fördelningen mellan kvadranterna J, K, L och M för scenario A1 och
C1 i figur 9 och figur 10 är illustrerade nedan i figur 11 och figur 12. I figur 11 beskrivs
fördelningen för fall A1 och det kan ses att flest antal kalla dagar befinner sig i kvadrant
M. För de aktuella dagarna i kvadranten är elproduktion lägre än medelproduktionen
under december till mars.

Figur 11: Figuren visar fördelningen över antalet kalla dagar med olika elproduktion för
scenario A1. Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
I figur 12 gäller samma sak som i figur 11, men då har antalet dagar minskat i M och
istället ökat i K.
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Figur 12: Figuren visar fördelningen hos antal kalla dagar med olika elproduktion för
scenario C1. Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
Medelproduktionen under de kalla dagarna är illustrerad i en frekvenstabell nedan i figur
14 med antalet dagar på y-axeln och medelproduktionen i 200 MWh/h intervall på xaxeln. För de dagar som är vindfattigast respektive vindrikast för de båda scenariona är
produktionen för C1 dubbel så hög som för A1. Detta medför även en fördubbling av
intervallet i figuren mellan lägsta och högstaproduktionen för C1 jämfört med A1, vilket
medför en ökad varation.

Figur 13: Figuren visar en frekvenstabell över produktionen av vindkraftsproducerad el
under kalla dagar under 30 år utifrån de två scenariona A1 och C1. Frekvensenerna har
intervallet 200 MWh/h.
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I figur 14 nedan illustreras kapaciteten för scenario A1 och C1 under de kalla vinterdagarna
som en procentsats av respektive scenarios maxkapacitet, se tabell 1. Figuren visar en
tydlig förskjutning av fördelningen där scenario C1 tyder på en högre verkningsgrad än
scenario A1.

Figur 14: Figuren visar vindkraftsproducerad el under kalla dagar under 30 år i procent
av den maximala kapaciteten. Maximalkapaciteten för A1 är 7478 MWh/h och för C1 är
den 14231 MWh/h.
Figur 15 visar varje kvadrants medelproduktion för scenario A1 för varje timme under ett
dygn där produktionen är i MWh/h och tiden i timmar. Produktionen för kvadranterna
L och M är cirka 1000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K. Samtliga kvadranter
följer ett dyngsmönster som först ger en högre medelproduktion cirka kl 08.00 och 20.00,
för att sedan ha en medelproduktionsminskning under mitten på dagen som motsvarar
cirka 500 MWh/h.
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Figur 15: Figuren visar medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot A1
Då varje enskild dagsproduktionsmönster skiljer sig från varandra är det relevant att se
till medelstandardavvikelsen för medelproduktionen i varje kvadrant. Detta är illustrerat
i figur 16. Medelstandardavvikelsen befinner sig mellan 150 MWh/h och 1000 MWh/h,
vilket tyder på att stora avvikelser förekommer. Den medelstandardavvikelse som är lägst
är den för kvadranten J som även är den kvadrant som innehåller minst antal värden.

Figur 16: Figuren visar standardavvikelserna för varje kvadrant i scenario A1 se figur 15.
För scenario C1 följer medelproduktionen på timbasis under ett dygn ett liknande mönster
som för scenario A1 i figur 15. Detta illustreras på samma vis i figur 17. Medelproduktionen
för kvadranterna L och M är cirka 3000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K.
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Detta ger att för scenario A1 och C1 skiljer sig differensen mellan de överproducerande
kvadranterna J och K och underproducerande kvadranterna L och M cirka 2000 MWh/h.

Figur 17: Figuren visar medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot C1.
Medelstandardavvikelsen för scenario C1 i figur 17 är illustrerad nedan i figur 18. Den
lägsta medelstandardavvikelsen är cirka 500 MWh/h för kvadrant J under klockan 05.00,
20.00 och 22.00. Den högsta medelstandardavvikelsen uppnås av L efter klockan 20.00 och
är då cirka 2200 MWh/h. Mitt på dagen mellan klockan 10.00 och 15.00 är differensen
mellan de olika kvadranternas medelstandardavvikelse som minst. Då är kvadranten K
som lägst med cirka 1300 MWh/h och kvadranten L som högst med 1600 MWh/h. Detta
ger en differens på 300 MWh/h mellan kvadranternas medelstandardavvieklse under den
tidsperioden.
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Figur 18: Figuren visar standardavvikelserna för varje kvadrant i scenario C1 se figur 17
Ett medelvärde över elkonsumtionen för de olika kvadranterna under ett dygn ses i figur
19 där data har använts från år 2001 till 2014. Den minskade tidsperioden medför att inga
värden befinner sig i kvadranten J. Under hela tidsperioden ligger medelkonsumtionen för
kvadrant L cirka 1000 MWh/h över medelkonsumtionen för kvadrant K och M som ligger
på i stort sett samma nivå, vilket tyder på en elökning relaterad till temperaturminskning.

Figur 19: Figuren visar den totala konsumtionen av vindkraftsbaserad el timvis för kvadranterna under de kalla vinterdagarna 2001-2014 förutom helger samt helgdagar som är
borttagna.
Medelstandardavvikelsen för elkonsumtionen i figur 19 ses i figur 20 beräknad timvis för
kvadranterna K, L och M. Den högsta medelstandardavviekslen är cirka 1450 MWh/h för
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kvadranten L vid klockan 09.00 och den lägsta är cirka 650 MWh/h för klockan 22.00 för
samma kvadrant.

Figur 20: Figuren visar standardavvikelsen för konsumtionen av vindkraftsbaserad el timvis för kvadranterna under de kalla vinterdagarna 2001-2014 förutom helger samt helgdagar som är borttagna.
Förhållandet mellan elkonsumtionen och temperatur under de dagar med ett temperaturindex under -8◦ C är illustrerat i figur 21 nedan. En svag korrelation kan ses där
konsumtionen ökar med minskande temperatur. Korrelationskoeffecienten beräknades för
resultatet till -0,33.

Figur 21: Medelelkonsumptionen i MWh/h under de kalla vinterdagarna plottat mot
temperaturindex. Den röda linjen utmärker ett svagt linjärt samband. Korrelationskoeffecienter är -0,33.
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I figur 22 ses att under de kalla vinterdagar som inte är helgdagar är importen i stort sett
alltid större än exporten. Endast två av de undersöka dagarna visar på en större export
än import. Nettoexporten i de båda fallen är dock låg. En svag korrelation tyder på ökad
import med lägre temperaturer.

Figur 22: Nettoimporten i MWh/h under de kalla vinterdagarna mot temperaturindex.
Den röda linjen utmärker ett mycket svagt linjärt samband. Korrelationskoeffecienter är
-0.14

7
7.1

Diskussion
Temperaturindex

Vid framtagning av temperaturindex valdes representativa mätstationer på platser där
flest människor bor snarare än där vindkraftverken är placerade. I några av de större
länen var det problematiskt att finna en representativ mätstation då avstånden mellan
stationen och befolkningen kunde bli stora. Figur 8 visar att befolkningen i Norrbottens
län upplever flest kalla vinterdagar. Det är dock inte lika många som bor där jämfört
med de andra länen och bör därför inte ha en avgörande betydelse för det slutgiltiga
resultatet. Även Västerbotten och Jämtlands län hade ett stort antal kalla vinterdagar
inom tidsperioden men även här är befolkningen relativt liten i förhållande till antalet
kalla dagar. För några av stationerna saknades enstaka temperaturdata och ibland även
längre sekvenser. De saknade mätvärdena ersattes genom att ta data från närliggande
mätstationer som låg på ungefär samma höjd över havet. Det är möjligt för att korrigera
för höjdskillnaden mellan den ordinarie och den ersättande mätstationen. Denna korrigering skulle dock inte medföra betydande skillnader på resultatet varpå den utelämnades.
I studien beräknades ett temperaturindex för hela Sverige. Om studien utökats hade Sverige förslagsvis uppdelats i mindre områden, exempelvis de fyra elområdena. På så sätt hade ett mer korrekt temperaturindex erhållits. Det hade möjligtvis också varit fördelaktigt
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att använda data från MERRA eftersom svårigheterna med saknade temperaturvärden
då hade undvikits. Däremot är MERRA är baserad på värden från satelliter och andra observationer och därmed inte faktiska värden. Detta avgjorde valet av SMHI som
informationskälla.

7.2

Vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar

Det fanns ingen tydlig trend att vindkraft producerar mindre el med minskad temperatur för scenarierna A1 och C1 under de kalla vinterdagarna, se figur 9 och 10. Däremot
visar resultatet i figuren att under kalla vinterdagar produceras det i regel mindre el från
vindkraft än medelproduktionen under året. I figur 11 kan ses att för fall A1 ligger 86 %
under medelproduktionen och i figur 12 är samma siffra 82%. När temperaturindexet visar
låga värden behöver det inte betyda att vindkraftproduktionen är låg. Något som ej har
undersökts i denna studie är om det är kallt vid positionen för vindkraftverken då detta
ej ansetts påverka elbehovet. Under kalla dagar kan nedisning av vindkraftverken påverka
produktionen negativt men med uppvärmningssystem kan en förbättrad verkningsgrad
förväntas under dessa förhållanden.
Ett tydligt resultat är att antalet kalla dagar inte är särskilt många under en 30 års
period. En påfallande stor del av åren saknade kalla dagar vilket tyder på att de kalla
dagarna har en relativt liten påverkan på den totala elförsörjningen i Sverige. Då fler och
fler hushåll använder alternativ uppvärmning istället för eluppvärmning är ett möjligt
framtidsscenario att konsumtionen av el under kalla dagar kommer att minska. Denna
studie innefattar förhållandevis få dagar som uppfyller det undersökta kriteriet vilket ger
utrymme för att göra en större studie med data från fler länder med kalla klimat för att
kunna fastställa säkrare samband.
Gränsen för hög och låg produktion i kvadrantena sattes vid 30 års medelvärdet för produktionen under vintermånaderna december till mars, för att på ett rättvist sätt jämföra
produktionen under kalla dagar med samtliga vinterdagar. En annan gräns som skulle
kunna ha använts är medelproduktionen från vindkraft under hela året. Det hade då ej
tagits hänsyn till att lasten på elnätet är högre under vintermånaderna och att vindkraft
då också förväntas producera som mest.
7.2.1

Dygnsvariation

I figur 15 och 17 presenteras medelvärden av vindkraftsproduktionen under dygnet för de
två produktionsscenarierna, A1 och C1. Båda dessa grafer uppvisar ett liknande mönster
där produktionen är hög på morgonen, kvällen och natten men låg mitt på dagen. Även linjerna för de olika kvadranterna uppvisar liknande variation trots att produktionsnivåerna
skiljer sig åt. Detta tyder på att de relativa produktionsvariationerna över ett dygn inte påverkas nämnvärt av temperatur eller vilket framtidsscenario som undersöks. Figur
16 och 18 visualiserar standardavvikelsen för de produktionsdata som ligger till grund
för medelvärdena som presenteras i figur 15 och 17. Storleken på standardavvikelserna
tyder på att produktionsdatan varierar kraftigt från dag till dag. Denna trend är vanligt förekommande hos väderberoende energikällor och vikten av att använda tillräckligt
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många mätvärden förstärks. Kvadrant J innehåller endast sex respektive sju värden för
scenario A1och C1 vilket gör medelvärdets relevans känslig för avvikande värden. Standardavvikelsen hos J-kvadranten är lägre och uppvisar en annorlunda dygnscykel jämfört
med de övriga kvadranterna vilket kan vara ett resultat av den begränsade mängden data.
Det finns ingen stark korrelation mellan temperatur och produktion hos de utvalda dagarna och det krävs alltså ytterligare en parameter som avgör om produktionen blir hög
eller låg. Vindstyrka varierar ofta med lufttryck och under dagar med högtryck kan vindstyrkan antas vara lägre. Det som avgör produktionsnivån under två lika kalla dagar kan
vara lufttrycket eller möjligtvis ytterligare en parameter. Denna studie har inte undersökt
anledningen till varför två dagar med samma temperatur kan ha olika produktionsnivåer,
men detta är något kan vara intressant att undersöka i kompletterande studier. I figur 19
presenteras konsumtionsmedelvärden för kvadranterna K,M och L. Kvadranten J saknas
i konsumtionsdatan eftersom dessa värden är från intervallet 2001-2014 och saknar dagar
med temperaturer under -13◦ C och produktion över vintermedelvärdet. Variationen följer
ett mönster med en topp på morgonen och en på kvällen för att sedan sjunka drastiskt på
natten. Det kan vara intressant att jämföra hur produktionen och konsumtionen varierar
över dygnet för att undersöka när elnätet kräver störst produktion från vindkraften. Figur
19 samt produktionsgraferna figur 15 och 17 uppvisar ett liknande mönster mitt på dagen
då både konsumtionen och produktionen sjunker för att sedan öka igen. Utifrån detta
samband är det möjligt att dra slutsatsen att vindkraftsproduktionens variation under
dygnet är relativt välanpassad för att tillgodose de förändringar i konsumtion under dygnet.
Sambandet mellan konsumtion och temperatur presenteras i figur 21. De data som ligger
till grund för grafen innehåller endast värden mellan 2001 och 2014 och helgdagar inkluderas inte. Resultatet i figuren är baserad på relativt få värden och för att dra konkreta
slutsatser kring hur konsumtionen varierar med temperaturen hade det varit önskvärt
med betydligt fler mätpunkter. För att få en rättvis bild av hur väl produktion korrelerar
med temperatur bör även data som innehåller produktion under varmare dagar inkluderas. Graddagar är direkt korrelerade till temperaturen och har därför samma relation till
konsumtionen som temperaturen har.

7.3

Export och import

I figur 22 framgår att Sverige importerade el under majoriteten av de kalla dagarna under
30 årsperioden. Enbart två dagar hade ett produktionsöverskott vilket gjorde det möjligt
att exportera el. Resultatet kan ses som förväntat då Sverige under vinterhalvåret är beroende av importerad el enligt Energimarknadsinspektionen 2014. Ur resultatet kan dock
inte ses någon tydlig trend på att importen ökar med sjunkande temperaturer under de
kallaste dagarna. Detta är ett oväntat resultat då uppvärmningsbehovet kan förväntas
vara störst i Sverige under de dagar med lägst temperatur. Dessa dagar borde därför generera den högsta elkonsumtionen och således också generera en högre import.
För att förhindra ytterligare antropogena klimatförändringar krävs det att dagens energibehov till en större del täcks av förnyelsebara energikällor. Det räcker dock inte att enbart
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elen som produceras inom Sveriges gränser är så förnyelsebar som möjligt utan ansvaret
måste sträcka sig utanför landet, till norden och andra delar av Europa. Enligt Svenska kraftnät 2016 strävar myndigheter i norden efter en helt fri marknad för de aktuella
länderna och tack vare ett växande elnät ökar handelsmöjligheterna runt om i Europa.
Det globala klimatproblemet skulle inte förbättras om Sveriges import av förnyelsebar el
innebar att exportlandet behövde fylla sina behov med fossila bränslen. Sveriges strävan
efter en energiproduktion som domineras av förnyelsebara källor kräver alltså att exportländerna producerar ett överskott av förnyelsebar el under de dagar som är aktuella.
Enligt energimarknadsinspektionen har Sverige de senaste åren främst importerat el från
Norge och Danmark. Om studien utökas hade det därför varit intressant att granska hur
bland annat vindkraftsproduktionen såg ut i grannländerna under de dagar då Sveriges
behov av importerad el var stort. Att importera el är dock inte det mest effektiva sättet
eftersom transport av el orsakar nätförluster och ju längre sträcka elen transporteras i
ledningar desto mer går förlorat. Detta är därför också en aspekt att ta i beaktning om
Sveriges importmöjligheter skulle analyseras mer ingående.

7.4

Utbyggnation i framtiden

Scenario A1 karaktäriserar den framtid som Sverige troligen kommer att uppnå år 2020,
vilket är betydligt lägre än de 30 TWh som regeringen 2009 beslutade om som ambitionsnivå till år 2020. En anledning till att målet inte kommer att uppnås är att regeringens
ambition var att en tredjedel av vindkraftverken skulle placeras till havs men det i dag
saknas satsningar inom det området. En utbyggnation av vindkraftverk medför alltid
kostnader men en satsning på havsbaserad vindkraft är i dagsläget dubbelt så dyrt och
genererar därför betydligt större ekonomisk påfrestning. De historiska trenderna kring
utveckling av ny teknik och ökad konkurrens på marknaden tyder däremot på en trolig
framtida prissänkning. Fördelarna med en större satsning kan ses i figur 13 och 14 där
tydligt kan ses att en ökad utbyggnad av vindkraftverk leder till en större variation i
produktionsmängd samt högre effektivitet. Detta tyder på att en utökad byggnation av
vindkraftverk på många platser och till havs, som i scenario C1, minskar den vindkraftproducerade elens väderberoende. Med större spridning ökar chanserna för att gynnsamma
vindförhållanden förekommer någonstans i Sverige, även under de dagar med begränsad
vindstyrka. Vindkraften medför alltså att elsystemet blir mindre känsligt för störningar
och försörjningstryggheten ökar. Detta kan ses som en fördel och bör vägas mot den ökade
kostnaden. Sammanfattningsvis är det möjligt att påstå att med en utökad vindkraftsinfrastruktur och en satsning på framtida teknik ökar pålitligheten hos vindkraftsenergi
som energikälla.
Storleksordningen för scenario C1 på 50 TWh kan jämföras med kärnkraftverkens produktion på 67 TWh, som motsvarar nästan 50 % av den totala produktionen i Sverige. Fördelen med kärnkraft är att den har ett jämt produktionsflöde medan vind följer
säsongsvariationer. Då vindkraftverken oftast befinner sig på en höjd runt 100 meter kan
man se i 15 och 17 att produktionen följer samma mönster som 2 med ökad vind på natten.
Under de undersökta vintermånaderna hamnar en topp vid klockan 08.00 och en vid 20.00
för vindproduktionen och påminner därmed om Sveriges elkonsumtionsmönster. Antalet
soltimmar och därmed längden på natten förändras kraftigt under året i Sverige på grund
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av närheten till nordpolen. Detta bör tyda på att vindproduktionens toppar förskjuts till
tidigare på morgonen och senare på kvällen under stora delar av året och sammanfaller
därmed inte med Sveriges konsumtionsmönster. Ett utbyte från kärnkraftproducerad el
till vindkraftproducerad el skulle således kräva reglerkraft som kan kompensera de timmar
med låga vindstrykor då konsumtionen är hög. Reglerkraften i Sverige i dag består till
stor del av vattenkraft och är väl utbyggd. Då ett tydligt samband mellan temperatur och
vindkraftsproduktion inte kunde hittas bör ytterligare metrologiska parametrar förutom
temperatur undersökas. Detta för att kunna göra prognoser för när en ökad reglerkraft
behövs.

7.5

Sammanfattningsvis

I figur 6 visas att produktionsdata och konsumtionsdata följer samma mönster, med toppar under vintern följt av lägre värden på sommaren. Eftersom det måste råda balans
i elnätet minskar detta behovet av reglerkraft. Ett vanligt argument mot vindkraft är
att produktionen sjunker under kalla vinterdagar. Resultaten i figur 11 visar att 86% av
de kalla dagarna i scenario A1 producerar mindre än medelvärdet på vintern. Motsvarande värde för C1 är 82%, se figur 12. Däremot visar figur 9 och 10 att produktionen
och temperaturindex saknar en tydlig korrelation under de kalla vinterdagarna. De kalla vinterdagarna står för endast 7,9% av det totala antalet dagar under den undersökta
tidsperioden vilket medför att dessa dagar har en begränsad inverkan på vindkraftsproduktionen.
Resultaten i studien som presenteras i figur 13 tyder på att ett scenario med utspridda och mer utvecklade vindkraftsparker, som för scenario C1, leder till en större variation
i produktionen. Detta ställer högre krav på en mer flexibel reglerkraft för att kunna tillgodose hushållens elbehov. Däremot visar figur 14 att scenario C1 producerar närmare
sin maxkapacitet under fler dagar jämfört med A1 och har därmed större verkningsgrad.

8

Slutsats

Pålitligheten hos vindkraft ökar med fler vindkraftverk av nyare teknik utspridda över land
och hav. Vindkraftsproduktionen minskar under kalla vinterdagar men enligt resultaten
är detta inte en självklarhet. Fler meteorologiska parametrar som exempelvis lufttryck
bör undersökas för att få en bättre förståelse kring varför vindkraftsproduktionen minskar
under kalla dagar.
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Nationalencyklopedin, (2016)a. Årstid. [online] Tillgänglig:
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Statens energimyndighet, (2015) Energiläget 2015. Tillgänglig:
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Tillgänglig:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hogtrycks-ochlagtryckscirkulation-1.4271 (Hämtad 2016-05-12).
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Appendix A

Tabell 2: Tabellen visar alla länen med respektive folkmängd som använts vid uträkning
av temperaturindexet.
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Appendix B

När värden under vissa datum saknats så har data från ersättande mätstation tagits, se
tabell 3.
Tabell 3: Utvalda mätstationer och deras höjd över havet för samtliga av Sveriges län
(SMHI, 2016).
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermaland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra götaland
Örebro
Östergötland

Ordinarie mätstation (möh)
Ronneby-Bredåkra (58)
Falun-Lugnet (140)
Visby flygplats (42)
Hudiksvall (5)
Halmstad (24)
Frösön (376)
Jönköpings flygplats (226)
Oskarshamn (20)
Berg (250)
Luleå flygplats (17)
Lund (25)
Gustavsberg (10)
Oxelösund (10)
Uppsala flygplats (21)
Karlstad flygplats (107)
Umeå flygplats (14)
Härnösand (8)
Västerås (10)
Göteborg A (5)
Zinkgruvan (215)
Malmslätt (93)
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Ersättande mätstation (möh)

Avstånd (km)

Borlänge flygplats (152)

34

Barkåkra (18) / Varberg (20)
Mörsil (400)

43/61
45

Ölands norra udde (4)
Prästkulla (290)

40
74

Bromma flygplats (14)

26

Risinge (15)

48

Skellefteå flygplats (48)
Sundsvalls flygplats (4)
Sala (60)
Vinga A (12)/ Borås (135)
Åtorp (105)

101
28
35
23/57
54
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Appendix C

Tabell 4: Tabellen visar alla datum vars temperaturindex var lägre än -8◦ C och deras
respektive temperaturindex.
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Sammanfattning
I denna rapport undersöks vindkraftsproduktionen under kalla vinterdagar i Sverige. En kall dag definierades med hjälp av ett temperaturindex som användes för
att undersöka hur produktionen varierar när det är låga temperaturer för en stor
del av befolkningen. Gränsen för temperturindexet sattes till -8◦ C i medeltal per
person för hela Sverige. Temperaturdata hämtades för en representativ mätstation
i varje län och produktionsdata hämtades från hypotetiska produktionsserier. Serierna baseras på 30 års väderdata med två olika framtidsscenarier, A1 med 20
TWh årsproduktion samt C1 med 50 TWh årsproduktion för vindkraft. Data för
konsumtion och import/export har analyserats för de senaste 15 åren och jämförts
med vindkraftsproduktionen. Resultatet visar att sedan 1984 har Sverige upplevt
279 kalla vinterdagar fram till 2014, vilket står för 2,5% av alla dagar och 7,9 % av
vinterdagarna. Flera av åren i den undersökta tidsperioden saknar dagar då temperaturindexet var mindre eller lika med -8◦ C. Det kan även ses en minskande trend
av antalet kalla vinterdagar med åren. Konsumtion och vindkraftsproduktion följer
varandra under årets säsonger och är båda som högst under vinterhalvåret. För
framtidsscenariot A1 producerar 86% av dagarna under medelproduktionen för vintersäsongen. Samma siffra är 82% för framtidsscenariot C1. Trots detta producerar
vindkraften över medelproduktionen under några av de absolut kallaste dagarna.
Framtidsscenariot C1 har en högre kapacitetsfaktor under dessa dagar än scenario
A1 vilket tros bero på byggnation till havs och större spridning på land. För framtida studier är det intressant att undersöka ytterligare vilken/vilka variabler som
gör att vindkraft producerar över eller under medelproduktionen under kalla vinterdagar. En utbyggnation av vindkraft kräver således god tillgång på reglerkraft
och/eller import.

1

Innehåll
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1

Inledning

Jordens klimat är ett dynamiskt system i konstant förändring vilket har lett till både
extremt varma och extremt kalla perioder. Data insamlat mellan år 1906-2005 visar att
den globala medeltemperaturen på jorden har ökat cirka 0,7◦ C, med bland annat krympande istäcken och förhöjda havsnivåer som påvisade följder. Den relativt snabba temperaturökningen under det senaste seklet beror däremot inte enbart på naturliga variationer
hos klimatet, utan en stor del i den hastiga uppgången kan tillskrivas människans utsläpp
av växthusgaser (SMHI, 2015a). Den växthusgas som kvantitativt anses påverka klimatet
mest är koldioxid som bildas vid förbränning utav fossila bränslen. För att minska utsläppen har därför ett behov av förnyelsebara energikällor växt fram, varav vattenkraft,
solkraft och vindkraft är de mest etablerade alternativen (Energimyndigheten, 2015a).
Sveriges elproduktion domineras i dag av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft står för
den största andelen motsvarande 42 procent av den totala elproduktionen, tätt följd av
kärnkraften som står för 41 procent. Andelen vindkraftsproducerad el ökar för varje år,
under 2014 stod produktionen för 8 procent (Energimyndigheten, 2015b) medan den 2015
stod för cirka 12 procent av den totala elproduktionen i Sverige. (Svensk Energi 2016a).
Vindkraft som energikälla är attraktiv då den i stort sett inte leder till några koldioxidutsläpp samt saknar betydande bränslekostnader. Ett modernt vindkraftverk alstrar
elektricitet vid en vindstyrka mellan 4 till 25 m/s (Energimyndigheten 2016). Under vinterhalvåret i Sverige kan temperaturen drastiskt sjunka och vinden avta som resultat av
ett utbredande högtryck (SMHI, 2014). Vid sådana väderförhållanden kan vindkraftsproducerad el komma att begränsas som en konsekvens av den otillräckliga vindstyrkan. Ett
exempel på en dag då medeltemperaturen var långt under snittet, sett till den specifika
tidpunkten på året, är den 21 januari 2016 (SMHI, 2016a). Konsumtionen av el ökade
under dagen som en konsekvens av de låga utomhustemperaturerna och det efterföljande
förhöjda behovet av bostadsuppvärmning. Under samma dag stod dock vindkraftsproducerad el enbart för 2,1 procent av den totala produktionen (Svenska kraftnät, 2016a)
vilket innebar att landet behövde använda mer av andra energikällor eller importera el.
Företeelser likt denna är ett argument som vindkraftskritiker använder vid ifrågasättandet
av vindkraftens pålitlighet som energikälla i det svenska klimatet.

2

Syfte

Syftet med projektet är att studera hur ofta Sverige upplever riktigt kalla vinterdagar.
För de framtagna dagarna kommer därefter mängden vindkraftsproducerad el studeras.
Detta görs då elkonsumtionen förväntas stiga under dessa dagar som en konsekvens av ett
ökat uppvärmningsbehov. Rapporten kommer att jämföra vindkraftsproduktionen mellan
ett framtidsscenario där produktionen uppnår 20 TWh med ett annat framtidsscenario
där produktionen når 50 TWh.

4

3

Frågeställning

Hur pålitlig är vindkraft som energikälla under vinterdagar med låga temperaturer?

4
4.1

Teori
Vindens uppkomst

Sveriges årstider uppstår på grund av jordaxelns lutning och när jordaxeln är riktad
bort från solen infaller vinterhalvåret på de nordliga breddgraderna (Nationalencyklopedin, 2016a). Om det blir en varm eller kall vinter i Sverige beror till stor grad av hur
lågtrycken och högtrycken rör sig. Låg- och högtryck fungerar som en symbios och dessa
samverkar alltså med varandra (SMHI, 2015b). När ett högtryck tar sig in över Sverige
resulterar detta i kallt och klart väder på vintern med milda vindar (SMHI, 2015c).
När solenergi strålar in mot jordens yta värms den upp vilket i sin tur värmer upp
närliggande luft. Eftersom atmosfären strävar efter jämvikt skapas då vindar som drivs
av denna tryckskillnad. En kraftigare tryckskillnad medför en starkare vind som kan färdas
i alla riktningar, dock alltid från högt till lågt tryck (SMHI, 2016b). Vid exempelvis sjöbris
värms luften ovanför land upp snabbare än luften ovanför hav vilket skapar skillnader i
tryck. Den varma luften över land stiger och expanderar vilket leder till ett högtryck i
höjden, se figur 1. På grund av de tryckskillnader som uppstår, strömmar luften horisontellt från land till hav i höjden. Detta medför att trycket vid havsnivån på land minskar,
se figur 1. Luftmassan som försvinner från land bildar tillsammans med luften ovanför
havet ett lågtryck i höjden som i sin tur gör att trycket vid havsnivån ökar och skapar
ett högtryck. Luften vid havsnivån över havet strömmar då mot lågtrycket vid havsnivån
på land längs med jordytan. Den vind som uppstår kallas för sjöbris. Hadleycellen vid
ekvatorn uppstår på grund av en liknande process. För den större cirkulationen blir infallsvinkeln av solens strålar avgörande för hur snabbt luften värms upp. Vid ekvatorn
värms därmed luften upp snabbast och när den stiger samt expanderar kommer luftmassan bredas ut mot högre breddgrader (Meteorologiska institutet, 2015). I det område som
Sverige befinner sig i dominerar västliga vindar och kallas för västvindsbältet. Vindarna är västliga så länge de är ostörda då topografin påverkar hur vinden rör sig när de
tagit sig in över land. Oftast breder vindarna ut sig längs med havet på grund av att
framkomligheten är bättre (SMHI, 2015d).
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Figur 1: Figuren visar en enkel modell över hur sjöbrisen fungerar vilket även gäller för
Hadleycellen.
4.1.1

Vindens variation under dygnet

Hur vindstyrkan varierar beror av tidpunkten på dygnet samt av höjden över marken, se
figur 2. Närmast marken blåser det mest mitt på dagen medan det högre upp i atmosfären
blåser rikligare på natten (Bergström, 2016). På grund av den varierande vindstyrkan är
det därför aktuellt att ta hänsyn till höjden på vindkraftverket då effektiviteten under
dygnet analyseras.

Figur 2: Figuren visar hur vinden på olika höjder varierar under dygnet (Bergström, 2016.)
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4.1.2

Atmosfärens skiktningar

Det nedersta lagret i atmosfären kallas troposfären och i denna kan det råda olika temperaturskiktningar. De vanligaste är stabil, instabil och neutral skiktning. De har olika temperaturavtaganden med höjden och påverkar mer eller mindre luftens vertikala rörelser.
Vanligtvis sjunker temperaturen med höjden, men på grund av vissa skiktningar behöver
detta nödvändigtvis inte stämma (SMHI, 2015e).
Stabil skiktning uppkommer då temperaturavtagandet i vertikalled i atmosfären är mindre än en grad per 100 meter (SMHI, 2015e). Om ett luftpaket stiger under stabil skiktning
blir luften i paketet kallare än omgivande luft, vilket i sin tur medför att paketet sjunker
tillbaka. Vid stabil skiktning kommer alltså luftpaketets vertikalrörelser, i båda riktningar, ständigt återgå till dess ursprungliga läge. Luftpaketets rörelser i vertikalled hämmas
och luften blandas därför om relativt lite (Nationalencyklopedin, 2016b). Ett specialfall
inom stabil skiktning är inversion, som ofta kallas extrem stabil skiktning. Detta uppkommer exempelvis då markytan är kallare än luften ovanför, vilket medför att temperaturen
ökar med höjden. När atmosfären istället är instabilt skiktad är temperaturminskningen
större än en grad per 100 meter, vilket innebär att skiktningen skiljer sig från den stabila
(SMHI, 2015e). Ett luftpaket som stiger under instabil skiktning skulle innehålla varmare
luft än omgivningen varpå det skulle fortsätta att stiga istället för att gå tillbaka till dess
ursprungsläge. På liknande sätt kommer luftpaketets förflyttning nedåt att stärkas. Det
blir därmed stora vertikala rörelser och det sker en kraftig omblandning av luften. När
temperaturavtagandet är en grad per 100 meter råder neutral skiktning och denna har en
relativt obetydlig påverkan på luftens vertikala rörelser (Nationalencyklopedin, 2016b).

4.2
4.2.1

Vindkraftverk
Konstruktion

Ett vindkraftverk är en byggnation som gör om vindens rörelseenergi till el. Ett traditionellt vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus, turbin, styrsystem samt
en transformator. Tornets höjd över marken kan variera stort från små vindkraftverk på
några meter till det högsta i världen på 160 meter. Turbinen består oftast av tre rotorblad
som är fastsatta i ett nav. Rotorbladen är utformade för att fånga vinden på bästa sätt
och längden begränsas av dess vikt för att konstruktionen ska vara stabil. Dagens verk
roterar med 6-30 varv per minut (Wizelius, 2015).
Högst upp i vindkraftverkstornet sitter ett maskinhus där generatorn, bromsarna, växellådan,
styrsystemet och en girmotor är placerade. Girmotorn flyttar vindkraftverket i rätt position i förhållande till vinden. För maximalt uttag av energi ska vindkraftverket vara placerat vinkelrätt mot vindens riktning. Styrsystemet läser av exempelvis vindförhållanden
och ger signaler vidare till verkets övriga komponenter. Växellådan ökar verkets varvtal
och generatorn alstrar elektricitet. Transformatorn justerar upp spänningen från vindkraftverket till elnätets högre nivå (Wizelius, 2015).
Det finns ingen självklar indelning av olika vindkraftverk eftersom det är en stor skillnad
mellan storlek, användningsområde och konstruktion. En grov indelning av vad som finns
7

på marknaden idag är mikroturbiner, gårdsverk, medelstora verk, multi MW-verk, offshore
verk, vindhjul och vertikalaxlade konstruktioner. Bland äldre konstruktioner går också att
hitta en- och tvåarmade turbiner som kräver mindre material och konstruktionskostnader
(Wizelius, 2015).
4.2.2

Vindens betydelse för elproduktionen

Vindkraftverken producerar el vid en vindhastighet på 4- 25 m/s (Energimyndigheten,
2016). Ett vindkraftverk börjar producera på sin maximala effekt vid 12- 16 m/s och
producerar sedan på sin maxeffekt upp till 25 m/s då verket stängs av på grund av höga
belastningar. Vindkraftverkens produktionsförmåga beskrivs av dess vindeffektkurva som
visar hur mycket el som vindkraftverket producerar vid olika vindstyrkor. Denna kan
beräknas ur verkningsgraden hos verkets komponenter men måste även bestämmas genom tester av verket i olika vindstyrkor, se figur 3. För att kunna bestämma hur mycket
ett vindkraftverk kommer att producera på en bestämd plats måste en frekvenstabell över
vindhastigheter användas. Det är viktigt att veta hur ofta varje vindstyrka förekommer på
platsen för att kalkylera framtidens produktion. Effekten av vinden beror inte endast på
vindstyrkan utan även på luftens täthet som i sin tur beror på lufttryck och temperatur.
En kall vinterdag med minus 10◦ C finns det mer energi i vinden än en sommardag med
20◦ C. Vid kalla temperaturer, dimma och underkylt regn kan det bildas is på rotorbladen.
Detta påverkar bladens aerodynamiska egenskaper och sätter stopp för elproduktionen.
Därför är de flesta vindkraftverk i kallare klimat försedda med inbyggda värmeslingor i
rotorbladet som styrs av en isdetektor (Wizelius, 2015).

Figur 3: Figuren visar vindeffektkurvan av ett vindkraftverk på 2,3 MW (Bergström,
2016.)
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4.2.3

Elproduktion från vindkraftverk

I Sverige har antalet vindkraftverk ökat de senaste åren och år 2015 fanns det 3259 vindkraftverk. Den största delen av vindkraftverken är placerade i södra delarna av Sverige
och den totala effekten är beräknad till 5856 MW (Energimyndigheten, 2015a). Under
2014 uppgick produktionen av el från vindkraft till 11,2 TWh, vilket motsvarar 7,5 % av
den totala elproduktionen det året (Enmalm & Kulin, 2015). Av de 2961 vindkraftverk
som registrerades 2014 stod 87 stycken placerade i havet vilket motsvarar 3 % av det
totala antalet (Energimyndigheten, 2015b).
Det finns en begränsning i utvinning av energi P ur vind vilken beskrivs av Betz lag.
ρπr2 3
v
(1)
2
där ρ är luftens densitet, r är rotorns radie och v är vindens hastighet. När vinden passerar
turbinen bromsas den upp och endast 16/27 av energin i vinden kan maximalt utvinnas,
det vill säga 59,3 %. Vindens effekt beskrivs enligt ett matematiskt samband som visar
att en fördubblad vindstyrka ger åtta gånger ökad effekt. Typiskt kan ett vindkraftverk på
1 MW producera 2 GWh/år och då försörja 100 eluppvärmda hus, 400 småhus eller 1000
lägenheter (Wizelius, 2015). Detta motsvarar en kapacitetsfaktor på 22,8% i medeltal över
året.
P =

4.2.4

Kostnad för vindkraftsbyggnation

Historiskt sett har vindkraftverken kostat betydligt mer att bygga än vad de gör idag.
För ett antal år sedan kostade det cirka 15-17 miljoner kronor/MW installerad effekt och
idag ligger det på ungefär 10-13 miljoner kronor/MW installerad effekt (Svensk Vindenergi, 2016). Den stora prissänkningen beror till stor del på att vindkraftsturbinerna har
blivit billigare och effektivare. En annan bidragande faktor är att intresset för vindkraft
har vuxit de senaste åren vilket gjort att konkurrensen på marknaden ökat (Westin &
Stenkvist, 2014). Byggnation av havsbaserade vindkraftverk medför att avstånden till
elnätet kan bli stora, vilket bidrar till att priset ökar för dessa jämfört med landbaserade
vindkraftverk. Enligt Svensk Vindenergi kostar havsbaserade vindkraftverk cirka 20-30
miljoner kronor/MW installerad effekt vilket är dubbelt så mycket som kostnaden för de
landbaserade (Svensk Vindenergi, 2016).
En vindkraftsturbin beräknas i dag ha en livslängd på drygt 20 år. Kontinuerliga underhåll och försäkringar är kostnader som är relativt lätta att planera inför medan reparationskostnader är en parameter som är betydligt svårare att förutspå. Generellt ökar
dock reparationskostnaden med tiden för vindkraftverk då man kan förvänta sig att delar
behöver bytas ut efter några år (Morthorst, 2004). I Sverige har man räknat fram att
drift- och underhållskostnader för landbaserade vindkraftverk uppkommer till omkring
10-16 öre/kWh. I beräkningen har man bland annat tagit med parametrar som serviceavtal, anslutningsavgifter och försäkringar. Även drift- och underhållskostnaden är betydligt
högre för havsplacerade vindkraftverk, beräkningar pekar på en kostnad av 15-25 öre/kWh
under turbinens livslängd (Svensk vindenergi, 2016).
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4.2.5

Utbyggnadsmöjligheter för vindkraft

Sommaren 2009 beslutade riksdagen om en planeringsram kring vindkraft. Ambitionsnivån för produktion av el från vindkraftverk sattes då till 30 TWh år 2020 där en tredjedel
planeras produceras till havs (Riksdagsförvaltningen, 2009). I slutet av 2013 klassificerades
310 områden i Sverige, varav 29 till havs, som riksintresseområden för vindkraftsutbyggnad. Dessa platser anses enligt Energimyndigheten vara särskilt lämpade för produktion
av just vindenergi (Energimyndigheten, 2015b).
Utbyggnationer av vindkraftverk har under de senaste åren ökat och det är främst vindkraftsparker på industriell skala som dominerar utbyggnaden. År 2014 beräknades 175 av
landets 250 kommuner inneha vindkraft i någon form. Störst produktion skedde i Ockelbo
kommun med en installerad effekt på 250 MW från sina 89 vindkraftverk. Därefter följer
kommunerna Gotland och Laholm med betydligt fler vindkraftverk, 133 respektive 103
stycken, men med en installerad effekt på enbart 172 respektive 160 MW (Energimyndigheten, 2015b).

4.3

Elmarknad och elpriser

Elpriset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Under
vintern finns det en större efterfrågan på el och detta kan leda till högre elpriser. Sverige
använder allt mindre direktverkande el till uppvärmning av bostäder medan vissa delar av
industrin konsumerar stora mängder el. Sveriges kraftnät är uppkopplat till det europeiska
elnätet och handel av el förekommer således mellan grannländer. Sveriges kraftnät lyder
under EU:s riktlinjer för elnät.
4.3.1

Elanvändning och eluppvärmning

Den totala elanvändningen i Sverige uppgick 2014 till 135,6 TWh. Om hänsyn tas till temperaturvariationer över tid så motsvarade elförbrukningen 139,5 TWh för ett normalår
(Enmalm & Kulin, 2015).
El används inom de flesta industrier i Sverige vilket återspeglas i elkonsumtionen för 2014,
se figur 4. Tillverknings- och gruvindustrin förbrukade 37% (49552 GWh) av den totalt
producerade elen och inom det området är det massaindustrin som står för den största
elkonsumtionen, 41 %. Utöver det konsumeras mest el av hushållen 24 % (32636 GWh)
och fastighetsförvaltning 12 % (16652 GWh) (Enmalm & Kulin, 2015).
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Figur 4: Figuren visar den totala elförbrukningen i Sverige under 2014 indelat i olika
verksamheter. Import samt export av el är ej medtagen (Enmalm & Kulin, 2015)
Av Sveriges bostäder använder 30 % elvärme och det är som mest representerat bland
småhus. Bostäder, framförallt flerbostadshus, ansluter sig i större grad till fjärrvärmesystemet
vilket leder till att de husen använder mindre elvärme. I genomsnitt värms 4 % av ytan
i ett flerbostadshus upp av elvärme (Svensk Energi, 2016b). I genomsnitt använder ett
svenskt småhus med elvärme 20000 kWh/år och utan elvärme 5000 kWh/år. I en lägenhet
i ett flerbostadshus används i genomsnitt 2000 kWh/år (Wizelius, 2015).
Elkonsumtionen varierar över året, veckan och dygnet. Under en veckodag har konsumtionen två tydliga toppar som infaller på morgonen och på eftermiddagen beroende på
industrins- och hushållens aktivitet. Under helgen konsumeras mindre el än under veckodagarna på grund av lägre aktivitet inom industrin (Energimarknadsinspektionen, 2014a).
4.3.2

Graddag

Graddagar är ett hjälpmedel som används för att få en uppfattning om hur energiförbrukningen
för uppvärmning förväntas att se ut under året. Beräkning av en graddag visas i ekvation
2 nedan.
Graddag = 17 − TU

(2)

I ekvation 2 motsvarar TU dygnsmedeltemperaturen och siffran 17 grundar sig i att ett
hushåll ska värmas upp till 17◦ C året runt. Antalet graddagar beror således på hur temperaturen utomhus varierar. Om temperaturen utomhus är lika med 17◦ C blir antalet
graddagar noll och är temperaturen över 17◦ C behöver ej hushållet värmas upp. En kall
dag genererar däremot flera graddagar och kan även förväntas ha en högre elförbrukning
då mer energi behövs till uppvärmning av bostäder (SMHI, 2015f).
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4.3.3

Sveriges möjligheter till elhandel

El kan transporteras från Finland, Norge, Danmark och Litauen till Sverige via ledningar
som är anslutna till det svenska stamnätet (Energimarknadsinspektionen, 2014b). Sverige hör till det nordiska elsystemet som är sammankopplat med det europeiska (Söder,
2014). Det europeiska elsystemet är via Spanien kopplat till Marocko i Afrika och via
Ural-bergen i Ryssland till Asien. Det innebär således att elhandeln i Sverige grundar sig
i ett komplext elnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser (Söder, 2014).
Det som styr elhandeln, import och export från Sverige är utbud, efterfrågan och transportmöjligheter. På vinterhalvåret har Sverige stort behov av uppvärmning och således
ett stort elbehov vilket gör att import av el får större betydelse. Under vår och sommar
är elproduktionen istället stor på grund av vårfloden och överskott på vatten vilket gör
att Sverige har stora möjligheter att exportera el (Energimarknadsinspektionen, 2014b).
4.3.4

Förluster och omvandling av energi

Energiförluster i elproduktionen kan uppstå på olika sätt och i olika delar av processen.
Omvandlingsförluster sker till exempel då kärnenergi omvandlas till el i kärnkraftsreaktorer.
Den energi som går förlorad i ledningsnätet då den överförs till konsumenter kallas
överföringsförluster (Energimyndigheten, 2015c). Nätförluster är ett samlingsbegrepp och
kan definieras som skillnaden mellan inmatad el och uttagen el (Persson & Sundström,
1996). Genom att utgå ifrån energiföretagens dokumentation är det möjligt att se en korrelation mellan nätförluster och ledningslängd. Storleken på energiuttaget påverkar också
nätförlusterna och det går att dra slutsatsen att långa ledningar med stora energiuttag
leder till stora nätförluster (Werther Öhling, 2015).
4.3.5

Elhandel i framtiden

Den myndighet som ansvarar för elnäten i Sverige är Svenska kraftnät. De arbetar för
att möjliggöra en helt fri handel mellan elleverantörer i Norden vilket skulle innebära att
konsumenterna skulle ha frihet att köpa el från valfritt land inom området. Allt arbete
sker utefter bestämda komissionsriktlinjer och nätkoder som tagits fram inom EU och
är en del av det stora målet som syftar till att inom Europa skapa en säker, trygg och
miljövänlig elförsörjning (Svenska kraftnät, 2016c).
Den importerade elen i Sverige har tidigare främst kommit från Finland medan Tyskland,
Polen och Danmark har varit de länder som Sverige framförallt exporterar till (Energimarknadsinspektionen, 2014b). Ur rapporter från Svenska Kraftnät 2014 och 2015 kan
dock ses att en dominerande andel el har exporterats till Finland under dessa år och att
importen i princip varit obefintlig. Statistiken visar istället att importen från Danmark
och Norge har haft störst betydelse under dessa år (Svenska kraftnät, 2014) och (Svenska
kraftnät, 2016b).
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4.4

Reglerkraft

Den svenska elförsörjningen är uppdelad i olika kategorier beroende på vad för sorts energikälla elen kommer ifrån. Baskraftsproduktionen utgör grunden för elsystemet och i Sverige består den av kärnkraft och vattenkraft. Elproduktionen från vattenkraft är relativt
enkel att styra vilket gör den fördelaktig att använda som reglerkraft (Sehlberg Samuelsson, 2014). Förbränningskraftverk används också som reglerkraft och deras kapacitet
kan snabbt justeras för att möta efterfrågan på el. Förbränningskraftverk kan producera
höglastkraft som är det extra tillskottet som behövs under högbelastade perioder (Vattenfall, 2013). Det är nödvändigt att snabbt kunna reglera elproduktionens storlek då
elförbrukningen ständigt varierar. På grund av detta är kärnkraft ingen lämplig reglerkraft då det tar tid att ändra elproduktionen från denna energikälla (Sehlberg Samuelsson,
2014).
Reglerkraft behövs eftersom elförbrukningen varierar beroende på hur människor förbrukar
elen och på hur intermittenta kraftkällor, såsom vind-, sol- och vågkraft, producerar el. Eftersom ingen lagring av energi kan ske från intermittenta kraftkällor användas den direkt
när den produceras och behöver därmed en annan energikälla som kan minska sin elproduktion när till exempel elproduktionen hos vindkraftverken är hög. En fundamental del
att ta i beaktning är att vindkraften varierar mycket mindre än vad elförbrukningen gör
i Sverige, vilket gör att regleringen som krävs för att behålla ett stabilt elnät blir relativt
liten. Generellt behövs mer reglering ju mer vindkraft som används, men när vindkraften
genererar el behövs mindre vattenkraft som då kan sparas till när vindkraften inte är lika
aktiv (Söder, 2014). Reglerbehovet blir förvisso större från vindkraft men detta innebär
inte att reglerkraften direkt måste utökas, vilket är ett vanligt argument hos motståndare
till vindkraften (Söder, 2011).

4.5

Kärnkraft

En stor skillnad mellan kärnkraft och vindkraft är de betydligt större investeringskraven
i både början och slutet av ett kärnkraftverks drifttid. Nedmonteringen av de svenska kärnkraftsreaktorerna och omhändertagandet av använt kärnbränsle uppskattas kosta cirka 92 miljarder kronor (Svensk kärnbränslehantering, 2010). Under ett normalt år
beräknas energiproduktionen från svenska kärnkraftverk ligga på cirka 67 TWh vilket
motsvarar nästan 50 % av Sveriges elproduktion. (Statens energimyndighet, 2015).

4.6

Modell för vindkraftsproduktion i Sverige

För att ta fram en prognos för vindkraftens framtida produktion är det lämpligt att
använda en modell. På Uppsala Universitet har doktoranden Jon Olauson tagit fram
hypotetiska högupplösta produktionsserier som tar hänsyn till de senaste decenniernas
väder. Väderdata är hämtad från återanalyssystemet MERRA och denna appliceras på
olika scenarion där Sverige har en årsproduktion från vindkraft på 20, 30 och 50 TWh
(Olauson, 2015).
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4.6.1

MERRA

Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
numeriska väderprognosmodell som återskapar vädret med hjälp av data från satelliter och
andra mätningar så som väderobservationer samt radiosonderingar. Analyserna sträcker
sig från 1979, då de första satelliterna började användas och fram till idag. Syftet är att
förbättra framtida väderprognoser genom att återanalysera det gamla vädret. Värdena är
uträknade i punkter i ett rutnät och går att ladda ned gratis på NASA:s hemsida (NASA,
2016).
4.6.2

Vindkraftsmodellen

Modellen undersöker hur mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som sträcker sig från
norr till söder och är benämnda SE1, SE2, SE3 och SE4. Modellen undersöker samtliga områden där SE1 täcker nordligaste Norrland, SE2 södra Norrland, SE3 Dalarna ner
till Öland och SE4 sydligaste Sverige. I denna modell har tre olika framtidsscenarier undersökts som bas. Det ena är A1 där man räknar med en årsproduktion på 20 TWh, B1
där årsproduktionen är 30 TWh och C1 med 50 TWh. Flera olika scenarier har undersökts
för varje årsproduktion och klassificeras efter sin sannolikhet där A1, B1 och C1 har högst
trolighet. (Olauson, 2015).
De olika scenarierna har tagits fram genom en modell som genererar olika scenarier för
de olika produktionsmängderna 20 TWh, 30 TWh och 50 TWh slumpmässigt. Genom
intervjuer med personer ur vindkraftsektorn samt information från Vindbrukskollen och
hemsidan havsvind.se har en databas skapats där befintliga vindkraftverk, godkända byggen samt de som är i planeringsfasen eller troliga i framtiden kartlagts. De olika verken
har fått en sannolikhet som sedan används i generatorn för att slumpa fram scenarion som
producerar 20 TWh, 30 TWh eller 50 Twh. Scenario A1, B1 och C1 är de som anses vara
mest troliga av de årsproduktionerna som de motsvarar. Det scenario som beskrivs i A1
antas nås 2020 enligt Olauson med flera. I detta fall har de kraftverk som byggdes efter
år 2000 sparats såsom de ser ut idag. Vindkraftparker av den mindre storleksordningen
och fåtal större är utsprida över hela Sverige . Inga större vindkraftverk finns till havs. I
scenario B1, med en årsproduktion på 30 TWh, finns fler nya vindkraftverk på land och
större vindkraftparker till havs har placerats i södra Sverige och strax norr om Stockholm. Scenariot som beskriver C1, det vill säga 50 TWh, ses som ett scenario ännu längre
fram i framtiden där alla befintliga vindkraftverk ersatts av nya. Historiska förändringar
av bland annat rotorhöjden och bladens radie har ökat kapaciteten på vindkraftverken
linjärt vilket gör det troligt att kapaciteten kommer fortsätta öka. I C1 beräknas vindkraft
till havs vara en större komponent. Speciellt i södra Sverige har större vindkraftsparker
placerats till havs utmed kusten samt en större norr om Stockholm. Vindkraftsparker på
land är mest utspridda i sydvästra Sverige och mellersta Norrland samt tre större parker
i nordligaste Sverige (Olauson, 2015).
Det som skiljer Olausons modell från tidigare är att den är mycket detaljerad. Med i
beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens
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nav, rotordiametern, koordinater och kapaciteten i MW. Även koordinaterna för varje
enskilt kraftverk finns med. MERRA-modellen används för att driva vindkraftsmodellen med det väder som varit i Sverige från år 1979 till 2014. Då MERRA-modellen inte
tar hänsyn till högfrekventa förändringar används ytterligare en modell för att kompensera för detta. Vindhastigheten extraheras varje timme vid de fyra punkterna närmast
kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa interpoleras horisontellt för att
få vindhastigheten vid den exakta placeringen för vindkraftverket. Därifrån extrapoleras
vindhastigheten vertikalt till turbinens navhöjd. Sedan beräknas den energi som skulle ha
producerats i varje enskilt kraftverk varje timme och sammanställs först för Sveriges enskilda elområden SE1, SE2, SE3 och SE4 för att sedan sammanställas till en total summa
för hela Sverige. Nedan i tabell 1 ses kapaciteten för scenario A1, B1 och C1 i samtliga
elområden och totalt i Sverige (Olauson, 2015).
Tabell 1: Kapaciteten för de olika scenarierna A1, B1 och C1 i elområdena SE1, SE2, SE3
och SE4 samt den totala i Sverige (Olausson, 2015).
Scenario [TWh] SE1 [MW]
A1 (20)
552
B1 (30)
1151
C1 (50)
1386

5
5.1

SE2 [MW] SE3 [MW]
2359
2581
3108
2629
3358
4428

SE4 [MW]
1807
2886
5060

SE [MW]
7478
9773
14231

Metod
Temperaturindex

För att analysera vindkraftens produktion under kalla vinterdagar i Sverige under en
30-årsperiod definierades ett temperaturindex. Därefter definierades en kall dag på ett
lämpligt sätt för att få ett användbart urval. Tidsperioden gällde december 1984 till och
med december 2014 och omfattade 10988 dagar och utav dessa var 3547 dagar under
perioden december till mars. Bakgrunden till framtagandet av indexet är att lasten på
elnätet blir som störst då det är kallt för ett större antal hushåll. Att det är kallt i glest
bebodda områden i Sverige påverkar inte elkonsumtionen i lika stor utsträckning som om
det är kallt i tätbebodda områden.
Temperaturindexet baseras på data från SMHI (SMHI, 2016c) samt folkmängdsstatistik
från Statistiska Centralbyrån (Statistiska Centralbyrån, 2016). Temperaturdata hämtades
från en representativ mätstation i varje län i Sverige, se Appendix B. Studien begränsades
till fyra månader, december till mars, då dessa månader ansågs vara mest representativa
för kalla temperaturer. Folkmängden i Sveriges län hämtades sedan från SCB, se Appendix A, varpå ett temperaturindex för hela Sveriges befolkning för samtliga dagar under
tidsperioden beräknades enligt ekvation 3 nedan.
P
(TN · IN )
(3)
Ttotal =
T otal
Temperaturen i ◦ C representeras av TN i län N, IN är invånarantalet i län N och T otal
är den totala befolkningsmängden i hela landet. Dagarna sorterades därefter ut efter
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temperaturindex Ttotal mindre än -8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C.

5.2

Årsvariationer

Variationen över produktion och konsumtion av el under ett år beräknades genom att
först ta fram ett medelvärde av effekten för båda parametrarna för varje månad. För konsumtionen och produktionen användes timdata från åren 2001-2014 respektive 1979-2014
då dessa är de som finns att tillgå från Svenska kraftnät respektive Olaussons modell.
Därefter beräknades ett medelvärde månadsvis över alla år. För att kunna jämföra dessa data beräknades normaliserade värden. För produktionen användes medeleffekten av
elproduktionen för samtliga dagar under tidsperioden som referensvärde och för konsumtionen användes medelkonsumtionen för samma period. Under tidsperioderna, 2001-2014
och 1979-2014 förekom tre respektive nio skottår vilket ej har tagits hänsyn till.

5.3

Analys av produktionsdata samt import/export

I projektet valdes att jämföra scenario A1 och C1. För att hitta samband mellan vindkraftsproduktion och temperaturindex för scenarierna plottades dessa i en graf. För att
visualisera fördelningen av elproduktionen under de kalla vinterdagarna har en indelning
i kvadranter gjorts, se figur 5. Kvadranterna delades in efter storleken på produktion och
temperaturindex. Den första gränsen för kvadranterna utgjordes av medelproduktionen
för vindkraftbaserad el från december till mars under åren 1984 till 2014. För temperaturindex valdes gränsen godtyckligt till -13◦ C. De kalla dagarna med en elproduktion
över medelvärdet och en temperatur under -13◦ C hamnar i kvadrant J medan de med
högre temperatur i kvadrant K. De dagar när elproduktionen var lägre än medelvärdet
och temperaturen under -13◦ C hamnar i kvadrant L medan de med högre temperaturer
placeras i kvadrant M.
För att hitta liknande samband för import/export och temperaturindex plottades dessa. Data hämtades timvis från Svenska kraftnät och avser perioden 2001-2014. Negativa
värden motsvarar en nettoexport. Data har beräknats som medelvärde per dygn.
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Figur 5: Figuren visar hur data för vindkraftsproduktionen under de kalla dagarna från
december 1984 till december 2014 har delats in i fyra kvadranter. De olika indelningarna
har gjorts utifrån förhållandet till medelproduktionen och om temperaturindexet för den
aktuella dagen hamnar över eller under -13 ◦ C

5.4

Timvärden

Skillnaderna mellan de kalla dagarna i kvadranterna J, K, L och M jämfördes ytterligare
genom att titta på timvärdena under dygnet för vindkraftsproduktionen. Ett medelvärde
för varje timme av alla dagar togs fram för att visa hur produktionen varierar under ett
dygn. Därefter togs standardavvikelsen fram för att visualisera variationen mellan dagarna.
På liknande sätt har konsumtionsdata analyserats timvis för att hitta trender under dygnet för samtliga dagar mellan 2001-2014. Dagar som har infallit på helger och helgdagar
så som jul och trettondagen har tagits bort.

6

Resultat

Nedan i figur 6 visas ett normaliserat värde för hur medelproduktionen samt medelkonsumtionen, det vill säga lasten, förändras under året. I det övre diagrammet visas
vindkraftsproduktionen för A1 och i det nedre C1. Det går tydligt att se hur lasten och
produktionen följer samma säsongsmönster. Under sommarmånaderna ligger både lasten och produktionen under årsmedelvärdet för att sedan under vinterhalvåret stiga över
årsmedelvärdet.
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Figur 6: Normaliserat månadsmedelvärde för vindkraftsproduktionen och lasten, där 1 på
y-axeln är årsmedelvärdet. I det övre diagrammet är produktionen för A1 illustrerad mot
last och i det nedre C1 mot last.
Figur 7 visar antalet kalla dagar under månaderna december till mars under perioden 1984
till 2015. Resultatet är uppdelat i när temperaturindexet är mindre eller lika med -8◦ C,
-10◦ C och -13◦ C vilket ger totalt 279, 142 respektive 52 kalla dagar under tidsperioden,
se Appendix C. Detta motsvarar 2,5%, 1,3% respektive 0,5% av samtliga dagar och av
antalet vinterdagar mellan december och mars motsvarar detta 7,9 %, 4,0% respektive
1,5%. Resultatet visar att åren 1984-1987 var kallast under hela perioden. Trenden därefter
pekar på färre kalla dagar under majoriteten av de resterande åren. Under vintern 19841985 uppmättes 35 stycken kalla dagar under de fyra månader som studerades vilket var
det största antalet under hela 30-årsperioden. Flera vintrar, såsom 87-88, 91-92, 94-95,
07-08 och 13-14, var helt utan dagar med temperaturindex på -8◦ C och lägre. Under
tidsperioden 2001-2014 i figur 7 var vinterhalvåren 09-10 samt 10-11 de kallaste med 22
respektive 24 dagar med temperaturindex på -8 ◦ C och lägre figur 7 . För åtta av de 15
åren var antalet kalla dagar färre än fem.
I de resultat som följer har samtliga 279 dagar med ett temperaturindex lägre eller lika
med -8◦ C definierats som en kall vinterdag. För tidsperioden 2001-2014 var antalet kalla
dagar 113.
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Figur 7: Figuren visar antalet dagar som uppnår eller underskrider temperaturindexet
-8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C under 30 år (SMHI, 2016c och SCB, 2016).
Antalet kalla dagar per år och län presenteras i figur 8 nedan. Norrbotten dominerar
med drygt 50 dagar i medeltal under perioden december till mars som når -8◦ C eller
lägre. Därefter följer Västerbotten och Jämtland med 39 respektive 32 kalla dagar per
år. I södra Sverige är antalet kalla dagar betydligt lägre och län som Gotland, Skåne och
Västra Götaland mäter temperaturer mindre eller lika med -8◦ C färre än fem gånger per
vinter.
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Figur 8: I figuren ses hur många dagar som uppnår eller underskrider temperaturindexet
över en 30 årsperiod i Sveriges 21 län. (SMHI, 2016c).
Figur 9 visar medelvärdet för vindkraftsproduktionen för scenario A1 mot temperaturindexet för de 279 kalla dagarna under perioden januari 1984 till december 2014, från figur
7. Ur figuren kan ses att produktionen under de kalla dagarna varierar mellan cirka 400
MWh/h till 4500 MWh/h. Medelproduktionen för alla vinterdagar under december till
mars är 2783,1 MWh/h och är utmärkt i figuren med ett horisontellt streck. Medelproduktionen för vintern är högre än medelproduktionen under hela säsongen, figur 6. Flest
värden befinner sig i kvadranten M, det vill säga de dagar med ett temperaturindex mellan -8◦ C och -13◦ C som producerar mindre än medelvärdet. Däremot är värden jämt
utspridda och inga dagar har en medelproduktion på mindre än cirka 400 MWh/h. Minst
värden finns i kvadranten J där temperaturindexet är lägre än -13◦ C och produktionen är
högre än medelvärdet. Noterbart är att i J återfinns de sex dagar med absolut lägst temperaturindex dessa och producerar alltså mer än medelvärdet för vinterhalvåret. Ingen
signifikant korrelation hittades och korrelationskoeffecienten beräknades till R=0,014.
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Figur 9: Figuren visar elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 till 2014 för scenariet A1. Korrelationskoefficienten beräknades till R=0,014.
Nedan i figur 10 är scenario C1 presenterat på samma vis som A1 i figur 9 ovan. Medelproduktionen under vinterdagarna är för C1 beräknad till 6654 MWh/h. Produktionen
varierar enligt resultatet mellan cirka 1000 MWh/h till strax över 10000 MWh/h. Generellt följer scenario C1 samma fördelning som A1. Den största skillnaden är att fler värden
har förskjutits till de övre kvadranterna J och K. Korrelationskoefficienten beräknades till
R=-0,049.
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Figur 10: Figuren visar elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 till 2014 för scenariot C1. Korrelationskoefficienten beräknades till R=-0,049.
Den procentuella fördelningen mellan kvadranterna J, K, L och M för scenario A1 och
C1 i figur 9 och figur 10 är illustrerade nedan i figur 11 och figur 12. I figur 11 beskrivs
fördelningen för fall A1 och det kan ses att flest antal kalla dagar befinner sig i kvadrant
M. För de aktuella dagarna i kvadranten är elproduktion lägre än medelproduktionen
under december till mars.

Figur 11: Figuren visar fördelningen över antalet kalla dagar med olika elproduktion för
scenario A1. Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
I figur 12 gäller samma sak som i figur 11, men då har antalet dagar minskat i M och
istället ökat i K.
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Figur 12: Figuren visar fördelningen hos antal kalla dagar med olika elproduktion för
scenario C1. Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
Medelproduktionen under ett dygn för de kalla dagarna är fördelad nedan i figur 14 med
medelproduktionen i 200 MWh/h intervall på x-axeln och antalet dagar på y-axeln

Figur 13: Figuren visar en fördelning över produktionen av vindkraftsproducerad el under
kalla dagar under 30 år utifrån de två scenariona A1 och C1. Frekvenserna har intervallet
200 MWh/h.
I figur 14 nedan illustreras kapaciteten för scenario A1 och C1 under de kalla vinterdagarna
som en procentsats av respektive scenaries maxkapacitet, se tabell 1. Figuren visar en
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tydlig förskjutning av fördelningen där scenario C1 tyder på en högre kapacitetfaktor än
scenario A1.

Figur 14: Figuren visar vindkraftsproducerad el under kalla dagar under 30 år i procent
av den maximala kapaciteten där produktionen är i MWh/h och tiden i timmar (kapacitetsfaktorn). Maximalkapaciteten för A1 är 7478 MWh/h och för C1 är den 14231
MWh/h.
Figur 15 visar varje kvadrants medelproduktion för scenario A1 för varje timme under ett
dygn. Produktionen för kvadranterna L och M är cirka 1000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K. Samtliga kvadranter följer ett dygnsmönster som först ger en högre
medelproduktion cirka kl 08.00 och kl 20.00, för att sedan ha en medelproduktionsminskning under mitten på dagen som motsvarar cirka 500 MWh/h.
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Figur 15: Figuren visar medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot A1
Då varje enskild dagsproduktionsmönster skiljer sig från varandra är det relevant att se
till medelstandardavvikelsen för medelproduktionen i varje kvadrant. Detta är illustrerat
i figur 16. Medelstandardavvikelsen ligger mellan 150 MWh/h och 1000 MWh/h, vilket
tyder på att stora avvikelser förekommer. Den medelstandardavvikelse som är lägst är
den för kvadranten J som även är den kvadrant som innehåller minst antal värden.

Figur 16: Figuren visar standardavvikelserna för varje kvadrant i scenario A1 se figur 15.
För scenario C1 följer medelproduktionen på timbasis under ett dygn ett liknande mönster
som för scenario A1 i figur 15. Detta illustreras på samma vis i figur 17. Medelproduktionen
för kvadranterna L och M är cirka 3000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K.
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Figur 17: Figuren visar medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot C1.
Medelstandardavvikelsen för scenario C1 i figur 17 är illustrerad nedan i figur 18. Den
lägsta medelstandardavvikelsen är cirka 500 MWh/h för kvadrant J under klockan 05.00,
20.00 och 22.00. Den högsta medelstandardavvikelsen uppnås av L efter klockan 20.00 och
är då cirka 2200 MWh/h. Mitt på dagen mellan klockan 10.00 och 15.00 är differensen
mellan de olika kvadranternas medelstandardavvikelse som minst. Då ligger kvadranten
K lägst med cirka 1300 MWh/h och kvadranten L högst med 1600 MWh/h. Detta ger en
differens på 300 MWh/h mellan kvadranternas medelstandardavvikelse under den tidsperioden.

Figur 18: Figuren visar standardavvikelserna för varje kvadrant i scenario C1 se figur 17
Ett medelvärde över elkonsumtionen för de olika kvadranterna under ett dygn ses i figur 19
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där data har använts från år 2001 till 2014. Den minskade tidsperioden medför att inga
värden befinner sig i kvadranten J. Under hela tidsperioden ligger medelkonsumtionen
för kvadrant L cirka 1000 MWh/h över medelkonsumtionen för kvadrant K och M som
ligger på i stort sett samma nivå, vilket tyder på en ökad konsumtion av el relaterad till
temperaturminskning.

Figur 19: Figuren visar den totala elkonsumtionen timvis för kvadranterna under de kalla
vinterdagarna 2001-2014, där helger samt helgdagar är borttagna.
Medelstandardavvikelsen för elkonsumtionen i figur 19 ses i figur 20 beräknad timvis för
kvadranterna K, L och M. Den högsta medelstandardavvikelsen är cirka 1450 MWh/h för
kvadranten L vid klockan 09.00 och den lägsta är cirka 650 MWh/h för klockan 22.00 för
samma kvadrant.
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Figur 20: Figuren visar standardavvikelsen för elkonsumtionen timvis för kvadranterna
under de kalla vinterdagarna 2001-2014 förutom helger, där helgdagar är borttagna.
Förhållandet mellan elkonsumtionen och temperaturen under de dagar med ett temperaturindex under -8◦ C är illustrerat i figur 21 nedan. En svag korrelation kan ses där
konsumtionen ökar med minskande temperatur. Korrelationskoefficienten beräknades till
R = -0,33.

Figur 21: Medelkonsumtionen under ett dygn i MWh/h under de kalla vinterdagarna
plottat mot temperaturindex. Den röda linjen utmärker ett svagt linjärt samband, där R
= -0,33.
I figur 22 ses att under de kalla vinterdagar som inte är helgdagar är importen i stort sett
alltid större än exporten. Endast sju av de undersökta dagarna visar på en större export
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än import. Nettoexporten i de båda fallen är dock låg. En svag korrelation tyder på ökad
import med lägre temperaturer.

Figur 22: Nettoimporten i MWh/h under de kalla vinterdagarna mot temperaturindex.
Den röda linjen utmärker ett mycket svagt linjärt samband. Korrelationskoefficienten är
R=-0.14.

7
7.1

Diskussion
Temperaturindex

Vid framtagning av temperaturindex valdes representativa mätstationer på platser där
flest människor bor snarare än där vindkraftverken är placerade. I några av de större
länen var det problematiskt att finna en representativ mätstation då avstånden mellan
stationen och befolkningen kunde bli stora. Figur 8 visar att befolkningen i Norrbottens
län upplever flest kalla vinterdagar. Det är dock inte lika många som bor där jämfört
med de andra länen och bör därför inte ha en avgörande betydelse för det slutgiltiga
resultatet. Även Västerbotten och Jämtlands län hade ett stort antal kalla vinterdagar
inom tidsperioden men även här är befolkningen relativt liten i förhållande till antalet
kalla dagar. För några av stationerna saknades enstaka temperaturdata och ibland även
längre sekvenser. De saknade mätvärdena ersattes genom att ta data från närliggande
mätstationer som låg på ungefär samma höjd över havet. Det är möjlig att korrigera
för höjdskillnaden mellan den ordinarie och den ersättande mätstationen. Denna korrigering skulle dock inte medföra betydande skillnader på resultatet varpå den utelämnades.
I studien beräknades ett temperaturindex för hela Sverige. Om studien utökats hade Sverige förslagsvis uppdelats i mindre områden, exempelvis de fyra elområdena. På så sätt hade
ett mer korrekt temperaturindex erhållits. Det hade möjligtvis också varit fördelaktigt att
använda data från MERRA eftersom svårigheterna med saknade temperaturvärden då
hade undvikits. Däremot är MERRA en global väderprognosmodell baserad på värden
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från satellitdata, vilket medför att MERRA inte visar faktiska värden. Data från MERRA
kunde heller inte valideras vilket avgjorde valet av SMHI som informationskälla.

7.2

Vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar

Det fanns ingen tydlig trend att vindkraft producerar mindre el med minskad temperatur
för scenarierna A1 och C1 under de kalla vinterdagarna, se figur 9 och 10. Däremot visar
resultatet att under kalla vinterdagar produceras det i regel mindre el från vindkraft än
medelproduktionen under tidsperioden december till mars. I figur 11 kan ses att för fall A1
ligger 86 % av dagarna under medelproduktionen och i figur 12 är samma siffra 82%. När
temperaturindexet visar låga värden behöver det inte betyda att vindkraftsproduktionen
är låg. Något som ej har undersökts i denna studie är om det är kallt vid positionen för
vindkraftverken då detta ej ansetts påverka elbehovet. Under kalla dagar kan nedisning
av vindkraftverken påverka produktionen negativt men med uppvärmningssystem kan en
förbättrad verkningsgrad förväntas under dessa förhållanden, se avsnitt 4.2.2 i teoridelen.
Ett tydligt resultat är att antalet kalla dagar inte är särskilt många under en 30 års
period. En påfallande stor del av åren saknade kalla dagar vilket tyder på att de kalla
dagarna har en relativt liten påverkan på den totala elförsörjningen i Sverige. Då fler och
fler hushåll använder alternativ uppvärmning istället för direktverkande el är ett möjligt
framtidsscenario att konsumtionen av el under kalla dagar kommer att minska. Denna
studie innefattar förhållandevis få dagar som uppfyller det undersökta kriteriet vilket ger
utrymme för att göra en större studie med data från fler länder med kalla klimat för att
kunna fastställa säkrare samband.
Gränsen för hög och låg produktion i kvadranterna sattes vid 30 års medelvärde för
den hypotetiska produktionen under vintermånaderna december till mars, för att på ett
rättvist sätt jämföra produktionen under kalla dagar med samtliga vinterdagar. En annan
gräns som skulle kunna ha använts är medelproduktionen från vindkraft under hela året.
Det hade då ej tagits hänsyn till att lasten på elnätet är högre under vintermånaderna
och att vindkraft då också förväntas producera som mest.
7.2.1

Dygnsvariation

I figur 15 och 17 presenteras medelvärden av vindkraftsproduktionen under dygnet för de
två produktionsscenarierna, A1 och C1. Båda dessa grafer uppvisar ett liknande mönster
där produktionen är hög på morgonen, kvällen och natten men låg mitt på dagen. Även
dygnsvariationerna för de olika kvadranterna uppvisar liknande variation trots att produktionsnivåerna skiljer sig åt. Detta tyder på att de relativa produktionsvariationerna
över ett dygn inte påverkas nämnvärt av temperatur eller vilket framtidsscenario som
undersöks. Figur 16 och 18 visualiserar standardavvikelsen för de produktionsdata som
ligger till grund för medelvärdena som presenteras i figur 15 och 17. Storleken på standardavvikelserna tyder på att data för produktionen varierar kraftigt från dag till dag. Denna
trend är vanligt förekommande hos väderberoende energikällor och vikten av att använda
tillräckligt många mätvärden förstärks. Kvadrant J innehåller endast sex respektive sju
värden för scenario A1 och C1 vilket gör medelvärdets relevans känslig för avvikande
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värden. Standardavvikelsen hos J-kvadranten i figur 16 och figur 18 är lägre och uppvisar
en annorlunda dygnscykel jämfört med de övriga kvadranterna vilket kan vara ett resultat
av den begränsade mängden data.
Det finns ingen stark korrelation mellan temperatur och produktion hos de utvalda dagarna och det krävs alltså ytterligare en parameter som avgör om produktionen blir hög
eller låg. Vindstyrka varierar ofta med lufttryck och under dagar med högtryck kan vindstyrkan antas vara lägre. Det som avgör produktionsnivån under två lika kalla dagar kan
vara lufttrycket eller möjligtvis ytterligare en parameter. Denna studie har inte undersökt
anledningen till varför två dagar med samma temperatur kan ha olika produktionsnivåer,
men detta är något som kan vara intressant att undersöka i kompletterande studier. I
figur 19 presenteras konsumtionsmedelvärden för kvadranterna K, M och L. I kvadranten
J saknas konsumtionsdata eftersom dessa värden är från intervallet 2001-2014. Perioden
2001-2014 saknar dagar med temperaturer under -13◦ C och produktion över vintermedelvärdet. Variationen i konsumtion följer ett mönster med en topp på morgonen och en
på kvällen för att sedan sjunka drastiskt på natten. Det kan vara intressant att jämföra
hur produktionen och konsumtionen varierar över dygnet för att undersöka när elnätet
kräver störst produktion från vindkraften. Figur 19 samt produktionsgraferna figur 15 och
17 uppvisar ett liknande mönster mitt på dagen då både konsumtionen och produktionen
sjunker för att sedan öka igen. Utifrån detta samband är det möjligt att dra slutsatsen att
vindkraftsproduktionens variation under dygnet är relativt välanpassad för att tillgodose
de förändringar i konsumtion under dygnet.
Sambandet mellan konsumtion och temperatur presenteras i figur 21. De data som ligger
till grund för grafen innehåller endast värden mellan 2001 och 2014 där helgdagar inkluderas inte. Resultatet i figuren är baserat på relativt få värden och för att dra konkreta
slutsatser kring hur konsumtionen varierar med temperaturen hade det varit önskvärt
med betydligt fler mätpunkter. För att få en rättvis bild av hur väl produktion korrelerar
med temperatur bör även data som innehåller produktion under varmare dagar inkluderas. Graddagar som ofta används för att beräkna energikonsumtionen för uppvärmning
är direkt korrelerade till temperaturen och har därför samma relation till konsumtionen
som temperaturen har.

7.3

Export och import

I figur 22 framgår att Sverige importerade el under majoriteten av de kalla dagarna under
30 årsperioden. Enbart två dagar hade ett produktionsöverskott vilket gjorde det möjligt
att exportera el. Resultatet kan ses som förväntat då Sverige under vinterhalvåret är beroende av importerad el enligt Energimarknadsinspektionen 2014. Ur resultatet kan dock
inte ses någon tydlig trend på att importen ökar med sjunkande temperaturer under de
kallaste dagarna. Detta är ett oväntat resultat då uppvärmningsbehovet kan förväntas
vara störst i Sverige under de dagar med lägst temperatur. Dessa dagar borde därför generera den högsta elkonsumtionen och således också generera en högre import.
För att förhindra ytterligare antropogena klimatförändringar krävs det att dagens energibehov till en större del täcks av förnyelsebara energikällor. Det räcker dock inte att enbart
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elen som produceras inom Sveriges gränser är så förnyelsebar som möjligt utan ansvaret
måste sträcka sig utanför landet, till Norden och andra delar av Europa. Enligt Svenska kraftnät 2016 strävar myndigheter i Norden efter en helt fri marknad för de aktuella
länderna och tack vare ett växande elnät ökar handelsmöjligheterna runt om i Europa.
Det globala klimatproblemet skulle inte förbättras om Sveriges import av förnyelsebar el
innebar att exportlandet behövde fylla sina behov med fossila bränslen. Sveriges strävan
efter en energiproduktion som domineras av förnyelsebara källor kräver alltså att exportländerna producerar ett överskott av förnyelsebar el under de dagar som är aktuella.
Enligt energimarknadsinspektionen har Sverige de senaste åren främst importerat el från
Norge och Danmark. Om studien utökas hade det därför varit intressant att granska hur
bland annat vindkraftsproduktionen såg ut i grannländerna under de dagar då Sveriges
behov av importerad el var stort. Att importera el är dock inte det mest effektiva sättet
eftersom transport av el orsakar nätförluster och ju längre sträcka elen transporteras i
ledningar desto mer går förlorat. Detta är därför också en aspekt att ta i beaktning om
Sveriges importmöjligheter skulle analyseras mer ingående.

7.4

Utbyggnation i framtiden

Scenario A1 karaktäriserar den framtid som Sverige troligen kommer att uppnå år 2020,
vilket är betydligt lägre än de 30 TWh som regeringen 2009 beslutade om som ambitionsnivå till år 2020. En anledning till att målet inte kommer att uppnås är att regeringens
ambition var att en tredjedel av vindkraftverken skulle placeras till havs men det i dag
saknas satsningar inom det området. En utbyggnation av vindkraftverk medför alltid
kostnader men en satsning på havsbaserad vindkraft är i dagsläget dubbelt så dyrt och
genererar därför betydligt större ekonomisk påfrestning. De historiska trenderna kring
utveckling av ny teknik och ökad konkurrens på marknaden tyder däremot på en trolig
framtida prissänkning. Fördelarna med en större satsning kan ses i figur 13 och 14 där
tydligt kan ses att en ökad utbyggnad av vindkraftverk leder till en större variation i
produktionsmängd samt högre effektivitet. Detta tyder på att en utökad byggnation av
vindkraftverk på många platser och till havs, som i scenario C1, minskar den vindkraftsproducerade elens väderberoende. Med större spridning ökar chanserna för att gynnsamma
vindförhållanden förekommer någonstans i Sverige, även under de dagar med begränsad
vindstyrka. Vindkraften medför alltså att elsystemet blir mindre känsligt för störningar
och försörjningstryggheten ökar. Detta kan ses som en fördel och bör vägas mot den ökade
kostnaden. Sammanfattningsvis är det möjligt att påstå att med en utökad vindkraftsinfrastruktur och en satsning på framtida teknik ökar pålitligheten hos vindkraftsenergi
som energikälla.
Storleksordningen för scenario C1 på 50 TWh kan jämföras med kärnkraftverkens produktion 2014 på 67 TWh, som motsvarar nästan 50 % av den totala produktionen i
Sverige. Fördelen med kärnkraft är att den har ett jämt produktionsflöde medan vind
följer säsongsvariationer. Då vindkraftverken oftast befinner sig på en höjd på 100 meter
över marken eller högre kan man se i figur 15 och figur 17 att produktionen följer samma
mönster som figur 2 med ökad vind på natten. Under de undersökta vintermånaderna
hamnar en topp vid klockan 08.00 och en vid 20.00 för vindkraftsproduktionen vilket
påminner om Sveriges elkonsumtionsmönster. Antalet soltimmar och därmed längden på
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natten ändras kraftigt under året i Sverige på grund av närheten till nordpolen. Detta
bör tyda på att vindkraftsproduktionens toppar förskjuts till tidigare på morgonen och
senare på kvällen under stora delar av året och sammanfaller därmed inte med Sveriges
konsumtionsmönster. Att ersätta kärnkraftsproducerad el med vindkraftsproducerad el
skulle således kräva reglerkraft som kan kompensera för de timmar med låga vindstyrkor
då konsumtionen är hög. Reglerkraften i Sverige i dag består till stor del av vattenkraft och
är väl utbyggd. Då ett tydligt samband mellan temperatur och vindkraftsproduktion inte
kunde hittas bör ytterligare meteorologiska parametrar förutom temperatur undersökas.
Detta för att kunna göra prognoser för när en ökad reglerkraft behövs.

7.5

Sammanfattningsvis

I figur 6 visas att produktionsdata och konsumtionsdata följer samma mönster, med toppar under vintern följt av lägre värden på sommaren. Eftersom det måste råda balans
i elnätet minskar detta behovet av reglerkraft. Ett vanligt argument mot vindkraft är
att produktionen sjunker under kalla vinterdagar. Resultaten i figur 11 visar att 86% av
de kalla dagarna i scenario A1 producerar mindre än medelvärdet på vintern. Motsvarande värde för C1 är 82%, se figur 12. Däremot visar figur 9 och 10 att produktionen
och temperaturindex saknar en tydlig korrelation under de kalla vinterdagarna. De kalla vinterdagarna står för endast 7,9% av det totala antalet dagar under den undersökta
tidsperioden vilket medför att dessa dagar har en begränsad inverkan på vindkraftsproduktionen.
Resultaten i studien som presenteras i figur 13 tyder på att ett scenario med utspridda och mer utvecklade vindkraftsparker, som scenario C1, leder till en större variation i
produktionen. Detta ställer högre krav på en mer flexibel reglerkraft för att kunna tillgodose hushållens elbehov. Däremot visar figur 14 att scenario C1 producerar närmare
sin maxkapacitet under fler dagar jämfört med A1 och har därmed större kapacitetsfaktor.

8

Slutsatser

Vindkraftsproduktionen minskar under kalla vinterdagar men enligt resultaten är detta
inte en självklarhet. Fler meteorologiska parametrar som exempelvis lufttryck bör undersökas för att få en bättre förståelse kring varför vindkraftsproduktionen minskar under
kalla dagar. Studien har dock sett att pålitligheten hos vindkraftsproducerad el ökar med
fler vindkraftverk av nyare teknik, utspridda över både land och hav.
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[Hämtad 2016-05-19].
Energimarknadsinspektionen. En elmarknad i förändring [online] (2014-08-29a). Tillgänglig:
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SMHI (2015a). Klimatförändringarna märks redan i dag [online] Tillgänglig:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
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SMHI (2016c) SMHI Öppna Data — Meteorologiska Observationer [online] Tillgänglig:
http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/
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Werther Öhling, L (2015) Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet: Energimarknadsinspektionen. Tillgänglig:
http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter och pm/
Rapporter%202015/Ei R2015 07.pdf
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Tabell 2: Tabellen visar alla länen med respektive folkmängd som använts vid uträkning
av temperaturindexet (Statistiska Centralbyrån, 2016).
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När värden under vissa datum saknats så har data från ersättande mätstation tagits, se
tabell 3.
Tabell 3: Utvalda mätstationer och deras höjd över havet för samtliga av Sveriges län
(SMHI, 2016c).
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermaland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra götaland
Örebro
Östergötland

Ordinarie mätstation (möh)
Ronneby-Bredåkra (58)
Falun-Lugnet (140)
Visby flygplats (42)
Hudiksvall (5)
Halmstad (24)
Frösön (376)
Jönköpings flygplats (226)
Oskarshamn (20)
Berg (250)
Luleå flygplats (17)
Lund (25)
Gustavsberg (10)
Oxelösund (10)
Uppsala flygplats (21)
Karlstad flygplats (107)
Umeå flygplats (14)
Härnösand (8)
Västerås (10)
Göteborg A (5)
Zinkgruvan (215)
Malmslätt (93)

41

Ersättande mätstation (möh)

Avstånd (km)

Borlänge flygplats (152)

34

Barkåkra (18) / Varberg (20)
Mörsil (400)

43/61
45

Ölands norra udde (4)
Prästkulla (290)

40
74

Bromma flygplats (14)

26

Risinge (15)

48

Skellefteå flygplats (48)
Sundsvalls flygplats (4)
Sala (60)
Vinga A (12)/ Borås (135)
Åtorp (105)

101
28
35
23/57
54
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Appendix C

Tabell 4: Tabellen visar alla datum vars temperaturindex var lägre än -8◦ C och deras
respektive temperaturindex.
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Sammanfattning
I denna rapport undersöks vindkraftsproduktionen under kalla vinterdagar i Sverige. En kall dag definierades med hjälp av ett temperaturindex där gränsen sattes till -8◦ C i medeltal per person för hela Sverige. Data för vindkraftsproduktion
hämtades från en doktorands tidigare framtagna hypotetiska produktionsserier. Serierna baseras på 30 års väderdata med två olika framtidsscenarier, A1 med 20 TWh
årsproduktion samt C1 med 50 TWh årsproduktion för vindkraft. Data för konsumtion och import och export har analyserats för de senaste 15 åren och jämförts med
vindkraftsproduktionen. Resultatet visar att sedan 1984 har Sverige upplevt 279
kalla vinterdagar fram till 2014, vilket står för 2,5 % av alla dagar och 7,9 % av
vinterdagarna. Konsumtion och vindkraftsproduktion följer varandra under årets
säsonger och är båda som högst under vinterhalvåret. För framtidsscenariot A1
producerar 86 % av dagarna under medelproduktionen för vintersäsongen och samma siffra är 82 % för framtidsscenariot C1. Trots detta producerar vindkraften över
medelproduktionen under några av de absolut kallaste dagarna. Studien har visat
att pålitligheten hos vindkraftsproducerad el ökar med fler vindkraftverk av nyare
teknik, utspridda över både land och hav. För framtida studier är det intressant att
undersöka ytterligare vilken eller vilka variabler som gör att vindkraft producerar
över eller under medelproduktionen under kalla vinterdagar. En utbyggnation av
vindkraft kräver en god tillgång på reglerkraft.
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4.1.2 Atmosfärens skiktningar . . . . . . .
4.2 Vindkraftverk . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Konstruktion . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Vindens betydelse för elproduktionen
4.2.3 Elproduktion från vindkraftverk . . .
4.2.4 Kostnad för vindkraftsbyggnation . .
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4.3.3 Sveriges möjligheter till elhandel . . .
4.3.4 Förluster och omvandling av energi .
4.3.5 Elhandel i framtiden . . . . . . . . .
4.4 Reglerkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Kärnkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Modell för hypotetisk vindkraftsproduktion i
4.6.1 MERRA . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2 Vindkraftsmodellen . . . . . . . . . .
5 Metod
5.1 Temperaturindex . . . . .
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1

Inledning

Jordens klimat är ett dynamiskt system i konstant förändring vilket har lett till både
extremt varma och extremt kalla perioder. Data insamlat mellan år 1906-2005 visar att
den globala medeltemperaturen på jorden har ökat cirka 0,7◦ C, med bland annat krympande istäcken och förhöjda havsnivåer som påvisade följder. Den relativt snabba temperaturökningen under det senaste seklet beror däremot inte enbart på naturliga variationer
hos klimatet, utan en stor del i den hastiga uppgången kan tillskrivas människans utsläpp
av växthusgaser (SMHI, 2015a). Den växthusgas som kvantitativt anses påverka klimatet
mest är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen. För att minska utsläppen
har därför ett behov av förnyelsebara energikällor växt fram, varav vattenkraft, solkraft
och vindkraft är de mest etablerade alternativen (Energimyndigheten, 2015a).
Sveriges elproduktion domineras idag av vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft står för
den största andelen motsvarande 42 procent av den totala elproduktionen, tätt följd av
kärnkraften som står för 41 procent. Andelen vindkraftsproducerad el ökar för varje år,
under 2014 stod produktionen för 8 procent (Energimyndigheten, 2015b) medan den 2015
stod för cirka 12 procent av den totala elproduktionen i Sverige (Svensk Energi 2016a).
Vindkraft som energikälla är attraktiv då den i stort sett inte leder till några koldioxidutsläpp samt saknar betydande bränslekostnader. Ett modernt vindkraftverk alstrar
elektricitet vid en vindstyrka mellan 4 och 25 m/s (Energimyndigheten 2016). Under vinterhalvåret i Sverige kan temperaturen drastiskt sjunka och vinden avta som resultat av
ett utbredande högtryck (SMHI, 2014). Vid sådana väderförhållanden kan vindkraftsproducerad el komma att begränsas som en konsekvens av den otillräckliga vindstyrkan. Ett
exempel på en dag då medeltemperaturen var långt under snittet, sett till den specifika
tidpunkten på året, är den 21 januari 2016 (SMHI, 2016a). Konsumtionen av el ökade
under dagen som en konsekvens av de låga utomhustemperaturerna och det efterföljande
förhöjda behovet av bostadsuppvärmning. Under samma dag stod dock vindkraftsproducerad el enbart för 2,1 procent av den totala produktionen (Svenska kraftnät, 2016a)
vilket innebar att landet behövde använda mer av andra energikällor eller importera el.
Företeelser likt denna är ett argument som vindkraftskritiker använder vid ifrågasättandet
av vindkraftens pålitlighet som energikälla i det svenska klimatet.
Med anledning av detta kommer denna rapport att behandla belastningen på elnätet
genom att undersöka elkonsumtion, import och export under kalla vinterdagar. Reglerkraft och kärnkraft kommer att studeras för att skapa en bredare bild av Sveriges energiförsörjning.

2

Syfte

Syftet med projektet är att studera hur vindkraftsproduktionen ser ut i Sverige under kalla vinterdagar. Detta görs då elkonsumtionen förväntas stiga under dessa dagar som en
konsekvens av ett ökat uppvärmningsbehov. Rapporten kommer att jämföra vindkraftsproduktionen mellan ett framtidsscenario där årsproduktionen uppnår 20 TWh och ett
4

annat framtidsscenario där årsproduktionen når 50 TWh.

3

Frågeställning

Hur pålitlig är vindkraft som energikälla under vinterdagar med låga temperaturer?

4
4.1

Teori
Vindens uppkomst

Sveriges årstider uppstår på grund av jordaxelns lutning och när jordaxeln är riktad
bort från solen infaller vinterhalvåret på de nordliga breddgraderna (Nationalencyklopedin, 2016a). Om det blir en varm eller kall vinter i Sverige beror till stor grad av hur
lågtrycken och högtrycken rör sig. Låg- och högtryck samverkar med varandra (SMHI,
2015b). När ett högtryck tar sig in över Sverige resulterar detta i kallt och klart väder på
vintern med milda vindar (SMHI, 2015c).
När solenergi strålar in mot jordens yta värms den upp vilket i sin tur värmer upp
närliggande luft. Eftersom atmosfären strävar efter jämvikt skapas då vindar som drivs
av denna tryckskillnad. En kraftigare tryckskillnad medför en starkare vind som kan färdas
i alla riktningar, dock alltid från högt till lågt tryck (SMHI, 2016b). Vid exempelvis sjöbris
värms luften ovanför land upp snabbare än luften ovanför hav vilket skapar skillnader i
tryck. Den varma luften över land stiger och expanderar vilket leder till ett högtryck i
höjden, se figur 1. På grund av de tryckskillnader som uppstår, strömmar luften horisontellt från land till hav i höjden. Detta medför att trycket vid havsnivån på land minskar,
se figur 1. Luftmassan som försvinner från land bildar tillsammans med luften ovanför
havet ett lågtryck i höjden som i sin tur gör att trycket vid havsnivån ökar och skapar
ett högtryck. Luften vid havsnivån över havet strömmar då mot lågtrycket vid havsnivån
på land längs med jordytan. Den vind som uppstår kallas för sjöbris. Hadleycellen vid
ekvatorn uppstår på grund av en liknande process. För den större cirkulationen blir infallsvinkeln av solens strålar avgörande för hur snabbt luften värms upp. Vid ekvatorn
värms därmed luften upp snabbast och när den stiger samt expanderar kommer luftmassan bredas ut mot högre breddgrader (Meteorologiska institutet, 2015). I det område som
Sverige befinner sig i dominerar västliga vindar och kallas för västvindsbältet. Vindarna är västliga så länge de är ostörda då topografin påverkar hur vinden rör sig när de
tagit sig in över land. Oftast breder vindarna ut sig längs med havet på grund av att
framkomligheten är bättre (SMHI, 2015d).

5

Figur 1: Figuren visar en enkel modell över hur sjöbrisen fungerar vilket även gäller för
Hadleycellen.
4.1.1

Vindens variation under dygnet

Hur vindstyrkan varierar beror av tidpunkten på dygnet samt av höjden över marken, se
figur 2. Närmast marken blåser det mest mitt på dagen medan det högre upp i atmosfären
blåser rikligare på natten (Bergström, 2016). På grund av den varierande vindstyrkan är
det därför aktuellt att ta hänsyn till höjden på vindkraftverket då effektiviteten under
dygnet analyseras.

Figur 2: Figuren visar hur vinden på olika höjder varierar under dygnet (Bergström, 2016.)

6

4.1.2

Atmosfärens skiktningar

Det nedersta lagret i atmosfären kallas troposfären och i denna kan det råda olika temperaturskiktningar. De vanligaste är stabil, instabil och neutral skiktning. De har olika temperaturavtaganden med höjden och påverkar mer eller mindre luftens vertikala rörelser.
Vanligtvis sjunker temperaturen med höjden, men på grund av vissa skiktningar behöver
detta nödvändigtvis inte stämma (SMHI, 2015e).
Stabil skiktning uppkommer då temperaturavtagandet i vertikalled i atmosfären är mindre än en grad per 100 meter (SMHI, 2015e). Om ett luftpaket stiger under stabil skiktning
blir luften i paketet kallare än omgivande luft, vilket i sin tur medför att paketet sjunker
tillbaka. Vid stabil skiktning kommer alltså luftpaketet, i båda riktningar i vertikalled,
ständigt återgå till dess ursprungliga läge. Luftpaketets rörelser i vertikalled hämmas och
luften blandas därför om relativt lite (Nationalencyklopedin, 2016b). Ett specialfall inom
stabil skiktning är inversion, som ofta kallas extrem stabil skiktning. Detta uppkommer
exempelvis då markytan är kallare än luften ovanför, vilket medför att temperaturen
ökar med höjden. När atmosfären istället är instabilt skiktad är temperaturminskningen
större än en grad per 100 meter, vilket innebär att skiktningen skiljer sig från den stabila
(SMHI, 2015e). Ett luftpaket som stiger under instabil skiktning innehåller varmare luft
än omgivningen varpå det skulle fortsätta att stiga istället för att gå tillbaka till dess
ursprungsläge. På liknande sätt kommer luftpaketets förflyttning nedåt att stärkas. Det
blir därmed stora vertikala rörelser och det sker en kraftig omblandning av luften. När
temperaturavtagandet är en grad per 100 meter råder neutral skiktning och denna har en
relativt obetydlig påverkan på luftens vertikala rörelser (Nationalencyklopedin, 2016b).

4.2
4.2.1

Vindkraftverk
Konstruktion

Ett vindkraftverk är en byggnation som omvandlar vindens rörelseenergi till el. Ett traditionellt vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus, turbin, styrsystem samt
en transformator. Tornets höjd över marken kan variera stort från små vindkraftverk på
några meter till det högsta i världen på 160 meter. Turbinen består oftast av tre rotorblad
som är fastsatta i ett nav. Rotorbladen är utformade för att fånga vinden på bästa sätt
och längden begränsas av dess vikt för att konstruktionen ska vara stabil. Dagens verk
roterar med 6-30 varv per minut (Wizelius, 2015).
Högst upp i vindkraftverkstornet sitter ett maskinhus där generatorn, bromsarna, växellådan,
styrsystemet och en girmotor är placerade. Girmotorn flyttar vindkraftverket i rätt position i förhållande till vinden. För maximalt uttag av energi ska vindkraftverket vara placerat vinkelrätt mot vindens riktning. Styrsystemet läser av exempelvis vindförhållanden
och ger signaler vidare till verkets övriga komponenter. Växellådan ökar verkets varvtal
och generatorn alstrar elektricitet. Transformatorn justerar upp spänningen från vindkraftverket till elnätets högre nivå (Wizelius, 2015).
Det finns ingen självklar indelning av olika vindkraftverk eftersom det är en stor skillnad
mellan storlek, användningsområde och konstruktion. En grov indelning av vad som finns
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på marknaden idag är mikroturbiner, gårdsverk, medelstora verk, multi-MW-verk, offshoreverk, vindhjul och vertikalaxlade konstruktioner. Bland äldre konstruktioner går också
att hitta en- och tvåarmade turbiner som kräver mindre material och konstruktionskostnader (Wizelius, 2015).
4.2.2

Vindens betydelse för elproduktionen

Vindkraftverken producerar el vid en vindhastighet på 4-25 m/s (Energimyndigheten,
2016). Ett vindkraftverk börjar producera sin maximala effekt vid 12-16 m/s och producerar sedan på sin maxeffekt upp till 25 m/s då verket stängs av på grund av höga
belastningar. Vindkraftverkens produktionsförmåga beskrivs av dess vindeffektkurva som
visar hur mycket el som vindkraftverket producerar vid olika vindstyrkor. Denna kan
beräknas ur verkningsgraden hos verkets komponenter men måste även bestämmas genom tester av verket i olika vindstyrkor, se figur 3. För att kunna bestämma hur mycket
ett vindkraftverk kommer att producera på en bestämd plats måste en frekvenstabell över
vindhastigheter användas. Det är viktigt att veta hur ofta varje vindstyrka förekommer på
platsen för att kalkylera framtidens produktion. Effekten av vinden beror inte endast på
vindstyrkan utan även på luftens täthet som i sin tur beror på lufttryck och temperatur.
En kall vinterdag med minus 10◦ C finns det mer energi i vinden än en sommardag med
20◦ C. Vid kalla temperaturer, dimma och underkylt regn kan det bildas is på rotorbladen.
Detta påverkar bladens aerodynamiska egenskaper och sätter stopp för elproduktionen.
Därför är de flesta vindkraftverk i kallare klimat försedda med inbyggda värmeslingor i
rotorbladet som styrs av en isdetektor (Wizelius, 2015).

Figur 3: Figuren visar vindeffektkurvan av ett vindkraftverk på 2,3 MW (Bergström,
2016.)
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4.2.3

Elproduktion från vindkraftverk

I Sverige har antalet vindkraftverk ökat de senaste åren och år 2015 fanns det 3259 vindkraftverk. Den största delen av vindkraftverken är placerade i södra delarna av Sverige
och den totala effekten är beräknad till 5856 MW (Energimyndigheten, 2015a). Under
2014 uppgick produktionen av el från vindkraft till 11,2 TWh, vilket motsvarar 7,5 % av
den totala elproduktionen det året (Enmalm & Kulin, 2015). Av de 2961 vindkraftverk
som registrerades 2014 stod 87 stycken placerade i havet vilket motsvarar 3 % av det
totala antalet (Energimyndigheten, 2015b).
Det finns en begränsning i utvinning av energi P ur vind vilken beskrivs av Betz lag.
ρπr2 3
v
(1)
2
I ekvationen är ρ luftens densitet, r rotorns radie och v är vindens hastighet. När vinden
passerar turbinen bromsas den upp och endast 16/27 av energin i vinden kan maximalt utvinnas, det vill säga 59,3 %. Vindens effekt beskrivs enligt ett matematiskt samband som
visar att en fördubblad vindstyrka ger åtta gånger ökad effekt. Typiskt kan ett vindkraftverk på 1 MW producera 2 GWh/år och då försörja 100 eluppvärmda hus, 400 småhus
eller 1000 lägenheter (Wizelius, 2015). Detta motsvarar en kapacitetsfaktor på 22,8 % i
medeltal över året.
P =

4.2.4

Kostnad för vindkraftsbyggnation

Historiskt har vindkraftverken kostat betydligt mer att bygga än vad de gör idag. För ett
antal år sedan kostade det cirka 15-17 miljoner kronor/MW installerad effekt och idag
ligger det på ungefär 10-13 miljoner kronor/MW installerad effekt (Svensk Vindenergi,
2016). Den stora prissänkningen beror till stor del på att vindkraftsturbinerna har blivit billigare och effektivare. En annan bidragande faktor är att intresset för vindkraft
har vuxit de senaste åren vilket gjort att konkurrensen på marknaden ökat (Westin &
Stenkvist, 2014). Byggnation av havsbaserade vindkraftverk medför att avstånden till
elnätet kan bli stora, vilket bidrar till att priset är högre för dessa jämfört med landbaserade vindkraftverk. Enligt Svensk Vindenergi kostar havsbaserade vindkraftverk cirka
20-30 miljoner kronor/MW installerad effekt vilket är dubbelt så mycket som kostnaden
för de landbaserade (Svensk Vindenergi, 2016).
En vindkraftsturbin beräknas idag ha en livslängd på drygt 20 år. Kontinuerligt underhåll
och försäkringar är kostnader som är relativt lätta att planera inför medan reparationskostnader är betydligt svårare att förutspå. Generellt ökar dock reparationskostnaden med
tiden för vindkraftverk då man kan förvänta sig att delar behöver bytas ut efter några år
(Morthorst, 2004). I Sverige har man räknat fram att drift- och underhållskostnader för
landbaserade vindkraftverk uppgår till omkring 10-16 öre/kWh. I beräkningen har man
bland annat tagit med parametrar som serviceavtal, anslutningsavgifter och försäkringar.
Även drift- och underhållskostnaden är betydligt högre för havsplacerade vindkraftverk,
beräkningar pekar på en kostnad av 15-25 öre/kWh under turbinens livslängd (Svensk
vindenergi, 2016).
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4.2.5

Utbyggnadsmöjligheter för vindkraft

Sommaren 2009 beslutade riksdagen om en planeringsram kring vindkraft. Ambitionsnivån för produktion av el från vindkraftverk sattes då till 30 TWh år 2020 där en tredjedel
planeras produceras till havs (Riksdagsförvaltningen, 2009). I slutet av 2013 klassificerades 310 områden i Sverige, varav 29 till havs, som riksintresse för vindkraftsutbyggnad.
Dessa platser anses enligt Energimyndigheten vara särskilt lämpade för produktion av
just vindenergi (Energimyndigheten, 2015b).
Utbyggnationer av vindkraftverk har under de senaste åren ökat och det är främst vindkraftsparker på industriell skala som dominerar utbyggnaden. År 2014 beräknades 175 av
landets 250 kommuner inneha vindkraft i någon form. Störst produktion skedde i Ockelbo
kommun med en installerad effekt på 250 MW från sina 89 vindkraftverk. Därefter följer
kommunerna Gotland och Laholm med betydligt fler vindkraftverk, 133 respektive 103
stycken, men med en installerad effekt på enbart 172 respektive 160 MW (Energimyndigheten, 2015b).

4.3

Elmarknad och elpriser

Elpriset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan på elmarknaden. Under
vintern finns det en större efterfrågan på el och detta kan leda till högre elpriser. Sverige
använder allt mindre direktverkande el till uppvärmning av bostäder medan vissa delar av
industrin konsumerar stora mängder el. Sveriges kraftnät är uppkopplat till det europeiska
elnätet och handel av el förekommer således mellan grannländer. Sveriges kraftnät följer
EU:s riktlinjer för elnät.
4.3.1

Elanvändning och eluppvärmning

Den totala elanvändningen i Sverige uppgick 2014 till 135,6 TWh. Om hänsyn tas till temperaturvariationer över tid så motsvarade elförbrukningen 139,5 TWh för ett normalår
(Enmalm & Kulin, 2015).
El används inom de flesta industrier i Sverige vilket återspeglas i elkonsumtionen för 2014,
se figur 4. Tillverknings- och gruvindustrin förbrukade 37 % (49552 GWh) av den totalt
producerade elen och inom det området är det massaindustrin som står för den största
elkonsumtionen, 41 %. Utöver det konsumeras mest el av hushållen 24 % (32636 GWh)
och fastighetsförvaltning, 12 % (16652 GWh) (Enmalm & Kulin, 2015).
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Figur 4: Figuren visar den totala elförbrukningen i Sverige under 2014 indelat i olika
verksamheter. Import samt export av el är ej inkluderad (Enmalm & Kulin, 2015)
Av Sveriges bostäder använder 30 % elvärme och det är som mest representerat bland
småhus. Bostäder, framförallt flerbostadshus, ansluter sig i större grad till fjärrvärmesystemet
vilket leder till att de husen använder mindre elvärme. I genomsnitt värms 4 % av ytan i
ett flerbostadshus upp av elvärme (Svensk Energi, 2016b). I medeltal använder ett svenskt
småhus med elvärme 20000 kWh/år och utan elvärme 5000 kWh/år. I en lägenhet i ett
flerbostadshus används i genomsnitt 2000 kWh/år (Wizelius, 2015).
Elkonsumtionen varierar över året, veckan och dygnet. Under en veckodag har konsumtionen två tydliga toppar som infaller på morgonen och på eftermiddagen beroende på
industrins och hushållens aktivitet. Under helgen konsumeras mindre el än under veckodagarna på grund av lägre aktivitet inom industrin (Energimarknadsinspektionen, 2014a).
4.3.2

Graddag

Graddagar är ett begrepp som används för att få en uppfattning om hur energiförbrukningen
för uppvärmning förväntas att se ut under året. Beräkning av en graddag visas i ekvation
2 nedan.
Graddag = 17 − TU

(2)

I ekvation 2 motsvarar TU dygnsmedeltemperaturen och siffran 17 grundar sig i att ett
hushåll ska värmas upp till 17◦ C året runt. Antalet graddagar beror således på hur temperaturen utomhus varierar. Om temperaturen utomhus är lika med 17◦ C blir antalet
graddagar noll och är temperaturen över 17◦ C behöver hushållet ej värmas upp. En kall
dag genererar däremot flera graddagar och kan även förväntas ha en högre elförbrukning
då mer energi behövs till uppvärmning av bostäder (SMHI, 2015f).
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4.3.3

Sveriges möjligheter till elhandel

El kan transporteras från bland annat Finland, Norge, Danmark och Litauen till Sverige
via ledningar som är anslutna till det svenska stamnätet (Energimarknadsinspektionen,
2014b). Sverige hör till det nordiska elsystemet som är sammankopplat med det europeiska
(Söder, 2014). Det europeiska elsystemet är via Spanien kopplat till Marocko i Afrika och
via Ural-bergen i Ryssland till Asien. Det innebär således att elhandeln i Sverige grundar
sig i ett komplext elnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser (Söder, 2014).
Det som styr elhandeln, import och export från Sverige är utbud, efterfrågan och transportmöjligheter. På vinterhalvåret har Sverige stort behov av uppvärmning och således
ett stort elbehov vilket gör att import av el får större betydelse. Under vår och sommar
är elproduktionen istället stor på grund av vårfloden och överskott på vatten vilket gör
att Sverige har stora möjligheter att exportera el (Energimarknadsinspektionen, 2014b).
4.3.4

Förluster och omvandling av energi

Energiförluster i elproduktionen kan uppstå på olika sätt och i olika delar av processen.
Omvandlingsförluster sker till exempel då kärnenergi omvandlas till el i kärnkraftsreaktorer.
Den energi som går förlorad i ledningsnätet då den överförs till konsumenter kallas
överföringsförluster (Energimyndigheten, 2015c). Nätförluster är ett samlingsbegrepp och
kan definieras som skillnaden mellan inmatad och uttagen el (Persson & Sundström,
1996). Genom att utgå från energiföretagens dokumentation är det möjligt att se en korrelation mellan nätförluster och ledningslängd. Storleken på energiuttaget påverkar också
nätförlusterna och det går att dra slutsatsen att långa ledningar med stora energiuttag
leder till stora nätförluster (Werther Öhling, 2015).
4.3.5

Elhandel i framtiden

Den myndighet som ansvarar för elnäten i Sverige är Svenska kraftnät. De arbetar för
att möjliggöra en helt fri handel mellan elleverantörer i Norden vilket skulle innebära att
konsumenterna skulle ha frihet att köpa el från valfritt land inom området. Allt arbete
sker utefter bestämda komissionsriktlinjer och nätkoder som tagits fram inom EU och
är en del av det stora målet som syftar till att inom Europa skapa en säker, trygg och
miljövänlig elförsörjning (Svenska kraftnät, 2016c).
Den importerade elen i Sverige har tidigare främst kommit från Finland medan Tyskland,
Polen och Danmark har varit de länder som Sverige framförallt exporterar till (Energimarknadsinspektionen, 2014b). Ur rapporter från Svenska Kraftnät 2014 och 2015 kan
dock ses att en dominerande andel el har exporterats till Finland under dessa år och att
importen i princip varit obefintlig. Statistiken visar istället att importen från Danmark
och Norge har haft störst betydelse under dessa år (Svenska kraftnät, 2014) och (Svenska
kraftnät, 2016b).
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4.4

Reglerkraft

Den svenska elförsörjningen är uppdelad i olika kategorier beroende på vad för sorts energikälla elen kommer ifrån. Baskraftsproduktionen utgör grunden för elsystemet och i Sverige består den av kärnkraft och vattenkraft. Elproduktionen från vattenkraft är relativt
enkel att styra vilket gör den fördelaktig att använda som reglerkraft (Sehlberg Samuelsson, 2014). Förbränningskraftverk används också som reglerkraft och deras kapacitet
kan snabbt justeras för att möta efterfrågan på el. Förbränningskraftverk kan producera
höglastkraft som är det extra tillskottet som behövs under högbelastade perioder (Vattenfall, 2013). Det är nödvändigt att snabbt kunna reglera elproduktionens storlek då
elförbrukningen ständigt varierar. På grund av detta är kärnkraft ingen lämplig reglerkraft då det tar tid att ändra elproduktionen från denna energikälla (Sehlberg Samuelsson,
2014).
Reglerkraft behövs eftersom elförbrukningen varierar beroende på hur människor förbrukar
elen och på hur intermittenta kraftkällor, såsom vind-, sol- och vågkraft, producerar el.
Eftersom ingen lagring av el kan ske från intermittenta kraftkällor används elen direkt
när den produceras. De intermittenta kraftkällorna behöver därmed en annan energikälla
som kan minska eller öka sin elproduktion när det blir nödvändigt för att bemöta konsumtionsbehovet. En fundamental del att ta i beaktning är att vindkraften varierar mycket
mindre än vad elförbrukningen gör i Sverige, vilket gör att regleringen som krävs för att
behålla ett stabilt elnät blir relativt liten. Generellt behövs mer reglering ju mer vindkraft
som används, men när vindkraften genererar el behövs mindre vattenkraft som då kan
sparas till när vindkraften inte är lika aktiv (Söder, 2014). Reglerbehovet blir förvisso
större från vindkraft men detta innebär inte att reglerkraften direkt måste utökas, vilket
är ett vanligt argument hos motståndare till vindkraften (Söder, 2011).

4.5

Kärnkraft

En stor skillnad mellan kärnkraft och vindkraft är de betydligt större investeringskraven
i både början och slutet av ett kärnkraftverks drifttid. Nedmonteringen av de svenska kärnkraftsreaktorerna och omhändertagandet av använt kärnbränsle uppskattas kosta cirka 92 miljarder kronor (Svensk kärnbränslehantering, 2010). Under ett normalt år
beräknas energiproduktionen från svenska kärnkraftverk ligga på cirka 67 TWh vilket
motsvarar nästan 50 % av Sveriges elproduktion. (Energimyndighet, 2015c).

4.6

Modell för hypotetisk vindkraftsproduktion i Sverige

För att ta fram en prognos för vindkraftens framtida produktion är det lämpligt att
använda en modell. På Uppsala Universitet har doktoranden Jon Olauson tagit fram
hypotetiska högupplösta produktionsserier som tar hänsyn till de senaste decenniernas
väder. Väderdata är hämtad från återanalyssystemet MERRA och denna appliceras på
olika scenarion där Sverige har en årsproduktion från vindkraft på 20, 30 och 50 TWh
(Olauson, 2015).
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4.6.1

MERRA

Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
numeriska väderprognosmodell som återskapar vädret med hjälp av data från satelliter och
andra mätningar så som väderobservationer samt radiosonderingar. Analyserna sträcker
sig från 1979, då de första satelliterna började användas och fram till idag. Syftet är att
förbättra framtida väderprognoser genom att återanalysera det gamla vädret. Värdena är
uträknade i punkter i ett rutnät och går att ladda ned gratis på NASA:s hemsida (NASA,
2016).
4.6.2

Vindkraftsmodellen

Modellen av Jon Olauson undersöker hur mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som
sträcker sig från norr till söder och är benämnda SE1, SE2, SE3 och SE4. Modellen undersöker samtliga områden där SE1 täcker nordligaste Norrland, SE2 södra Norrland, SE3
Dalarna ner till Öland och SE4 sydligaste Sverige. I denna modell har tre olika framtidsscenarier undersökts som bas. Det ena är A1 där man räknar med en årsproduktion på
20 TWh, B1 där årsproduktionen är 30 TWh och C1 med 50 TWh. Flera olika scenarier
har undersökts för varje årsproduktion och klassificeras efter sin sannolikhet där A1, B1
och C1 har högst trolighet. (Olauson, 2015).
De olika scenarierna har tagits fram med hjälp av en modell som genererar olika scenarier
för de olika produktionsmängderna 20 TWh, 30 TWh och 50 TWh slumpmässigt. Genom
intervjuer med personer ur vindkraftsektorn samt information från Vindbrukskollen och
hemsidan havsvind.se har en databas skapats där befintliga vindkraftverk, godkända byggen samt de som är i planeringsfasen eller troliga i framtiden kartlagts. De olika verken
har fått en sannolikhet som sedan används i generatorn för att slumpa fram scenarion
som producerar 20 TWh, 30 TWh eller 50 TWh. Scenario A1, B1 och C1 är de som anses
vara mest troliga av de årsproduktionerna som de motsvarar.
Det scenario som beskrivs i A1 antas nås 2020 enligt Olauson med flera. I detta fall
har de kraftverk som byggdes efter år 2000 sparats som de ser ut idag. Vindkraftparker
av den mindre storleksordningen och fåtal större är utsprida över hela Sverige. Inga större
vindkraftverk finns till havs. I scenario B1, med en årsproduktion på 30 TWh, finns fler
nya vindkraftverk på land och större vindkraftparker till havs har placerats i södra Sverige
och strax norr om Stockholm. Scenariot som beskriver C1, det vill säga 50 TWh, ses som
ett scenario ännu längre fram i framtiden där alla befintliga vindkraftverk ersatts av nya.
Historiska förändringar av bland annat rotorhöjden och bladens radie har ökat kapaciteten på vindkraftverken linjärt vilket gör det troligt att kapaciteten kommer fortsätta
öka. I C1 beräknas vindkraft till havs vara en större komponent. Speciellt i södra Sverige har större vindkraftsparker placerats till havs utmed kusten samt en större norr om
Stockholm. Vindkraftsparker på land är mest utspridda i sydvästra Sverige och mellersta
Norrland samt tre större parker i nordligaste Sverige (Olauson, 2015).
Det som skiljer Olausons modell från tidigare är att den är mycket detaljerad. Med i
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beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens
nav, rotordiametern, koordinater och kapaciteten i MW. Även koordinaterna för varje
enskilt kraftverk finns med. MERRA-modellen används för att driva Olausons vindkraftsmodell med det väder som varit i Sverige från år 1979 till 2014. Då MERRA-modellen
inte tar hänsyn till högfrekventa förändringar används ytterligare en modell för att kompensera för detta. Vindhastigheten extraheras varje timme vid de fyra punkterna närmast
kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa interpoleras horisontellt för att
få vindhastigheten vid den exakta placeringen för vindkraftverket. Därifrån extrapoleras
vindhastigheten vertikalt till turbinens navhöjd. Sedan beräknas den energi som skulle ha
producerats i varje enskilt kraftverk varje timme och sammanställs först för Sveriges enskilda elområden SE1, SE2, SE3 och SE4 för att sedan sammanställas till en total summa
för hela Sverige. Nedan i tabell 1 ses kapaciteten för scenario A1, B1 och C1 i samtliga
elområden och totalt i Sverige (Olauson, 2015).
Tabell 1: Kapaciteten för de olika scenarierna A1, B1 och C1 i elområdena SE1, SE2, SE3
och SE4 samt den totala i Sverige (Olauson, 2015).
Scenario [TWh] SE1 [MW]
A1 (20)
552
B1 (30)
1151
C1 (50)
1386

5
5.1

SE2 [MW] SE3 [MW]
2359
2581
3108
2629
3358
4428

SE4 [MW]
1807
2886
5060

SE TOT [MW]
7478
9773
14231

Metod
Temperaturindex

För att analysera vindkraftens produktion under kalla vinterdagar i Sverige under en 30årsperiod definierades ett temperaturindex. Därefter definierades en kall dag för att få
ett användbart urval. Tidsperioden gällde december 1984 till och med december 2014 och
omfattade 10988 dagar och av dessa var 3547 dagar under perioden december till mars.
Bakgrunden till framtagandet av indexet är att lasten på elnätet blir som störst då det
är kallt för ett större antal hushåll. Att det är kallt i glest bebodda områden i Sverige
påverkar inte elkonsumtionen i lika stor utsträckning som om det är kallt i tätbebodda
områden.
Temperaturindexet baseras på data från SMHI (SMHI, 2016c) samt folkmängdsstatistik
från Statistiska Centralbyrån (Statistiska Centralbyrån, 2016). Temperaturdata hämtades
från en representativ mätstation i varje län i Sverige. Valet av mätstationerna gjordes med
hänsyn till länets mest tätbeodda område. I de fall då vissa mätstationer hade diskontinuerliga mätserier valdes en närliggande mätstation, Appendix B. Studien begränsades
till fyra månader, december till mars, då dessa månader ansågs vara mest representativa för kalla temperaturer. Folkmängden i Sveriges län hämtades sedan från Statistiska
Centralbyrån, se Appendix A, varpå ett temperaturindex för hela Sveriges befolkning för
samtliga dagar under tidsperioden beräknades enligt ekvation 3 nedan.
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Ttotal

P
(TN · IN )
=
T otal

(3)

Temperaturen i ◦ C representeras av TN i län N, IN är invånarantalet i län N och T otal
är den totala befolkningsmängden i hela landet. Dagarna sorterades därefter ut efter
temperaturindex Ttotal mindre än -8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C.

5.2

Årsvariationer

Variationen över produktion och konsumtion av el under ett år beräknades genom att
först ta fram ett medelvärde av effekten för båda parametrarna för varje månad. För konsumtionen och produktionen användes timdata från åren 2001-2014 respektive 1979-2014
då dessa är de som finns att tillgå från Svenska kraftnät respektive Olaussons modell.
Därefter beräknades ett medelvärde månadsvis över alla år. För att kunna jämföra dessa data beräknades normaliserade värden. För produktionen användes medeleffekten av
elproduktionen för samtliga dagar under tidsperioden som referensvärde och för konsumtionen användes medelkonsumtionen för samma period. Under tidsperioderna, 2001-2014
och 1979-2014 förekom tre respektive nio skottår vilket ej har tagits hänsyn till.

5.3

Analys av produktionsdata samt import och export

I projektet jämfördes scenario A1 och C1, då A1 mest liknar det scenario vi har idag
och C1 har en liknande årsproduktion som dagens kärnkraft. För att hitta samband
mellan vindkraftsproduktion och temperaturindex för scenarierna plottades dessa i en
graf. För att visualisera fördelningen av elproduktionen under de kalla vinterdagarna
har en indelning i kvadranter gjorts, se figur 5. Kvadranterna delades in efter storleken
på produktion och temperaturindex. Den första gränsen för kvadranterna utgjordes av
medelproduktionen för vindkraftbaserad el från december till mars under åren 1984 till
2014. För temperaturindex valdes gränsen godtyckligt till -13◦ C. De kalla dagarna med
en elproduktion över medelvärdet och en temperatur under -13◦ C hamnar i kvadrant J
medan de med högre temperatur i kvadrant K. De dagar när elproduktionen var lägre än
medelvärdet och temperaturen under -13◦ C hamnar i kvadrant L medan de med högre
temperaturer placeras i kvadrant M. För att hitta liknande samband för import/export
och temperaturindex plottades dessa. Data hämtades timvis från Svenska kraftnät och
avser perioden 2001-2014. Negativa värden motsvarar en nettoexport. Data har beräknats
som medelvärde per dygn.
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Figur 5: Figuren visar hur data för vindkraftsproduktionen under de kalla dagarna från
december 1984 till december 2014 har delats in i fyra kvadranter. De olika indelningarna
har gjorts utifrån förhållandet till medelproduktionen och om temperaturindexet för den
aktuella dagen hamnar över eller under -13 ◦ C.

5.4

Timvärden

Skillnaderna mellan de kalla dagarna i kvadranterna J, K, L och M jämfördes ytterligare
genom att titta på timvärdena under dygnet för vindkraftsproduktionen. Ett medelvärde
för varje timme av alla dagar togs fram för att visa hur produktionen varierar under ett
dygn. Därefter togs standardavvikelsen fram för att visualisera variationen mellan dagarna.
På liknande sätt har konsumtionsdata analyserats timvis för att hitta trender under dygnet för samtliga dagar mellan 2001 och 2014. Dagar som har infallit på helger och helgdagar så som jul och trettondagen har tagits bort, då elkonsumtionsmönstret skiljer sig
mellan helger och vardagar.

6

Resultat

I figur 6 visas ett normaliserat värde för hur medelproduktionen samt medelkonsumtionen,
det vill säga lasten, förändras under året. I det övre diagrammet visas vindkraftsproduktionen för A1 och i det nedre C1. Det går tydligt att se hur lasten och produktionen följer
samma säsongsmönster. Under sommarmånaderna ligger både lasten och produktionen
under årsmedelvärdet för att sedan under vinterhalvåret stiga över årsmedelvärdet.
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Figur 6: Normaliserat månadsmedelvärde för vindkraftsproduktionen och lasten, där 1 på
y-axeln är årsmedelvärdet. I det övre diagrammet är produktionen för A1 illustrerad mot
last och i det nedre C1 mot last.
Figur 7 visar antalet kalla dagar under månaderna december till mars under perioden 1984
till 2015. Resultatet är uppdelat i när temperaturindexet är mindre eller lika med -8◦ C,
-10◦ C och -13◦ C vilket ger totalt 279, 142 respektive 52 kalla dagar under tidsperioden,
se Appendix C. Detta motsvarar 2,5 %, 1,3 % respektive 0,5 % av samtliga dagar och av
antalet vinterdagar mellan december och mars motsvarar detta 7,9 %, 4,0 % respektive 1,5
%. Resultatet visar att åren 1984-1987 var kallast under hela perioden. Trenden därefter
pekar på färre kalla dagar under majoriteten av de resterande åren. Under vintern 19841985 uppmättes 35 kalla dagar under de fyra månader som studerades vilket var det största
antalet under hela 30-årsperioden. Flera vintrar, såsom 87-88, 91-92, 94-95, 07-08 och 1314, var helt utan dagar med temperaturindex på -8◦ C och lägre. Under tidsperioden 20012014 i figur 7 var vinterhalvåren 09-10 samt 10-11 de kallaste med 22 respektive 24 dagar
med temperaturindex på -8 ◦ C och lägre figur 7. För åtta av de 14 åren var antalet kalla
dagar färre än fem. I de resultat som följer har samtliga 279 dagar med ett temperaturindex
lägre eller lika med -8◦ C definierats som en kall vinterdag. För tidsperioden 2001-2014 var
antalet kalla dagar 113.
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Figur 7: Figuren visar antalet dagar som uppnår eller underskrider temperaturindexet
-8◦ C, -10◦ C samt -13◦ C under 30 år (data från SMHI, 2016c och SCB, 2016).
Antalet kalla dagar per år och län presenteras i figur 8 nedan. Norrbotten dominerar
med drygt 50 dagar i medeltal under perioden december till mars som når -8◦ C eller
lägre. Därefter följer Västerbotten och Jämtland med 39 respektive 32 kalla dagar per
år. I södra Sverige är antalet kalla dagar betydligt lägre och län som Gotland, Skåne och
Västra Götaland mäter temperaturer mindre eller lika med -8◦ C färre än fem gånger per
vinter.
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Figur 8: I figuren ses hur många dagar som har ett temperaturindexet lägre än - 8◦ C över
en 30 årsperiod i Sveriges 21 län. (SMHI, 2016c).
Figur 9 visar medelvärdet för vindkraftsproduktionen för scenario A1 jämfört med temperaturindexet för de 279 kalla dagarna under perioden januari 1984 till december 2014, från
figur 7. Ur figuren kan ses att produktionen under de kalla dagarna varierar mellan cirka
400 MWh/h till 4500 MWh/h. Medelproduktionen för alla vinterdagar under december
till mars är 2783 MWh/h och är utmärkt i figuren med ett horisontellt streck. Medelproduktionen för vintern är högre än medelproduktionen under hela säsongen, figur 6.
Flest värden befinner sig i kvadranten M, det vill säga de dagar med ett temperaturindex
mellan -8◦ C och -13◦ C som producerar mindre än medelvärdet. Däremot är värden jämnt
utspridda och inga dagar har en medelproduktion på mindre än cirka 400 MWh/h. Minst
värden finns i kvadranten J där temperaturindexet är lägre än -13◦ C och produktionen är
högre än medelvärdet. Noterbart är att i J återfinns de sex dagar med absolut lägst temperaturindex och dessa producerar alltså mer än medelvärdet för vinterhalvåret. Ingen
signifikant korrelation hittades och korrelationskoeffecienten beräknades till R=0,014.
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Figur 9: Figuren visar elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 till 2014 för scenariet A1. Korrelationskoefficienten beräknades till R=0,014.
I figur 10 är scenario C1 presenterat på samma vis som A1 i figur 9 ovan. Medelproduktionen under vinterdagarna är för C1 beräknad till 6654 MWh/h. Produktionen varierar
enligt resultatet mellan cirka 1000 MWh/h till strax över 10000 MWh/h. Generellt följer
scenario C1 samma fördelning som A1. Den största skillnaden är att fler värden har
förskjutits till de övre kvadranterna J och K. Korrelationskoefficienten beräknades till
R=-0,049.
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Figur 10: Figuren visar elproduktionen (MWh/h) i Sverige på de kalla dagarna då temperaturindexet uppnådde -8◦ C och lägre, mellan 1984 och 2014 för scenariot C1. Korrelationskoefficienten beräknades till R=-0,049.
Den procentuella fördelningen mellan kvadranterna J, K, L och M för scenario A1 och C1 i
figur 9 och figur 10 är illustrerade i figur 11 och figur 12. I figur 11 beskrivs fördelningen för
fall A1 och det kan ses att flest antal kalla dagar befinner sig i kvadrant M. För de aktuella
dagarna i kvadranten är elproduktion lägre än medelproduktionen under december till
mars.

Figur 11: Figuren visar fördelningen över antalet kalla dagar med olika elproduktion för
scenario A1. Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
I figur 12 gäller samma sak som i figur 11, men då har antalet dagar minskat i M och
istället ökat i K.
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Figur 12: Figuren visar fördelningen hos antal kalla dagar med olika elproduktion för
scenario C1. Flest kalla dagar finns i kvadrant M och få befinner sig i kvadrant J.
Medelproduktionen under ett dygn för dee kalla dagarna är fördelad nedan i figur 13 med
medelproduktionen i 200 MWh/h intervall på x-axeln och antalet dagar på y-axeln

Figur 13: Figuren visar en fördelning över produktionen av vindkraftsproducerad el under
kalla dagar under 30 år utifrån de två scenariona A1 och C1. Frekvenserna har intervallet
200 MWh/h.
I figur 14 nedan illustreras kapaciteten för scenario A1 och C1 under de kalla vinterdagarna
som en procentsats av respektive scenarios maxkapacitet, se tabell 1. Figuren visar en
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tydlig förskjutning av fördelningen där scenario C1 tyder på en högre kapacitetfaktor än
scenario A1.

Figur 14: Figuren visar vindkraftsproducerad el under kalla dagar under 30 år i procent
av den maximala kapaciteten där produktionen är i MWh/h och tiden i timmar (kapacitetsfaktorn). Maximalkapaciteten för A1 är 7478 MWh/h och för C1 är den 14231
MWh/h.
Figur 15 visar varje kvadrants medelproduktion för scenario A1 för varje timme under ett
dygn. Produktionen för kvadranterna L och M är cirka 1000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K. Samtliga kvadranter följer ett dygnsmönster som först ger en högre
medelproduktion cirka kl 08.00 och kl 20.00, för att sedan ha en medelproduktionsminskning under mitten av dagen som motsvarar cirka 500 MWh/h.
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Figur 15: Figuren visar medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot A1
Då varje enskild dagsproduktion härstammar från olika data är det relevant att se till
medelstandardavvikelsen, för att bedöma hur tillförlitliga medelvärdena är. Detta är illustrerat i figur 16. Medelstandardavvikelsen ligger mellan 150 MWh/h och 1000 MWh/h,
vilket tyder på att stora avvikelser förekommer. Den medelstandardavvikelse som är lägst
är den för kvadranten J som även är den kvadrant som innehåller minst antal värden.

Figur 16: Figuren visar medelstandardavvikelserna för varje kvadrant i scenario A1.
För scenario C1 följer medelproduktionen på timbasis under ett dygn ett liknande mönster
som för scenario A1 i figur 15. Detta illustreras på samma vis i figur 17. Medelproduktionen
för kvadranterna L och M är cirka 3000 MWh/h lägre än för kvadranterna J och K.
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Figur 17: Figuren visar medelvärdet av vindkraftsproducerad el timvis för samtliga kvadranter i scenariot C1.
Medelstandardavvikelsen för scenario C1 i figur 17 är illustrerad nedan i figur 18. Den
lägsta medelstandardavvikelsen är cirka 500 MWh/h för kvadrant J under klockan 05.00,
20.00 och 22.00. Den högsta medelstandardavvikelsen uppnås av L efter klockan 20.00 och
är då cirka 2200 MWh/h. Mitt på dagen mellan klockan 10.00 och 15.00 är differensen
mellan de olika kvadranternas medelstandardavvikelse som minst. Då ligger kvadranten
K lägst med cirka 1300 MWh/h och kvadranten L högst med 1600 MWh/h. Detta ger en
differens på 300 MWh/h mellan kvadranternas medelstandardavvikelse under den tidsperioden.

Figur 18: Figuren visar medelstandardavvikelserna för varje kvadrant i scenario C1.
Ett medelvärde över elkonsumtionen för de olika kvadranterna under ett dygn ses i figur 19
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där data har använts från år 2001 till 2014. Den minskade tidsperioden medför att inga
värden befinner sig i kvadranten J. Under hela tidsperioden ligger medelkonsumtionen
för kvadrant L cirka 1000 MWh/h över medelkonsumtionen för kvadrant K och M som
ligger på i stort sett samma nivå, vilket tyder på en ökad konsumtion av el relaterad till
temperaturminskning.

Figur 19: Figuren visar den totala elkonsumtionen timvis för kvadranterna under de kalla
vinterdagarna 2001-2014, där helger samt helgdagar är borttagna.
Medelstandardavvikelsen för elkonsumtionen i figur 19 ses i figur 20 beräknad timvis för
kvadranterna K, L och M. Den högsta medelstandardavvikelsen är cirka 1450 MWh/h för
kvadranten L vid klockan 09.00 och den lägsta är cirka 650 MWh/h för klockan 22.00 för
samma kvadrant.
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Figur 20: Figuren visar medelstandardavvikelsen för elkonsumtionen timvis för kvadranterna under de kalla vinterdagarna 2001-2014 förutom helger, där helgdagar är borttagna.
Förhållandet mellan elkonsumtionen och temperaturen under de dagar med ett temperaturindex under -8◦ C är illustrerat i figur 21 nedan. En svag korrelation kan ses där
konsumtionen ökar med minskande temperatur. Korrelationskoefficienten beräknades till
R =-0,33.

Figur 21: Medelkonsumtionen under ett dygn i MWh/h under de kalla vinterdagarna
plottat mot temperaturindex. Den röda linjen utmärker ett svagt linjärt samband, där R
=-0,33.
I figur 22 ses att under de kalla vinterdagar som inte är helgdagar är importen i stort sett
alltid större än exporten. Endast sju av de undersökta dagarna visar på en större export
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än import. Nettoexporten i de båda fallen är dock låg. En svag korrelation tyder på ökad
import med lägre temperaturer.

Figur 22: Nettoimporten i MWh/h under de kalla vinterdagarna mot temperaturindex.
Positiva värden visar de dagar med import. Den röda linjen utmärker ett mycket svagt
linjärt samband. Korrelationskoefficienten är R=-0.14.

7
7.1

Diskussion
Temperaturindex

Vid framtagning av temperaturindex valdes representativa mätstationer på platser där
flest människor bor snarare än där vindkraftverken är placerade. I några av de större
länen var det problematiskt att finna en representativ mätstation då avstånden mellan
stationen och befolkningen kunde bli stora. Figur 8 visar att befolkningen i Norrbottens
län upplever flest kalla vinterdagar. Det är dock inte lika många som bor där jämfört
med de andra länen och bör därför inte ha en avgörande betydelse för det slutgiltiga
resultatet. Även Västerbotten och Jämtlands län hade ett stort antal kalla vinterdagar
inom tidsperioden men även här är befolkningen relativt liten i förhållande till antalet
kalla dagar. För några av stationerna saknades enstaka temperaturdata och ibland även
längre sekvenser. De saknade mätvärdena ersattes genom att ta data från närliggande
mätstationer som låg på ungefär samma höjd över havet. Det är möjligt att korrigera
för höjdskillnaden mellan den ordinarie och den ersättande mätstationen. Denna korrigering skulle dock inte medföra betydande skillnader på resultatet varpå den utelämnades.
I studien beräknades ett temperaturindex för hela Sverige. Om studien utökats hade Sverige förslagsvis uppdelats i mindre områden, exempelvis de fyra elområdena. På så sätt hade
ett mer korrekt temperaturindex erhållits. Det hade möjligtvis också varit fördelaktigt att
använda data från MERRA eftersom svårigheterna med saknade temperaturvärden då
hade undvikits. Däremot är MERRA en global väderprognosmodell baserad på värden
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från satellitdata, vilket medför att MERRA inte visar faktiska värden. Data från MERRA
kunde heller inte valideras vilket avgjorde valet av SMHI som informationskälla.

7.2

Vindkraftsproduktion under kalla vinterdagar

Det fanns ingen tydlig trend att vindkraft producerar mindre el med minskad temperatur
för scenarierna A1 och C1 under de kalla vinterdagarna, se figur 9 och 10. Däremot visar
resultatet att under kalla vinterdagar produceras det i regel mindre el från vindkraft än
medelproduktionen under tidsperioden december till mars. I figur 11 kan ses att för fall A1
ligger 86 % av dagarna under medelproduktionen och i figur 12 är samma siffra 82%. När
temperaturindexet visar låga värden behöver det inte betyda att vindkraftsproduktionen
är låg. Något som ej har undersökts i denna studie är om det är kallt vid positionen för
vindkraftverken då detta ej ansetts påverka elbehovet. Under kalla dagar kan nedisning
av vindkraftverken påverka produktionen negativt men med uppvärmningssystem kan en
förbättrad verkningsgrad förväntas under dessa förhållanden, se avsnitt 4.2.2 i teoridelen.
Ett tydligt resultat är att antalet kalla dagar inte är särskilt många under en 30 års
period. En påfallande stor del av åren saknade kalla dagar vilket tyder på att de kalla
dagarna har en relativt liten påverkan på den totala elförsörjningen i Sverige. Då fler och
fler hushåll använder alternativ uppvärmning istället för direktverkande el är ett möjligt
framtidsscenario att konsumtionen av el under kalla dagar kommer att minska. Denna
studie innefattar förhållandevis få dagar som uppfyller det undersökta kriteriet vilket ger
utrymme för att göra en större studie med data från fler länder med kalla klimat för att
kunna fastställa säkrare samband.
Gränsen för hög och låg produktion i kvadranterna sattes vid 30 års medelvärde för
den hypotetiska produktionen under vintermånaderna december till mars, för att på ett
rättvist sätt jämföra produktionen under kalla dagar med samtliga vinterdagar. En annan
gräns som skulle kunna ha använts är medelproduktionen från vindkraft under hela året.
Det hade då ej tagits hänsyn till att lasten på elnätet är högre under vintermånaderna
och att vindkraft då också förväntas producera som mest.
7.2.1

Dygnsvariation

I figur 15 och 17 presenteras medelvärden av vindkraftsproduktionen under dygnet för de
två produktionsscenarierna, A1 och C1. Båda dessa grafer uppvisar ett liknande mönster
där produktionen är hög på morgonen, kvällen och natten men låg mitt på dagen. Även
dygnsvariationerna för de olika kvadranterna uppvisar liknande variation trots att produktionsnivåerna skiljer sig åt. Detta tyder på att de relativa produktionsvariationerna
över ett dygn inte påverkas nämnvärt av temperatur eller vilket framtidsscenario som
undersöks. Figur 16 och 18 visualiserar standardavvikelsen för de produktionsdata som
ligger till grund för medelvärdena som presenteras i figur 15 och 17. Storleken på standardavvikelserna tyder på att data för produktionen varierar kraftigt från dag till dag. Denna
trend är vanligt förekommande hos väderberoende energikällor och vikten av att använda
tillräckligt många mätvärden förstärks. Kvadrant J innehåller endast sex respektive sju
värden för scenario A1 och C1 vilket gör medelvärdets relevans känslig för avvikande
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värden. Standardavvikelsen hos J-kvadranten i figur 16 och figur 18 är lägre och uppvisar
en annorlunda dygnscykel jämfört med de övriga kvadranterna vilket kan vara ett resultat
av den begränsade mängden data.
Det finns ingen stark korrelation mellan temperatur och produktion hos de utvalda dagarna och det krävs alltså ytterligare en parameter som avgör om produktionen blir hög
eller låg. Vindstyrka varierar ofta med lufttryck och under dagar med högtryck kan vindstyrkan antas vara lägre. Det som avgör produktionsnivån under två lika kalla dagar kan
vara lufttrycket eller möjligtvis ytterligare en parameter. Denna studie har inte undersökt
anledningen till varför två dagar med samma temperatur kan ha olika produktionsnivåer,
men detta är något som kan vara intressant att undersöka i kompletterande studier.
I figur 19 presenteras konsumtionsmedelvärden för kvadranterna K, M och L. I kvadranten
J saknas konsumtionsdata eftersom dessa värden är från intervallet 2001-2014. Perioden
2001-2014 saknar dagar med temperaturer under -13◦ C och produktion över vintermedelvärdet. Variationen i konsumtion följer ett mönster med en topp på morgonen och en
på kvällen för att sedan sjunka drastiskt på natten. Det kan vara intressant att jämföra
hur produktionen och konsumtionen varierar över dygnet för att undersöka när elnätet
kräver störst produktion från vindkraften. Figur 19 samt produktionsgraferna figur 15 och
17 uppvisar ett liknande mönster mitt på dagen då både konsumtionen och produktionen
sjunker för att sedan öka igen. Utifrån detta samband är det möjligt att dra slutsatsen att
vindkraftsproduktionens variation under dygnet är relativt välanpassad för att tillgodose
förändringar i konsumtion under dygnet.
Sambandet mellan konsumtion och temperatur presenteras i figur 21. De data som ligger
till grund för grafen innehåller endast värden mellan 2001 och 2014 där helgdagar inte
inkluderas. Resultatet i figuren är baserat på relativt få värden och för att dra konkreta
slutsatser kring hur konsumtionen varierar med temperaturen hade det varit önskvärt
med betydligt fler mätpunkter. För att få en rättvis bild av hur väl produktion korrelerar
med temperatur bör även data som innehåller produktion under varmare dagar inkluderas. Graddagar som ofta används för att beräkna energikonsumtionen för uppvärmning
är direkt korrelerade till temperaturen och har därför samma relation till konsumtionen
som temperaturen har.

7.3

Export och import

I figur 22 framgår att Sverige importerade el under majoriteten av de kalla dagarna under
30 årsperioden. Enbart två dagar hade ett produktionsöverskott vilket gjorde det möjligt
att exportera el. Resultatet kan ses som förväntat då Sverige under vinterhalvåret är beroende av importerad el enligt Energimarknadsinspektionen (2014). Resultatet visar dock
inte någon tydlig trend på att importen ökar med sjunkande temperaturer under de kallaste dagarna. Detta är ett oväntat resultat då uppvärmningsbehovet kan förväntas vara
störst i Sverige under de dagar med lägst temperatur. Dessa dagar borde därför generera
den högsta elkonsumtionen och således också generera en högre import.
Möjligheten till elhandel över gränserna skapar en situation där ansvaret för att produ31

cera förnyelsebar energi inte enbart ligger på Sverige utan måste sträcka sig även utanför
landet, till Norden och andra delar av Europa. Enligt Svenska kraftnät (2016) strävar
myndigheter i Norden efter en helt fri marknad för de aktuella länderna och tack vare
ett växande elnät ökar handelsmöjligheterna runt om i Europa. Det globala klimatproblemet skulle inte förbättras om Sveriges import av förnyelsebar el innebar att exportlandet
behövde fylla sina behov med fossila bränslen. Sveriges strävan efter en energiproduktion som domineras av förnyelsebara källor kräver alltså att exportländerna producerar
ett överskott av förnyelsebar el under de dagar som är aktuella. Enligt energimarknadsinspektionen har Sverige de senaste åren främst importerat el från Norge och Danmark. Om
studien utökas hade det därför varit intressant att granska hur bland annat vindkraftsproduktionen såg ut i grannländerna under de dagar då Sveriges behov av importerad el
var stort. Att importera el är dock inte det mest effektiva sättet eftersom transport av
el orsakar nätförluster och ju längre sträcka elen transporteras i ledningar desto mer går
förlorat. Detta är därför också en aspekt att ta i beaktning om Sveriges importmöjligheter
skulle analyseras mer ingående.

7.4

Utbyggnation i framtiden

Scenario A1 karaktäriserar den framtid som Sverige troligen kommer att uppnå år 2020,
vilket är betydligt lägre än de 30 TWh som regeringen 2009 beslutade om som ambitionsnivå till år 2020. En anledning till att målet inte kommer att uppnås är att regeringens
ambition var att en tredjedel av vindkraftverken skulle placeras till havs men det i dag
saknas satsningar inom det området. En utbyggnation av vindkraftverk medför alltid
kostnader men en satsning på havsbaserad vindkraft är i dagsläget dubbelt så dyrt och
genererar därför betydligt större ekonomisk påfrestning. De historiska trenderna kring
utveckling av ny teknik och ökad konkurrens på marknaden tyder däremot på en trolig
framtida prissänkning. Fördelarna med en större satsning kan ses i figur 13 och 14 där
tydligt kan ses att en ökad utbyggnad av vindkraftverk leder till en större variation i
produktionsmängd samt högre effektivitet. Detta tyder på att en utökad byggnation av
vindkraftverk på många platser och till havs, som i scenario C1, minskar den vindkraftsproducerade elens väderberoende. Med större spridning ökar chanserna för att gynnsamma
vindförhållanden förekommer någonstans i Sverige, även under de dagar med begränsad
vindstyrka. Vindkraften medför alltså att elsystemet blir mindre känsligt för störningar
och försörjningstryggheten ökar. Detta kan ses som en fördel och bör vägas mot den ökade
kostnaden. Sammanfattningsvis är det möjligt att påstå att med en utökad vindkraftsinfrastruktur och en satsning på framtida teknik ökar pålitligheten hos vindkraftsenergi
som energikälla.
Storleksordningen för scenario C1 på 50 TWh kan jämföras med kärnkraftverkens produktion 2014 på 67 TWh, som motsvarar nästan 50 % av den totala produktionen i
Sverige. Fördelen med kärnkraft är att den har ett jämt produktionsflöde medan vind
följer säsongsvariationer. Då vindkraftverken oftast befinner sig på en höjd på 100 meter
över marken eller högre kan man se i figur 15 och figur 17 att produktionen följer samma
mönster som figur 2 med ökad vind på natten. Under de undersökta vintermånaderna
hamnar en topp vid klockan 08.00 och en vid 20.00 för vindkraftsproduktionen vilket
påminner om Sveriges elkonsumtionsmönster. Antalet soltimmar och därmed längden på
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natten ändras kraftigt under året i Sverige på grund av närheten till nordpolen. Detta
bör tyda på att vindkraftsproduktionens toppar förskjuts till tidigare på morgonen och
senare på kvällen under stora delar av året och sammanfaller därmed inte med Sveriges
konsumtionsmönster. Att ersätta kärnkraftsproducerad el med vindkraftsproducerad el
skulle således kräva reglerkraft som kan kompensera för de timmar med låga vindstyrkor
då konsumtionen är hög. Reglerkraften i Sverige i dag består till stor del av vattenkraft och
är väl utbyggd. Då ett tydligt samband mellan temperatur och vindkraftsproduktion inte
kunde hittas bör ytterligare meteorologiska parametrar förutom temperatur undersökas.
Detta för att kunna göra prognoser för när en ökad reglerkraft behövs.

7.5

Slutord

I figur 6 visas att produktionsdata och konsumtionsdata följer samma mönster, med toppar under vintern följt av lägre värden på sommaren. Eftersom det måste råda balans i
elnätet minskar detta behovet av reglerkraft. Ett vanligt argument mot vindkraft är att
produktionen sjunker under kalla vinterdagar. Resultaten i figur 11 visar att 86 % av
de kalla dagarna i scenario A1 producerar mindre än medelvärdet på vintern. Motsvarande värde för C1 är 82 %, se figur 12. Däremot visar figur 9 och 10 att produktionen
och temperaturindex saknar en tydlig korrelation under de kalla vinterdagarna. De kalla
vinterdagarna står för endast 7,9 % av det totala antalet dagar under den undersökta
tidsperioden vilket medför att dessa dagar har en begränsad inverkan på vindkraftsproduktionen.
Resultaten i studien som presenteras i figur 13 tyder på att ett scenario med utspridda och mer utvecklade vindkraftsparker, som scenario C1, leder till en större variation i
produktionen. Detta ställer högre krav på en mer flexibel reglerkraft för att kunna tillgodose hushållens elbehov. Däremot visar figur 14 att scenario C1 producerar närmare
sin maxkapacitet under fler dagar jämfört med A1 och har därmed större kapacitetsfaktor.

8

Slutsatser

Vindkraftsproduktionen minskar under kalla vinterdagar men enligt resultaten är detta
inte en självklarhet. Fler meteorologiska parametrar som exempelvis lufttryck bör undersökas för att få en bättre förståelse kring varför vindkraftsproduktionen minskar under
kalla dagar. Studien har dock sett att pålitligheten hos vindkraftsproducerad el ökar med
fler vindkraftverk av nyare teknik, utspridda över både land och hav.
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SMHI (2015b). Lågtryck och högtryck samverkar [online] Tillgänglig:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/lagtryck-och-hogtryck-samverkar-1.5511
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[Hämtad 2016-05-12]

SMHI (2016a). Dygnsmedeltemperaturerns avvikelse från det normala, 21 januari 2016,
Tillgänglig: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/
showImg.php?par=tmpAvvDay&yr=2016&mon=01&day=21 [Hämtad 2016-05-12]
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Svensk kärnbränslehantering, (2010) Plan 2010 Kostnad från och med 2012 för kärnkraftens
radioaktiva restprodukter .
Svensk Vindenergi 2016. Branschorganisation för vindkraft i Sverige Tillgänglig:
http://www.vindkraftsbranschen.se/om-oss/
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Appendix A

Tabell 2: Tabellen visar alla länen med respektive folkmängd som använts vid uträkning
av temperaturindexet (Statistiska Centralbyrån, 2016).
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Appendix B

När värden under vissa datum saknats så har data från ersättande mätstation tagits, se
tabell 3.
Tabell 3: Utvalda mätstationer och deras höjd över havet för samtliga av Sveriges län
(SMHI, 2016c).
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermaland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra götaland
Örebro
Östergötland

Ordinarie mätstation (möh)
Ronneby-Bredåkra (58)
Falun-Lugnet (140)
Visby flygplats (42)
Hudiksvall (5)
Halmstad (24)
Frösön (376)
Jönköpings flygplats (226)
Oskarshamn (20)
Berg (250)
Luleå flygplats (17)
Lund (25)
Gustavsberg (10)
Oxelösund (10)
Uppsala flygplats (21)
Karlstad flygplats (107)
Umeå flygplats (14)
Härnösand (8)
Västerås (10)
Göteborg A (5)
Zinkgruvan (215)
Malmslätt (93)

41

Ersättande mätstation (möh)

Avstånd (km)

Borlänge flygplats (152)

34

Barkåkra (18) / Varberg (20)
Mörsil (400)

43/61
45

Ölands norra udde (4)
Prästkulla (290)

40
74

Bromma flygplats (14)

26

Risinge (15)

48

Skellefteå flygplats (48)
Sundsvalls flygplats (4)
Sala (60)
Vinga A (12)/ Borås (135)
Åtorp (105)

101
28
35
23/57
54
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Appendix C

Tabell 4: Tabellen visar alla datum vars temperaturindex var lägre än -8◦ C och deras
respektive temperaturindex.
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litteraturstudien.
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1) Meddelanden
Elin Sandgren meddelar att hon inte kommer att vara på plats i Uppsala mellan söndagen
den 29/5 till torsdagen den 2/5. Kerstin Lisspers meddelar frånvaro från
projektgruppsmötet måndag den 11/4. Matilda Jirblom frånvarar från torsdag den 7/4 till
tisdag morgon 12/4.
2) Lägesrapport
Projektplanering påbörjas. Googledrive dokument skapas och delas till samtliga i
gruppen. Gantschema påbörjas och uppstruktureras. Kerstin mailar handledare,
Matthias Mohr, och föreslår avstämmningsmöte innan lunch fredagen den 8 april.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Följande ska göras:
Slutföra Gantschema
Brainstorma
Planering
Uppdelning av arbetsuppgifter
Samtliga grubbmedlemar ska delta under dessa uppgifter.
4) Till nästa gång
Inga uppgifter ska vara klara till nästa projektgruppsmöte, torsdagen den 7 mars 2016.

Vid protokollet
Elin Sandgren

Justeras
Lina Lundmark

Dokumenttyp

Självständigt arbete i miljö och Projektgruppsprotokoll
vattenteknik 15 hp
Datum 20160408

Författare
Kerstin Thungström
Handledare
Mattias Mohr

Rapportnamn
Första mötet med Matthias

Dokumentkod
W1652 / P02
Ersätter

Tid: 11.3012.00
Plats: Geocentrum
Närvarande personer:

Frånvarande personer:

Lovisa Lindberg, John Granström, Kerstin
Thungström, Lina Lundmark, Elin Sandgren,
Matthias Mohr.
Matilda Jirblom

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Matthias har varit i kontakt med Svensk vindenergi. Dom har inte svarat men har
uttryckt intresse. Ett studiebesök verkar vara möjligt. De är placerade i Stockholm.
Jon Olauson har inte hunnit kontaktas än av Matthias, projektgruppen får gärna göra
det. Han har gjort en fin modell över energiproduktionen över hela europa. Han kör med
gammal väderprognosmodell och vindenergi. dvs åternanalys. Han plockar ut
vindhastigheterna och korrelerar med vindenergi. det hade varit smart att använda hans
data. Han har en serie över varje timme. han räknar på de vindkraftverk som är byggda
idag. Senariot att de kommer ge dubbelt så mycket eller fyra ggr så mycket i framtiden
kan beräknas genom att multiplicera med fyra. Vi måste få honom att gå med på detta.
Jon.olauson@angstrom.uu.setel. 073412 59 30
Experten: Kthkillen = Lennart Söder jobbar med elsystemet och hur det är
sammankopplat. Framförallt i norden. Bra att kolla info med.
lennart.soder@ee.kth.setel. 087908906
Fel i projektrapporten: Effektreserven anges som 1000 MW (vad som är upphandlat) och
2000 MW (säger lagen)
Bra hemsida: 
www.svk.se
> Kontrolrummet Anger bland annat frekvensen, frekvensen
ökar då förbrukningen är liten. ty en generator och en last, så ökar förbrukningen så
snurrar generatorn mindre. DVS för mycket el så minskar frekvensen. Därför viktigt att
ha koll på frekvensen. (behöver inte götta in oss i)
Finns bilder på alla kraftledningar och import. Sverige exporterar. tar sin data ifrån
www.statnett.no
där kan man söka bakåt i tiden.

De finns olika elområden, för där kan man sätta olika priser beroende på hur mycket el
som finns tillgänglig. Oftast är de likadana, men om det är lite vindproduktion i danmark
så kan priset i SE4 och SE3 öka.

http://www.statkraft.se
2) Lägesrapport
Projektgrupen presenterar sin frågeställning, Matthias är nöjd och tillägger “hur mycket
el produceras under en kall vinterdag”
Hur får man det hela att bli mer tekniskt? Olausen har bara beräknat produktionen inte
förbrukningen. 
www.nordpoolspot.com
Jämför med temperaturen (
www.smhi.se
>
data > utforskaren för data > fortsätt > )
Vi måste komma fram till en temperatur som är representativ för hela sverige. Den är
korrelerad till förbrukningen. (vilket vi fokuserar på) Se till befolkning kan kolla
consuptions. teknisk bit definiera den kritiska gränsen.
www.vindkraftsbranschen.se(svensk vindenergi) Ingen källa till info visste du att i sverige
räcker reglerkraften med befintlig vattenkraft åtminstonde upp till 30 TWh vindkraft. Kan vi
få den beräkningen, källan?
http://www.ox2.com
Kontakta Eva Podgrajsek 
eva.podgrajsek@ox2.com
Studiebesöksmöjlighet! Ligger i gamla stan.

www.standupforwind.se
sammarbetscenter för vindenergi, har startat ifrån stand up for
energi (officiellt center mellan uppsala och stockholm univeristet (KTH))

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Vi kan träffa Matthias varje vecka eller vid behov. Mailkontakt är också okej, Samt
direktbesök.
Matthias föreslår att vi jobbar i Matlab och Excell. ( GIS är tidskrävande)
Mathias lägger in info Studentportalen från

Svara på våra frågeställningar och komplettera Olausons modell.
4) Till nästa gång
Projektplanen ska skickas till Matthias på måndag.
Vi tar nästa möte efter projektplanen.

Vid protokollet
Kerstin Thungström

Justeras
Elin Sandgren

Dokumenttyp

Självständigt arbete i miljö och
vattenteknik 15 hp

Projektgruppsprotokoll

Dokumentkod
W1652 / P03

Datum 20160411

Ersätter

Författare
Kerstin Thungström
Handledare
Mattias Mohr

Rapportnamn
Andra mötet

Tid: 9.1512.00
Plats: Geocentrum
Närvarande personer:

Lovisa Lindberg, John Granström, Kerstin
Thungström, Lina Lundmark, Matilda Jirblom och
Elin Sandgren.

Frånvarande personer:
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)
1) Meddelanden
Lovisa och Elin meddelar att nästa onsdag efter lunch kommer de frånvara några timmar.
Matilda är tillbaka från Island.
2) Lägesrapport
Vi ska presentera våra projektplan senare idag. Sedan påbörjar vi litteraturstudien.
Frukost på nation på torsdag 14/4. Möte med Matthias fredagen 15/4.
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Få en godkänd projektplan.
Göra klart litteraturstudien.
Kontakta Jon Olausson och fråga om modellen (Elin fixar).
Kontakta om ev studiebesök, ( John kontaktar)
Lovisa är ansvarig för bokning av lokaler.
Lina har kontakt med Matthias.

4) Till nästa gång
Vi jobbar med litteraturstudien, nästa möte 18/4

Vid protokollet
Kerstin Thungström

Justeras
Matilda Jirblom

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Dokumentkod

P-rapport

W-16-52 / P-04

Datum

Ersätter

15 april 2016
Författare

Elin Sandgren
Handledare

Rapportnamn

Mattias Mohr

Andra mötet med Matthias

Sammanfattning
Under mötet diskuterades kring fortlöpande arbetsform och metod. Förslag kring
hur definition av ”kalla dagar” ska tolkas togs upp och kommer arbetas vidare på
under projektets gång.

Tid: 11:00
Geocentrum

Närvarande personer:
Elin Sandgren, John Granström, Kerstin Thungström, Matilda Jirblom, Lina Lundmark
Frånvarande personer:
Lovisa Lindberg

1

Meddelanden

Föregående protokoll (P-02) gås igenom.
Projektplanen presenterades för Conny Larsson och Cecilia Johansson tisdagen den 12e
april och godkändes då. Sedan dess har gruppen arbetat med litteraturstudien.
Matthias Mohr ger godkännande för att använda Svensk Vindenergi som källa till rapporten.
Gruppen tar även upp problem med definitionen av en kall dag. Varierar stort runt om i
Sverige. Diskussionen ledde till följande förslag: -En temperatur från varje län och multiplicera med antal människor som bor där? Medelvärde över ett dygn.
Syftet med projektet är hur ofta kalla vinterdagar förekommer under en 30-årsperiod.
Förslag från handledare är att sätta en rimlig temperaturgräns på cirka -10. Korrelera
sedan detta med energiförbrukningen i dag på nordpoolspot. Tänk hela Sverige, inte de
olika elområdena, och anta att det går att tansportera el runt om i landet.
Handledare tipsar om ”Heating degree day- översätter temperatur till uppvärmningsenergi
i kWh per dag. Räknar man ut dygnsmedeltemperatur kan räkna ut hur många kwh man
kan använda.
Gruppen meddelar att de har haft kontakt med Jon Olauson och ska träffa honom torsdag
eller fredag nästa vecka.
Projektgruppen diskuterar med handledare och beslutar att i litteraturstudien nämna
att kylan kan påverka vindkraftverken på mekaniska vis.
Gruppen diskuterar smärtgränsen kring elpriser. Energiforsk, Lennart Söder: Förnybart
scenario genererar fler timmar med högre elpriser under ett år?
Litteraturstudien bör innehålla lite kort kring hur vindkraftverk fungerar.
Gruppen ber om en rapport från föregående år av handledare.
Handledare meddelar att han fått svar från Svensk Vindenergi och det är fritt fram att
kontakta dem för att komma på studiebesök.
1

Tid: 11:00
Geocentrum

2

Lägesrapport

Gruppen känner att det känns spretigt just nu. Finns väldigt mycket bra och spännande
rapporter men tiden räcker inte till att läsa alla. Dock finns det tid kvar och gruppen är
lite stressad över tidsåtgången. Deadline på litteraturstudien är tisdag klockan 17.00.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Gruppen måste jobba effektivt inför litteraturstudien och försöka sålla ut det viktigtaste.

4

Till nästa gång

Nästa möte med handledare bestäms till fredagen 22/4 klockan 11:00 i luftrummet. Då
kommer möte med Jon Olauson gås igenom och fortsatt arbetsplan för projektet diskuteras.
Vid protokollet
Elin Sandgren
Justeras
Matilda Jirblom

2

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Dokumentkod

P-rapport

W-16-52 / P-05

Datum

Ersätter

18 april 2016
Författare

Kerstin Thungström
Handledare

Rapportnamn

Mattias Mohr

Projektgruppsmöte

Tid: 10:15
Geocentrum

Närvarande personer:
Elin Sandgren, John Granström, Kerstin Thungström, Matilda Jirblom, Lina Lundmark,
Lovisa Lindberg
Frånvarande personer:

1

Meddelanden

Föregående protokoll (P-04) gås igenom.

2

Lägesrapport

Gruppen arbetar med litteraturstudien som ska samanställas imorgon. Harvard systemet
enligt SLU ska användas för refrenser. Olika oklarheter om hur man använder systemet
reds ut.
Sidhantering krävs inte enligt harvardsystemet, däremot så kan det vara bra att veta vilka
sidor det gäller då lärarna kan behöva den infon senare.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Elin ska prata med bibliotikarien om vi kan använda Zotero rakt upp o ner efter mötet.
Matthias har mailat en rapport från förra året som Kerstin lägger upp på driven.
Lägesrapporterna ska läggas upp med datum på studentportalen.

4

Till nästa gång

Alla jobbar på med sina L-rapporten, vi fokuserar på materialet och inte på sidantalet.
Vid protokollet
Kerstin Thungström
Justeras
Lovisa Lindberg

1

Dokumenttyp

Självständigt arbete i miljö och Projektgruppsprotokoll
vattenteknik 15 hp
Datum 20160421

Författare
Matilda Jirblom
Handledare
Mattias Mohr

Rapportnamn
Möte med Jon Olausson

Dokumentkod
W1652 / P6
Ersätter

Tid: 14.00
Plats: Ångström
Närvarande personer:

Lovisa Lindberg, John Granström, Kerstin Lisspers,
Lina Lundmark och Elin Sandgren Matilda Jirblom
Jon Olaussson

Frånvarande personer:
Vi kan få data från Jon med MEERRA temperatur samt Europas elproduktion från de 10
senaste åren. Vi ska prata med Mattias mer om hur vi ska använda temperaturdatan. Är
MEERRA tillförlitligt?
Jon tycker det är mer intressant att kolla på temperaturen varje timme eftersom den kan
variera stort under ett dygn och därav även lasten. Det finns även tydliga tendenser att
under helgen är lasten inte så stor på elnätet och att vi då egentligen kan ta bort dessa
dagar.
Angående vilket framtidsscenarium som vi ska använda rådde Jon oss att använda A1, B1
och C1 eftersom detta verkar vara troligast.
Vi pratade också om att göra stickprov under de kalla dagarna för att verkligen se hur lasten
ser ut då.
Vi kan ge klarhet i vad som gäller. Förespråkare av vindkraft säger att det det blåser mest på
vintern. Medan skeptiker menar att det inte blåser på kalla dagar. Kanske skulle man kunna
installera gasturbiner för att höja effekten under dessa få timmar. Kanske inte så
miljöfarligt.
Jon tyckte det var en bra idé att vikta det mot där folk bor enligt den idé som vi
presenterade.

Dokumenttyp

Självständigt arbete i miljö och Projektgruppsprotokoll
vattenteknik 15 hp
Datum 20160425

Författare
John Granström
Handledare
Matthias Mohr

Rapportnamn
Projektsgruppsmöte

Dokumentkod
W1652 / P07
Ersätter

Tid: 10:15
Geocentrum

Närvarande personer:
Elin Sandgren, John Granström, Kerstin Thungström, Matilda Jirblom, Lina Lundmark,
Lovisa Lindberg
Frånvarande personer:

1

Meddelanden

Mötet inleds med att gå igenom förra veckans punkter. Mötet med Jon är genomfört
och planeringen för det fortsatta arbetet är slutfört. Tidsplanen för moddeleringsfasen
presenteras för Matthias. Olika modifieringar av metoden disskuteras med Matthias utifrån feedback från Jon. Svårighter uppstår då data saknas och då vi hanterar stora
datamängder. Jon rekommenderar temperaturdata från MERRA.

2

Lägesrapport

Arbetet med att ta fram relevant data har påbörjats och de svårigheter som uppstår
härstammar från praktiska problem med att hantera stora datamängder.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Gränsen för en kall vinterdag bestämms till -10 grader per person i snitt. Jons modell
innehåller bara data till och med 2014 och SMhi-gruppen fokuserar på de senaste 15
åren. Att skapa en egen konsumptionsmodell bedöms ej vara nödvändig eftersom faktisk
konsumptionsdata finns. Vindkraftsproduktionen bör tas fram under hela 30-årsperioden.
Litteraturstudien ser bra ut-Mattihias Men en effektkurva hade varit önskvärd. MÅste
skriva om modelldelen efter vad vi nu fått reda på om Jons modell. Kan vara bra att lägga
till lite om vinden. Klimatförändringarna kommer leda till varmare vintrar och färre kalla
dagar.

4

Till nästa gång

Eventueltt kontakta vattenfall/svensk vindenergi angående frostskador på vindkraftverk.
Inget möte nästa fredag. Möte onsdag klockan 11:00 27/4 i luftrummet.
Vid protokollet
John Granström
Justeras
Lovisa Lindberg

1

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Dokumentkod

P-rapport

W-16-52 / P-08

Datum

Ersätter

25 april 2016 Ingen
Författare

Lovisa Lindberg
Handledare

Rapportnamn

Mattias Mohr

Projektgruppsmöte

Sammanfattning

,

Tid: 9:45
Ångström

Närvarande personer:
Elin Sandgren, John Granström, Kerstin Thungström, Matilda Jirblom, Lina Lundmark,
Lovisa Lindberg
Frånvarande personer:

1

Meddelanden

Mötet inleds med att gå igenom förra veckans punkter.

2

Lägesrapport

SMHI gruppen: Det går bra, men det är mycket jobb. Tror att vi kommer bli klara innan deadline. Att fylla i de tomma dagarna (de som saknar data) kommer att ta tid.
Prog.gruppen tar fram antal invånare i varje län. Undersöker hur man skulle kunna programmera för att få in värdena i matlab från excel.
Prog.gruppen har tagit fram grafer på vindkraftens totala kapacitet vid alla scenarior.
Lasten har beräknats i matlab.
Prog.gruppen tar ansvar över att komplettera litteraturstudien då de känner att de inte
har lika mycket att göra som SMHI gruppen.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Osäkert ifall gränsen för en kall vinterdag ska bestämmas till -10 grader per person i snitt.

4

Till nästa gång

Fortsätta jobba med projektet till deadline nästa vecka.
Vid protokollet
Lovisa Lindberg
Justeras
John Granström

1

Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Dokumentkod

P-rapport

W-16-52 / P-09

Datum

Ersätter

27 april 2016
Författare

Elin Sandgren
Handledare

Rapportnamn

Mattias Mohr

Handledarmöte

Sammanfattning

Tid: 11:00
Geocentrum

Närvarande personer:
Elin Sandgren, Kerstin Thungström, Matilda Jirblom, Lina Lundmark, Lovisa Lindberg
och Matthias Mohr
Frånvarande personer:
John Granström

1

Meddelanden

Matthias meddelar om en insändare i UNT som skriver att kärnkraften inte kommer att
räcka till under kalla vinterdagar. Ämnet är alltså väldigt aktuellt. Matthias mailar en ny
rapport från energimarknadsinspektionen där uppdaterade elpriser finns att hitta.
Angående de ersättande mätstationerna som har valts för vissa län uppmanar Matthias
att framförallt välja närliggande stationer. Höjdskillnaden kan korrekteras med en faktor
0,65 grader per 100 meter. Avståndsskillnaden bör även kommma med i tabellen.
Kerstin och Matilda frågar kring visualisering av data. Matthias vill se ett samband mellan temperatur och elförbrukningen. Bra fråga att besvara är: Hur stor procent av den el
som konsumeras har producerats av vindkraft under ett kallt dygn? Intressant är också
att försöka få fram ett samband för last och temperatur.
Gällande data över antalet kalla dagar i landets län under 30 år rekommenderar Matthias
att ta hur många kalla dagar per år.Tabell över folkmängden i Sverige bör ligga under
metod-delen i rapporten.
Till slutrapporten kan det vara intressant att ta fram hur uppvärmningen i Sveriges hushåll
ser ut.

2

Lägesrapport

Tidsmässigt ligger gruppen bra till och ser positivt på fortsatt arbete.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Temperaturgruppen ser över möjlighet att räkna om all eller vissa data. Dubbelkollar
även de ersättande mätsstationerna.

4

Till nästa gång

Mittredovisning kommer att genomföras och en minilitteraturstudie kommer lämnas in.
Nästa möte: Onsdag 4/5 klockan 14:15 i luftrummet.
1

Tid: 11:00
Geocentrum

Vid protokollet
Elin Sandgren
Justeras
Lovisa Lindberg

2
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  Meddelanden
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  torsdagen	
  (Kristi	
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  Lägesrapport
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  Lina,	
  Elin	
  och	
  Lovisa	
  ska	
  skriva	
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  Dagbok
Reflektionsdokumentet	
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  gång
Mittredovisningen	
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Lovisa	
  Lindberg
	
  

Dokumenttyp

Självständigt arbete i miljö och Projektgruppsprotokoll
vattenteknik 15 hp
Datum 20160504

Dokumentkod
W1652 / P11
Ersätter

Författare
Matilda Jirblom
Handledare
Mattias Mohr

Rapportnamn
Möte med Hans Bergtröm

Tid: 14.00
Plats: Ångström
Närvarande personer:

Frånvarande personer:

Lovisa Lindberg, John Granström, Kerstin Lisspers,
Matilda Jirblom & Hans Bergström
Elin Sandgren & Lina Lundmark

Vi presenterade data för Hans Bergström och diskuterade hur vi ska framställa vårt resultat
med tanke på statistisk säkerhet.
När vi plottar timmar mot produktion för de kalla dagarna är det stora skillnader mellan
dem och vi hittar inget samband. Hans rådde oss att visa dessa data, men att samtidigt
diskutera kring att vi har för lite data för att dra några slutsatser.
Angående medelvärde tyckte Hans att vi bör fundera på att ta medelvärde för bara vinter
när det gäller konsumtion och produktion. Vi har hittills använt medelvärde för alla timmar
under hela året vilket kan bli lite missvisande.
Vi ska också ta fram produktionen under 30 år för att få ett större mängddata.
Hans tycker också att det är intressant av att diskutera kring varför folk är kritiska till
vindkraft under vintern med metrologiska bakgrund.

Självständigt arbete i miljö- och
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Närvarande personer:
Elin Sandgren, Kerstin Thungström, Matilda Jirblom, Lina Lundmark, Lovisa Lindberg
och Matthias Mohr
Frånvarande personer:
John Granström

1

Meddelanden

Gruppen presenterar mittredovisningen från 2/5 och tar upp de åsikter och synpunkter
som Conny och Cecilia lämnade. Bland annat att dela upp produktionsgrafen i fyra delar
och tagit fram de data som ligger i respektive del. Ett medelvärde för temperaturen per
timme har tagits fram för respektive del och plottats upp.
För att få svar på några statistikfrågor för projektet har gruppen varit i kontakt med
Hans Bergström på Geocentrum. Bergström tyckte det var för lite data så gruppen rekommenderades ta tillbaka datapunkterna från helgerna samt ta över hela perioden på
30 år också. Detta håller Matthias med om.
Gruppen presenterar Conny och Cecilias förslag om att hitta en gemensam nämnare mellan de olika datapunkterna i kvadranterna, tillexempel stabilitet. Mattias varnar gruppen
för att det kommer att generera väldigt mycket jobb.
Idé från Matthias: Ta fram standardavvikelsen under ett dygn och sen plotta upp det. Det
är ett bra sätt för att visa hur mycket det varierar över ett dygn. Kan man säga att det
alltid blåser lite på kalla dagar eller vad säger resultatet? Matthias rekommenderar även
att en frekvensfördelning skulle vara bra att ta med för de kalla dagarna och produktionen.
Det kan fortfarande vara intressant att ta upp hur elproduktionen av vindkraft ser ut i
grannländer, exempelvis Danmark. Detta kan göras för ett stickprov av de kalla dagarna.
Det behöver inte vara perfekt, temperaturen för landet behöver inte tas fram. Det är okej
att bara göra en grov uppfattning.

2

Lägesrapport

Gruppen ser positivt på resterande tidsåtgång men måste börja begränsa sig och fokusera
på det viktigaste nu. Det viktigaste är nu att få en röd tråd genom hela rapporten.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Gruppen begränsar sig till att enbart granska temperaturen och inte gå vidare och studera
en annan parameter. Gruppen ska även fixa en frekvensfördelningskurva. Även ett figur
mellan temperatur och konsumtion ska tas fram. Ta fram information om en grad-dag.
1

Tid: 11:00
Geocentrum

4

Till nästa gång

Arbeta på, köra hårt och ha roligt!
Nästa möte: Onsdag 11/5 klockan 12:15 i luftrummet. Därefter fredag 13/5 klockan 10:00
i luftrummet.
Vid protokollet
Elin Sandgren
Justeras
Lovisa Lindberg
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vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp

Dokumentkod

P-rapport

W-16-52 / P-13

Datum

Ersätter

11 maj 2016

Ingen

Författare

Lovisa Lindberg
Handledare

Rapportnamn

Mattias Mohr

Projektgruppsmöte
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1

Meddelanden

Gruppen mailade Cecilia om frågeställning angående om det gick bra med avsmalning.
Funderingar kring graddagar. Hur ska det användas i rapporten, är det nödvändigt?

2

Lägesrapport

Visar graferna om last och vindproduktion över hela året, medelvärdesgrafen med länerna,
produktions och temperatur graf med mera. Funderingar kring vilka grafer som är relevanta och inte.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Matthias håller med om att ändra frågeställning. Fokusera på det som undersöks. Nämna
graddagar som referens. Gruppen berättar om de förändringar och tillägg som ska göras
på de grafer som visas och Matthias håller med om att dessa förändringar och tillägg
skulle göra graferna bättre.

4

Till nästa gång

Fortsätta arbeta med uppdatering av graferna (bland annat trendlinjer) och fortsätta med
sammanställning av slutrapporten innan deadline nästa vecka.
Vid protokollet
Lovisa Lindberg
Justeras
Kerstin Thungström
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1

Meddelanden

Gruppen presenterar grafer och frågar om Matthias synpunkter. Särskilt diskuteras figur
4 i resultatdelen, som visar elproduktionen under kalla dagar uppdelat i J, K, L och M.
Det noteras att inte alla vintermånader har tagits med i beräkningarna. Endast 4 månader
är med och detta skulle vara bra att ta upp i diskussionen. Fler funderingar angående
figur 4 tas upp med Matthias, exempelvis vad som skiljer K och M åt, och han ger sina
synpunkter på detta. Det bestäms även att gruppen ska fråga Hans Bergström om det är
möjligt att låna en graf av honom till den slutgiltiga rapporten.
Vidare diskuteras figur 8 med Matthias. Det noteras att osäkerheten för C1 är större
än för A1. Matthias tillägger att C1 ser mer Gaussisk ut och att gruppen bör beräkna
standardavvikelse för figur 8. Matthias ritar upp en figur som visar att korrelationskoefficienten avtar med avstånden mellan vindkraftverken.
Gruppen undrar om R eller R kvadrat bör användas. Matthias säger att R kvadrat brukar
användas av ingenjörer men att R går lika bra. Det beslutas att hur vinden skiljer sig på
höjden under natt och dag samt att korrelationen minskar mellan avståndet av vindparker
ska tas upp i teoridelen.
Figur 10 , som visar produktionen timvis för de olika kvadranterna diskuteras. Det visas i
grafen att det är en dipp mitt på dagen, men eftersom standardavvikelsen är så pass hög
är gruppen tveksamma till hur tillförlitliga resultaten är. Matthias säger att standardavvikelsen tyder på att värdena är väldigt utspridda. Matthias tycker att J ser ut att ha en
bra dygnscykel för C1.
Konsumtionen i figur 14 visas samt standardavvikelsen för denna. Matthias önskar att
gruppen hinner ta fram fler grafer men det beslutas att det finns för lite tid kvar för att
kunna genomföra detta.
Figur 16 diskuteras där medelkonsumtionen under kalla dagar är ritat mot temperaturindex. Gruppen undrar om sambandet ser rimligt ut trots att det linjära sambandet är
svagt. Importen i figur 17 visas också och det nämns att vi har en underskott under kalla
dagar. Matthias säger att importen troligtvis kommer från Norge. Gruppen planerar att
diskutera kring detta i diskussionen och ta upp bland annat från vilka länder Sverige
importerar från samt om energin är grön.

1

Tid: 11:00
Geocentrum

2

Lägesrapport

Gruppen är ivriga att sätta igång med skrivandet av rapporten, samtidigt som samtliga
gruppmedlemmar hade önskat att ha mer tid till att ta fram fler grafer. Matthias tycker
dock att resultatdelen ser mycket bra ut.
Det beslutas att inget möte ska bokas innan tisdagen då rapporten ska inlämnas.

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Gruppen har bestämt sig för att inte ta på sig mer arbete utan är nu inställda på att
skriva klart rapporten.

4

Till nästa gång

Arbeta på med rapporten och ha kul!
Nästa möte: Torsdag 19/5 klockan 13.15 i luftrummet.
Vid protokollet
Lina Lundmark
Justeras
Elin Sandgren

2

Dokumenttyp
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Rapportnamn
Möte om diskussionen

Tid: 08.30
Plats: Ångström
Närvarande personer: Lovisa Lindberg, John Granström, Kerstin Lisspers,
Lina Lundmark och Elin Sandgren Matilda Jirblom
Frånvarande personer:
Figur 1. Last och konsumtionen korrelarar. Argument för att vindkraft.
Fig 2. Hur pass få vinterdagar de är under 30 år. Reglerkraft gasturbiner Jons argument.
Möjligtvis reservkraft. Något man måste kolla vidare på. Är detta vettig argument. Bättre att
bygga bättre reservkrafter. Sprid ut vindkraftverken enligt C mer!
Fig 3. Rubrik. Temperatur index i diskussionen. En temperatur för hela sverige. Är det en
kall dag, finsn det ett bättre sätt? En mätstation i varje län. Folk bor ju inte vid en flygplats.
Vi
måste ta hänsyn till var folk bor istället för en kall dag. En annat sätt att göra är att titta på
vindkraften placering. Se på hela bilden.
Bakgrunden: Diskuterat om vi ska skriva om den mediala bilden är.
Fig 4. Ofta så producerar vindkraften mindre under kalla vinterdagar. 14% producerar över
medel. Totalt är det väldigt få kalla dagar, så det handlar om en väldigt liten del.
Fig 8. Framtidens vindkraft. Intervallspridningen. Större osäkerhet vad man får för C1. Större
minimumvärde.
Fig 10. Ser att produktionen nästan följer konsumtions mönstret. Blåser det mer på natten?
Fig 11. J har mycket färre värden, endast fyra.
Till resultat: Utveckla mer hur mycket standardavvikelse är av produktionen.
Liknande standardavvikelsle för samma timmar. Men vi hittar inga skillander i konsumtion
eller produktion. Kolla andra parametrar så som stabilitet. Vad är det som utmärker dagarna

i en kvadrant.
Helgdag lägre konsumtion. Produktionen är som högst när vi behöver den.
Fråga MAtiias om Rvärdet!
Fig 16. Vi har inte så stor korrelation att mer el konsumeras under kalla dagar. Diksutera om
graddagar.
Fig 17. Importen. Vi importerar alltid under kalla vinterdagar. Generrlet exporterar Sverige
el,
lägg till någonstans!
Utökad studie. undersöka grannländers produktion.
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1

Meddelanden

Handledarens kommentarer på slutrapporten gås igenom. De mest omfattande förslagen
på förändring listas nedan.
• Generellt bör onödiga formuleringar i rapporten undvikas. Formuleringarna ska
istället vara korta och koncisa.
• Hitta mer uppdaterade siffror från 2015 på vindkraftsproduktionen.
• Förtydliga vandrande lågtryck och högtryck. Ange solens vikt i detta och att Sverige
befinner sig i det så kallade västvindsbältet.
• Fel i referensen till vindeffektkurvan. Kolla upp data på Enocon (görs enbart om tid
finns).
• Kapacitetsfaktor för vindkraftverken skulle vara intressant att ta med. Hur mycket
produceras per år i medeltal?
• Stava rätt och konsekvent. Exempelvis scenarior/scenarier.
• Förtydliga några av de beskrivande figurtexterna i resultatdelen.
• Ändra den beskrivande figurtexten och diskussionen till figur 22.
• Diskutera kring varför inte MERRA-data användes. MERRA-data behöver valideras
och det fanns det inte tid till vilket avgjorde att data från SMHI användes.
• På vissa ställen i diskussionen bör hänvisning till teoridelen finnas.
• Lägg ihop sista delen i diskussionen med avsnittet slutsats”.
Sammanfattningsvis anser handledaren att rapporten är bra och resultaten tydliga
men formuleringarna kan generellt göras kortare.

2

Lägesrapport

Gruppen tar sig an de förslag till förändringar som handledaren presenterat. Lämnas in
senast 17.00 fredagen den 20e maj.

1

Tid: 13.20
Geocentrum

3

Ändringar och åtgärder/uppgifter

Gruppen ändrar rapporten enligt punktlistan ovan och efter kommentarer i utskriven
rapport från handledaren.

4

Till nästa gång

Slutrapporten korrigeras och läggs upp på studentportalen.
Vid protokollet
Elin Sandgren
Justeras
John Granström

2
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Litteraturstudie

Sammanfattning
År 2014 var 2961 stycken vindkraftverk registrerade i Sverige vilket stod för 7,5 % av den
totala elproduktionen det året. För att vindkraftverken ska ha möjlighet att producera el
krävs en vindhastighet på 2-25 m/s där mest el genereras i spannet 12-13 m/s. Effekten
av vinden beror på vindstyrkan samt av luftens täthet som i sin tur beror av lufttryck
och temperatur.
Under kalla vinterdagar har Sverige stort behov av uppvärmning och kräver därför högre
elproduktion än under varmare dagar. Vid dessa tillfällen kan import av el bli nödvändigt
och det möjliggörs genom sammankoppling med det internationella elnätet. Genom att
elförbrukningen i Sverige är mycket varierande krävs reglerkraft i landet för att möta upp
variationerna, för detta används vattenkraft då vindkraft växlar i elproduktionen.
Kostnaden av vindkraftsbyggnation på land beräknades 2016 till 10-13 miljoner kronor/MW vilket är en betydligt lägre siffra än tidigare år. Att uppföra vindkraftverk till
havs är dock dyrare och uppgår till omkring 20-30 miljoner kronor/MW.
I litteraraturstudien berörs även tidigare använd modell på området, elpriser, juridiska
bestämmelser samt kärnkraftens roll som elförsörjare.

1

1

Inledning

Syftet med denna litteraturstudie är att få en ökad förståelse för hur vindkraft påverkas
av kallt klimat. Ofta hörs argumentet att Sveriges kärnkraft inte bör avvecklas eftersom
vindkraften inte producerar tillräckligt med el under de kalla vinderdagarna då energikonsumtionen är som högst. Materialet i studien kommer användas som en vägledning
till hur det fortsatta arbetet bör läggas upp. Studien ger en grundläggande översikt av de
områden som ansetts betydande för projektet där låga temperaturers påverkan på vindkraft ska undersökas.

2
2.1

Vindkraftverk
Vindkraftskonstruktionen

Ett vindkraftverk är en byggnation som gör om vindens rörelseenergi till el. Ett traditionellt vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus, turbin, styrsystem samt en
transformator. Turbinen består oftast av tre rotorblad som är fastsatta i ett nav. Rotorbladen är vinklade för att fånga vinden på bästa sätt men även för att inte vara för tunga
för konstruktionen. Dagens verk roterar 6-30 varv/ minut (Wizelius, 2015).
Högst upp i vindkraftverkstornet sitter ett maskinhus där generatorn, bromsarna, växellådan,
styrsystemet och en girmotor är placerade. Girmotorn flyttar vindkraftverket i rätt position i förhållande till vinden. För maximalt uttag av energi ska vindkraftverket vara placerat vinkelrätt mot vindens riktning. Styrsystemet läser av exempelvis vindförhållanden
och ger signaler vidare till verkets övriga komponenter. Växellådan ökar verkets varvtal
och generatorn alstrar elektricitet. Transformatorn justerar upp spänningen från vindkraftverket till elnätets högre nivå (Wizelius, 2015).
Det finns ingen självklar indelning av olika vindkraftverk eftersom det är en stor skillnad
mellan storlek, användingsområde och konstruktion. En grov indelning av vad som finns
på markanden idag är mikroturbiner, gårdsverk, medelstoraverk, multi MW-verk, offshore
verk, vindhjul och vertikalaxlade konstruktioner som är horisontella i vindens riktning.
Bland äldre konstruktioner går också att hitta en- och tvåarmade turbiner som kräver
mindre material och konstruktionskostnader (Wizelius, 2015).

2.2

Vindens betydelse för elproduktionen

Vindkraftverken producerar el mellan en vindhastighet på 2-25 m/s. De genererar mest el
vid dess märkeffekt vilken, beroende på modell, brukar vara vid 12-16 m/s. Ett vindkraftverks produktionsförmåga beskrivs av dess vindeffektkurva som visar hur mycket el som
vindkraftverket producerar vid olika vindstyrkor. Denna kan beräknas ur verkningsgraden
hos verkets komponenter men måste även bestämmas genom tester av verket i olika vindstyrkor. För att kunna bestämma hur mycket ett vindkraftverk kommer att producera på
en bestämd plats, måste frekvenstabell över vindhastigheter användas. Det är viktigt att

1

veta hur ofta varje vindstyrka förekommer på platsen för att kalkylera framtidens produktion. Effekten av vinden beror inte endast på vindstyrkan utan även på luftens täthet som
i sin tur beror på lufttryck och temperatur. En kall vinterdag med minus 10 grader finns
det mer energi i vinden än en sommardag med 20 grader. Vid kalla temperaturer, dimma
och underkylt regn kan det bildas is på rotorbladen. Detta påverkar bladens aerodynamiska egenskaper och sätter stopp för elproduktionen. Därför är de flesta vindkraftverk i
kallare klimat försedda med inbyggda värmeslingor i rotorbladet som styrs av en isdetektor (Wizelius, 2015).

Figur 1: Vindkraftverk i vinterklimatet (Public domain pictures 2016)

2

2.3

Elproduktion från vindkraftverk

I Sverige har byggnationen av vindkraftverk ökat de senaste åren och år 2015 fanns det
3259 byggda vindkraftverk. Den största delen av vindkraftverken är placerade i södra
delarna av Sverige och den totala effekten är beräknad till 5856 MW (Vindkraft i Sverige, 2015). Under 2014 uppgick produktionen av el från vindkraft till 11,2 TW, vilket
motsvarar 7,5 % av den totala elproduktionen (Enmalm & Kulin, 2015). Mellan 2013 och
2014 byggdes inga nya vindkraftverk till havs. Av de 2961 vindkraftsverk som registrerades 2014 stod 87 stycken placerade i havet viket motsvarar 3 % av det totala antalet
(Vindkraftsstatistik 2014, 2015).
Det finns en begränsning i utvinning av energi P ur vind vilken beskrivs av Betz lag
(ekvation 1).
ρπr2 3
v
(1)
2
där ρ är luftens densitet, r är rotorns radie och v är vindens hastighet. När vinden
passerar turbinen bromsas den upp och endast 16/27 av energin i vinden utvinnas det
vill säga 59,3 %. Vindens effekt beskrivs enligt ett matematiskt samband som visar att
en fördubblad vindstyrka ger åtta gånger ökad effekt. Detta gör att ett vindkraftverk på
1 MW kan producera 2 GWh/år och då försörja 100 eluppvärmda hus, 400 småhus eller
1000 lägenheter (Wizelius, 2015).
P =

2.4

Kostnad för vindkraftsbyggnation

Vid uppförandet av en vindkraftsanläggning är det flera olika ekonomiska parametrar som
måste tas i beaktning. Framförallt är det kostnaden för vindturbinen, uppkopplingen till
elnätet, installation och eventuellt uppförandet av nya vägar som dominerar kostnaderna. Det är dock främst vindturbinen och dess storlek som har en avgörande betydelse
för i vilken prisklass byggnationen landar på. Baserat på data från Danmark, Spanien,
Tyskland och Storbritannien beräknas en turbin som genererar 850 kW till 1500 kW stå
för omkring 74-82 procent av den totala kostnaden för byggnationen (Morthorst, 2004).
Historiskt sett har vindkraftverken kostat betydligt mer att bygga än vad de gör idag.
För ett antal år sedan kostade det cirka 15-17 miljoner kronor/MW och idag ligger det på
ungefär 10-13 miljoner kronor/MW (Svensk Vindenergi, 2016). Den stora prissänkningen
beror till stor del på att vindkraftsturbinerna har blivit billigare och effektivare. En annan
bidragande faktor är att intresset för vindkraft har vuxit de senaste åren vilket gjort att
konkurrensen på marknaden ökat. (Westin & Stenkvist, 2014).
2.4.1

Kostnad för havsbaserade vindkraftverk

Byggnation av havsbaserade vindkraftverk medför att avstånden till elnätet kan bli stora.
Detta bidrar till att priset ökar för dessa jämfört med landbaserade vindkraftverk. Enligt
Svensk Vindenergi kostar havsbaserade vindkraftverk cirka 20-30 miljoner kronor/MW
vilket är dubbelt så mycket som kostnaden på land (Svensk Vindenergi, 2016).
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2.4.2

Drift-och underhållskostnader för vindkraft

En vindkraftsturbin beräknas i dag ha en livslängd på drygt 20 år. Kontinuerliga underhåll och försäkringar är kostnader som är relativt lätta att planera inför medan reparationskostnader är en parameter som är betydligt svårare att förutspå. Generellt ökar
dock reperationskostnaden med tiden för vindkraftverk då man kan förvänta sig att delar
behöver bytas ut efter några år (Morthorst, 2004).
I Sverige har man räknat fram att drift- och underhållskostnader för landbaserade vindkraftverk uppkommer till omkring 10-16 öre/kWh. I beräkningen har man bland annat
tagit med parametrar som serviceavtal, anslutningsavgifter och försäkringar. Även driftoch underhållskostnaden är betydligt högre för havsplacerade vindkraftverk, beräkningar
pekar på en kostnad av 15-25 öre/kWh under turbinens livslängd (Svensk vindenergi,
2016).

2.5

Utbyggnadsmöjligheter för vindkraft

Sommaren 2009 beslutade riksdagen om en planeringsram kring vindkraft. Ambitionsnivån för produktion av el från vindkraftsverk sattes då till 30 TWh år 2020 där en
tredjedel planeras produceras till havs (Riksdagsförvaltningen, 2009). I slutet av 2013
klassificerades 310 områden i Sverige, varav 29 till havs, som riksintresseområden för vindkraftsutbyggnad. Dessa platser anses enligt Energimyndigheten vara särskilt lämpade för
produktionen av just vindenergi. (Svenska kraftnät, 2015)
Utbyggnationer av vindkraftverk har under de senaste åren ökat och det är främst vindkraftsparker på industriell skala som dominerar utbyggnaden. 2014 beräknades 175 av
landets 250 kommuner inneha vindkraft i någon form. Störst produktion skedde i Ockelbo kommun med en installerad effekt på 250 MW från sina 89 vindkraftverk. Därefter
följer kommunerna Gotland och Laholm med betydligt fler vindkraftverk, 133 respektive
103 stycken, men med en installerad effekt på enbart 172 och 160 MW. (Svenska kraftnät,
2015)

3

Modell för vindkraftsproduktion i Sverige

För att ta fram en prognos för vindkraftens framtida produktion måste en modell användas.
På Uppsala Universiet har doktoranden Jon Olausson tagit fram en metod som tar hänsyn
till de senaste decenniernas väder, enligt systemet MERRA, och applicerar detta på framtidens förväntade elproduktion från vindkraft.

3.1

MERRA

Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
modell som återskapar vädret med hjälp av data från satelliter. Analyserna sträcker sig
från 1979, då de första satelliterna kom och fram till idag. Syftet är att förbättra framtida
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väderprognoser genom att återanalysera de gamla. Prognoserna är uträknade i punkter i
ett rutnät och går att ladda ner gratis på NASA:s hemsida (NASA, 2016).

3.2

Modellen

Jon Olausson, doktorand inom vindkraft, har tagit fram en modell som undersöker hur
mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. I denna modell har tre olika framtidsscenarion undersöks som bas. Det ena är A1 där man
räknar med en kapacitet på 20 TWh, B1 där kapaciten är 30 TWh och C1 med 50 TWh
(Olausson, 2015).
I varje scenario har Olausson även räknat med flera fall där fler eller färre vindkraftverk
har byggts i norra delarna av landet, flera av verken befinner sig till havs, har en högre
eller en lägre kapacitet. Det finns även fall med beräkningar på när alla vindkraftverk är
helt nya och ett annat fall med de vindkraftverk som redan är befintliga inklusive de som
är under konstruktion (Olausson, 2015).
Med i beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens nav, rotordiametern, koordinater och slutligen kapaciteten i kW. MERRA-modellen
används för att köra modellen på det väder som varit i Sverige ifrån 1979 till 2014. Då
MERRA-modellen inte tar hänsyn till högfrekventa förändringar så avänds en modell
för att kompensera för detta. Därefter beräknas vindhastigheten varje timme vid de fyra
punkterna närmast kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa extrapoleras horisontellt för att få vindhastigheten vid den exakta placeringen för vindkraftverket.
Därifrån extrapolerades vindhastigheten vertikalt för att få höjden vid turbinens nav.
Sedan beräknas den energi som produceras i varje enskilt kraftverk varje timme och sammaställs sedan till en total summa för hela Sverige (Olausson, 2015).

4

Elmarknad och elpriser

Elpriset varierar under året beroende på tillgång och efterfrågan på elmarkanden. Under
vintern finns det en större efterfrågan på el och detta kan leda till högre elpriser. Sverige
använder allt mindre direktverkande el till uppvärmning av bostader medan vissa delar
av industrin konsumerar stora mängder el. Sveriges kraftnät är uppkopplat till det globala
elnätet och handel av el förekommer således mellan grannländer. Sveriges kraftnät lyder
under EU:s riktlinjer för elnät.

4.1

Elanvändning och eluppvärmning

Den totala elanvändningen i Sverige uppgick 2014 till 135,6 TWh. Om hänsyn tas till
temperaturvariationer över tid så motsvarade elförbrukningen 139,5 TWh (Enmalm &
Kulin, 2015).

5

El används inom de flesta industrier i Sverige vilket återspeglas i elkonsumtionen för 2014,
se Figur 2. Tillverknings- och gruvindustrin förbrukade 37% (49552 GWh) av den totalt
producerade elen och inom det området är det massaindustrin som står för den största
elkonsumtionen, 41 %. Utöver det konsumeras mest el av hushållen 24 % (32636 GWh)
och fastighetsförvaltning 12 % (16652 GWh) (Enmalm & Kulin, 2015).

Figur 2: Figuren visar den totala elförbrukningen i Sverige under 2014 indelat i olika
verksamheter. Import samt export av el är ej medtagen (data från SCB).
Av Sveriges bostäder använder 30 % elvärme och det är som mest representerat bland
småhus. Bostäder, framförallt flerbostadshus, som kan ansluta sig till fjärrvärme gör detta
vilket leder till att de husen använder mindre elvärme. I genomsnitt värms 4 % av ytan i
ett flerbostadshus upp av elvärme. (Elanvändning, 2016)
I genomsnitt använder ett svenskt småhus med elvärme 20000 kWh/år och utan elvärme
5000 kWh/år. I ett flerbostadshus används i genomsnitt 2000 kWh/år (Wizelius, 2015).

4.2

Elpriser

Enligt statens energimyndighet varierar kostnaden per kilowattimme för vindkraftsel beroende på vart vindkraftverket är placerat (Westin & Stenkvist, 2014). Medelvärdet av
elpriset från samtliga energikällor år 2015 i Sverige var cirka 30 öre/kWh (Nordpool,
2016a) och i mitten av april 2016 låg elpriset på cirka 22,88 öre/kWh (Nordpool, 2016b).
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4.3

Sveriges möjligheter till elhandel

El kan transporteras från Finland, Norge och Danmark till Sverge via ledningar som är
anslutna till det svenska stamnätet (Energimarknadsinspektionen, 2014). Sverige hör till
det nordiska elsystemet som är sammankopplat med det europeiska (Söder, 2014). Det
europeiska elsystemet är via Spanien kopplat till Marocko i Afrika och via Ural-bergen i
Ryssland till Asien. Det innebär således att elhandeln i Sverige grundar sig i ett komplext
elnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser (Söder, 2014).
Det som styr elhandeln, import och export, från Sverige är utbud, efterfrågan och transportmöjligheter. På vinterhalvåret har Sverige stort behov av uppvärmning och således
ett stort elbehov vilket gör att import av el får större betydelse. Under vår och sommar
är elproduktionen istället stor på grund av vårfloden och överskott på vatten vilket gör
att Sverige har stora möjligheter att exportera el (Energimarknadsinspektionen, 2014).

4.4

Förluster och omvandling av energi

Energiförluster i elproduktionen kan uppstå på olika sätt och i olika delar av processen.
Omvandlingsförluster sker till exempel då kärnenergi omvandlas till el i kärnkraftsreaktorer.
Den energi som går förlorad i ledningsnätet då den överförs till konsumenter kallas
överföringsförluster (Energimyndigheten 2015). Nätförluster är ett samlingsbegrepp och
kan definieras som skillnaden mellan inmatad el och uttagen el (Persson & Sundström
1996). Genom att utgå ifrån energiföretagens dokumentation är det möjligt att se en korrelation mellan nätförluster och ledningslängd. Storleken på energiuttaget påverkar också
nätförlusterna och det går att dra slutsatsen att långa ledningar med stora energiuttag
leder till stora nätförluster (Linda Werther Öhling 2015).

4.5

Elhandel i framtiden

Den myndighet som ansvarar för elnäten i Sverige är Svenska Kraftnät. De arbetar för
att möjliggöra en helt fri handel mellan elleverantörer i Norden vilket skulle innebära att
konsumenterna skulle ha friheten att köpa el från valfritt land inom området. Allt arbete
sker utefter bestämda komissionsriktlinjer och nätkoder som tagits fram inom EU och
är en del av det stora målet som syftar till att inom Europa skapa en säker, trygg och
miljövänlig elförsörjning (Svenska kraftnät, 2016b).
Den importerade elen i Sverige har tidigare främst kommit från Finland medan Tyskland,
Polen och Danmark har varit de länder som Sverige framförallt exporterar till (Energimarknadsinspektionen, 2014). Ur rapporter från Svenska Kraftnät 2014 och 2015 kan dock
ses att en dominerande andel el har exporterats till Finland under dessa år och att importen i princip varit obefintlig. Statistiken visar istället på att importen från Danmark
och Norge har haft störst betydelse under dessa år (Svenska kraftnät, 2014) och (Svenska
kraftnät, 2016a).
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4.6

Komissionsriktlinjer och nätkoder

Inom EU tar man fram förordningar, så kallade komissionsriktlinjer och nätkoder, för
anslutning, marknad och drift av el. Arbetet sker ofta under konsultion med till exempel
ENTSO-E (European Network Of Transmission System Operators For Electricity) och
ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) för att ta fram dessa. Processen för framtagandet skiljer sig något åt men juridisk är det inget betydande skillnad
mellan dem. De båda är förordningar som gäller direkt i medlemsländerna när EU fattar
beslutet (Energimarknadsinspektionen, 2016)

5

Reglerkraft

Den svenska elförsörjningen är uppdelad i olika kategorier beroende på vad för sorts
energikälla elen kommer ifrån. Baskraftproduktionen utgör grunden för elsystemet och
i Sverige består den av kärnkraft och vattenkraft. Vattenkraften är lätt att förändra och
används därför även som reglerkraft. Det är nödvändigt att kunna reglera hur stor elproduktionen behöver vara då elförbrukningen varierar hela tiden. Kärnkraften är ingen
lämplig reglerkraft då det tar tid att ändra elproduktionen (Sehlberg Samuelsson, 2014).
Förbränningskraftverk används även som reglerkraft som man snabbt kan justera effektproduktionen på när det är hög efterfrågan på el. Förbränningskraftverk kan producera
höglastkraft som är det extra tillskottet som behövs under dessa högbelastade perioder
(Vattenfall, 2013).
Reglerkraft behövs då både elförbrukningen och intermittenta kraftkällor, såsom vind-,
sol- och vågkraft varierar beroende på väderförhållanden och hur människor förbrukar
elen. Eftersom att ingen lagring av energi kan ske från intermittenta kraftkällor användas
den direkt när den produceras och behöver därmed en annan energikälla som kan minska
sin elproduktion när till exempel elproduktionen hos vindkraftverken är hög. En fundamental del för förståelsen är att vindkraften varierar mycket mindre än vad elförbrukningen
gör i Sverige, vilket gör att regleringen som måste göras för att behålla ett stabilt elnät är
mindre än vad man kan tro. Det behövs mer reglering ju mer vindkraft man har, men när
vindkraften genererar el behövs mindre vattenkraft som då kan sparas till när vindkraften
inte är lika aktiv (Söder, 2014). Reglerbehovet blir större vilket inte är samma sak som att
behöva utöka reglerkraften vilket är ett vanligt argument hos motståndare till vindkraften
(Söder, 2011).
Vindkraften medför att elsystemet blir mindre känsligt för störningar och försörjningstryggheten ökar, då vindkraftverken är mindre anläggningar och utspridda jämfört med
kärnkraftverken som är stora. Kärnkraftverkens reaktorer har under de senaste åren inte producerat den förväntade mängden el som de ska och då passar det att dryga ut
elförsörjningen med vindkraft (Gunther Axelsson, 2012).
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6

Kärnkraftens ekonomi

För att svara på frågeställningarna inom projektet krävs möjligheten att jämföra den
moderna vindkraftens ekonomi med kostnaderna för kärnkraftsenergi. Det måste vara
både tekniskt och ekonomiskt möjligt att ersätta kärnkraftens energibidrag med alternativa källor. Produktionskostnaderna hos dagens svenska kärnkraftverk ligger mellan
15-20 öre/kWh. I priset inkluderas uppförande, underhåll, nedmontering av reaktorerna
samt omhändertagande av använt kärnbränsle. Bränslekostnaderna har en relativt liten
påverkan på priset vilket leder till att det globala uranpriset har en begränsad påverkan
på den totala kostnaden. Huvuddelen av resurserna läggs på uppförande, drift och nedmontering av anläggningen. Dagens reaktorer beräknas vara ekonomiskt hållbara i cirka
40-60 år men konkurrenskraften påverkas av lokala subventioner och lagar inom energiindustrin. Energikostnaderna från potentiella nya reaktorer förväntas ligga på cirka 30
öre/kWh. Denna siffra kan komma att ändras beroende på hur tekniken utvecklas samt
hur framtida energipolitik utformas (IVA, 2002).
En stor skillnad mellan kärnkraft och vindkraft är de betydligt större investeringskraven i både början och slutet av ett kärnkraftverks drifttid. Nedmonteringen av de svenska
kärnkraftsreaktorerna och omhändertagandet av använt kärnbränsle uppskattas kosta cirka 92 miljarder kronor (Svensk kärnbränslehantering, 2010). Under 2013 producerade de
svenska reaktorerna 64 TWh vilket motsvarar 43% av den totala elproduktionen i Sverige.
Normalt är produktionen något högre och kan förväntas ligga på 67 TWh. Kärnkraften
stod i december 2014 för 24% av Sveriges installerade elkraftsproduktionskapacitet. Samtidigt uppgick vindkraftens bidrag till 14% (Statens energimyndighet, 2015).

7

Intresseorganisationer

Det finns ett antal intrsseorganisationer inom vindkraft som arbetar för att utöka marknaden. Vindenergi kan anses vara en framtidsbransch där ett flertal aktörer som universitet,
näringslivet och branschorganisatorer samarbetar för att utforma framtidens elmarknad.
Arbetet med detta kandidatarbete utförs i samarbete med STandUp for Wind och Svensk
Vindenergi vilka får en kort beskrivning i följande stycke.

7.1

STandUP akademien

STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Stockholms kungliga
tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades 2010 efter att regeringen bestämt att värdefull forskning inom
bland annat energiförsörjning skulle bedrivas. Målet med akademin är att uppnå dels de
nationella och dels de globala mål som finns inom energiförsörjning (STandUP for Energy,
2016).
En underorgansiation av STandUP for Energy är STandUP for Wind som också är ett samarbete mellan samma universitet som nämndes tidigare. STandUP for Wind har som mål
9

med sin forskning att öka förutsättningarna för en utbredning av vindkraftverk (STandUP
for Wind, 2016).

7.2

Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi är en intresseförening för företag inom vindenergi och förnybar energi.
Deras främsta mål med arbetet är att vindkraften ska få en bredare etablering samt ligga
till grund för ett hållbart och lönsamt energisystem i Sverige. Tanken är att kommande
generationer ska få leva i en god miljö som vindkraften bidrar till och att växthusgaserna
ska minska (Svensk Vindenergi, 2016).
Svensk Vindenergi arbetar för att forskningen inom vindkraft ska resultera i mer utvecklade vindkraftverk som har en större kapacitet att generera vindenergi. De vill främja
denna utveckling genom att aktivt vara i kontakt med politiker och media. Svensk vindenergi arbetar för att reducera de motstånd som finns för vindkraftsetableringen så att
vindkraftverken kan bidra med hela sin förmåga (Svensk Vindenergi, 2016).
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1

Teori

För att ta fram en prognos för vindkraftens framtida produktion måste en modell användas.
På Uppsala Universitet har doktoranden Jon Olausson tagit fram en metod som tar
hänsyn till de senaste decenniernas väder, enligt data från återanalyssystemet MERRA,
och applicerar detta på framtidens förväntade elproduktion från vindkraft.

1.1

MERRA

Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
numeriska väderprognosmodell som återskapar vädret med hjälp av data från satelliter och
andra mätningar så som väderobservation samt radiosonderingar. Analyserna sträcker sig
från 1979, då de första satelliterna kom och fram till idag. Syftet är att förbättra framtida
väderprognoser genom att återanalysera de gamla vädret. Värdena är uträknade i punkter
i ett rutnät och går att ladda ner gratis på NASA:s hemsida (NASA, 2016).

1.2

Vindkraftsmodellen

Jon Olausson, doktorand inom vindkraft, har tagit fram en modell som undersöker hur
mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. I denna
modell har tre olika framtidsscenarion undersökts som bas. Det ena är A där man räknar
med en årsproduktion på 20 TWh, B där årsproduktionen är 30 TWh och C med 50 TWh
(Olausson, 2015). Genom intervjuer med olika vindkraftsbolag samt energimyndigheter
har Olausson m.fl tagit fram de mest troliga scenariona för de olika årsproduktionerna.
Dessa är nämnda som A1, B1 och C1.
För de olika scenariorna med årsproduktion 20, 30 och 50 Twh, har Olausson m.fl tagit
fram alternativa fall till hur kapaciteten kan uppnås. Dessa baseras på om fler eller färre
vindkraftverk har byggts i norra delarna av landet, hur många av verken som befinner
sig till havs samt där verken har en högre eller en lägre kapacitet än idag. Det finns även
fall med beräkningar där alla vindkraftverk är helt nya och ett annat fall med de vindkraftverk som redan är befintliga inklusive de som är under konstruktion (Olausson, 2015).
Det som skiljer Olaussons modell ifrån tidigare är att den är mycket detaljerad. Med
i beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens
nav, rotordiametern, koordinater och kapaciteten i MW. Även koordinaterna för varje
enskilda kraftverk finns med. MERRA-modellen används för att driva vindkraftsmodellen med det väder som varit i Sverige ifrån 1979 till 2014. Då MERRA-modellen inte tar
hänsyn till högfrekventa förändringar så avänds en modell för att kompensera för detta.
Vindhastigheten extraheras varje timme vid de fyra punkterna närmast kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa interpoleras horisontellt för att få vindhastigheten
vid den exakta placeringen för vindkraftverket. Därifrån extrapoleras vindhastigheten vertikalt till turbinens navhöjd. Sedan beräknas den energi som produceras i varje enskilt
kraftverk varje timme och sammaställs först för de enskilda elområdena SE1, SE2, SE3
och SE4 för att sedan sammaställas till en total summa för hela Sverige (Olausson, 2015).
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I appendix C har Oluason m.fl gjort de data de fått fram tillgängligt för allmänheten
genom att länka till den droppbox-fil där samtliga beräknade data finns i Excell-filer.
Även en tabell för de olika kapaciteterna för varje enskilt scenario och område finns
angivet. Nedan i tabell 1 ses kapaciteten för scenario A1, B1 och C1 i samtliga elområden
och totalt i Sverige (Olausson, 2015).
Tabell 1: Kapaciteten för de olika scenariorna A1, B1 och C1 i elområdena SE1, SE2, SE3
och SE4 samt den totala i Sverige (Olausson, 2015).
Scenario SE1 [MW] SE2 [MW] SE3 [MW] SE4 [MW] SE [MW]
A1
552
2359
2581
1807
7478
B1
1151
3108
2629
2886
9773
C1
1386
3358
4428
5060
14231

2

Metod

För att sammanställa den data som Olausson m.fl tagit fram så laddades först datan för
A1, B1 och C1 ner och lades in i MATLAB. För varje dygn beräknades ett medelevärde
av produktionen med hjälp av timvärderna. Sedan sammanställdes ett medelvärde för
varje månad för att få medelproduktionen varje månad. Här togs inte hänsyn till skottår.
Dvs, datan är förskjuten 8 dagar jämfört med första data settet och sista. Detta antogs
endast påverka resultatet marginelt då ett medelvärde tillämpades. Detta beräknades för
alla tre scenarium samt för både produktionen i MW och som en procentsats av den totala
kapaciteten som återges i Tabell 1. Datan plottades slutligen mot månad. Matlabkoderna
återfinns i Appendix.

2

3

Resultat

Figur 1: Vindkraftsproduktionens säsongsvariation för fallen A1, B1 och C1 där procent
av kapaciteten återgivna i Tabell 1 är sammanställda.
Man kan där se att för A1 och B1 är skillnaden inte så stor medan C1 förskjuter värderna
så de blir högre. Kapaciteten för A1 och B1 ligger på en genomsnitt på ca: 0,3 vilket
stämer väl överens med den fakta vi fått ifrån Jon Olausson. Man kan också se att det
värdet snare är ca: 0,4 för C1, se figur 1.
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Appendix

%-------Proboably the slowest program in the world. ----A12=load(’A1punkt.txt’);
B12=load(’B1.txt’);
C12=load(’C1.txt’);
A11=A12(:,1);
B11=B12(:,1);
C11=C12(:,1);
%skapar nollvektor med antalet dagar ifrån 1979 till 2014
%------A1----------------------------Malla=zeros(1,13149);
A=zeros(1,13149);
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% forlop för summering måste börja på noll
for i=0:13148
%de delar som ska sumeras av vektorn
a1=A11((24*i+1):(24*i+24));
%Summeringen
a2=mean(a1);
%bygger ny vektor med de nya värderna
A(i+1)=a2;
end
A1=A’;
%---------B1----------------------------B=zeros(1,13149);
% forlop för summering måste börja på noll
for i=0:13148
%de delar som ska sumeras av vektorn
b1=B11((24*i+1):(24*i+24));
%Summeringen
b2=mean(b1);
%bygger ny vektor med de nya värderna
B(i+1)=b2;
end
B1=B’;
%---------C1----------------------------C=zeros(1,13149);
% forlop för summering måste börja på noll
for i=0:13148
%de delar som ska sumeras av vektorn
c1=C11((24*i+1):(24*i+24));
%Summeringen
c2=mean(c1);
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%bygger ny vektor med de nya värderna
C(i+1)=c2;
end
C1=C’;
for i=1:13149
M= [A1(i) B1(i) C1(i)] ;
medel = mean(M);
Malla(i) =medel;
end
%---alla månader---%januari
januari= Malla(1:30);
februari= Malla(31:59);
mars= Malla(60:90);
april= Malla(91:120);
maj= Malla(121:151);
juni= Malla(152:181);
juli= Malla(182:212);
aug= Malla(212:243);
sep= Malla(244:273);
okt= Malla(274:304);
nov= Malla(305:334);
dec= Malla(335:365);
for i=0:33
M2= Malla((365*i +1):(30+365*i));
januari=[januari,M2];
M3= Malla((365*i +31):(59+365*i));
februari=[februari,M3];
M4= Malla((365*i +60):(90+365*i));
mars=[mars,M4];
M5= Malla((365*i +91):(120+365*i));
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april=[april,M5];
M6= Malla((365*i +121):(151+365*i));
maj=[maj,M6];
M7= Malla((365*i +152):(181+365*i));
juni=[juni,M7];
M8= Malla((365*i +182):(212+365*i));
juli=[juli,M8];
M9= Malla((365*i + 212):(243+365*i));
aug=[aug,M9];
M10= Malla((365*i + 244):(273+365*i));
sep=[sep,M10];
M11= Malla((365*i + 274):(304+365*i));
okt=[okt,M11];
M12= Malla((365*i + 305):(334+365*i));
nov=[nov,M12];
M13= Malla((365*i + 335):(365+365*i));
dec=[dec,M13];
end

Mjan= mean(januari);
Mfeb= mean(februari);
Mmars= mean(mars);
Mapril= mean(april);
Mmaj= mean(maj);
Mjuni= mean(juni);
Mjuli= mean(juli);
Maug= mean(aug);
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Msep=
Mokt=
Mnov=
Mdec=

mean(sep);
mean(okt);
mean(nov);
mean(dec);

Mmonth= [ Mjan Mfeb Mmars Mapril Mmaj Mjuni Mjuli Maug Msep Mokt Mnov Mdec];
bar(Mmonth)
set(gca, ’XTickLabel’,{’Jan’,’Feb’,’Mars’,’April’,’Maj’,’juni’,’juli’,’Aug’,
’Sep’,’Okt’,’Nov’,’Jan’});
ylabel(’Elproduktion MW’);
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Sammanfattning
En kall dag definieras i denna rapport som -8 ◦ C och kallare. För att ta reda på hur
många kalla dagar som förekommer under vintermånaderna december till mars mellan år 1984 till 2015, laddades lufttemperaturdata ned från SMHI och behandlades
i Excel. Antalet kalla dagar per person i Sverige beräknades till totalt 280 dagar.

1

Inledning

För att få en grund inför fortsatt projektarbete gällande vindkraften så behövs data
av olika slag för att kunna styrka våra kommande slutsatser. I denna rapport redovisas
temperaturdata som tagits fram via SMHI. Det är temperaturen i varje län som sträcker
sig över en period på 30 år mellan december 1984 till mars 2015. Detta har gjorts för att
kartlägga under vilka dagar det är kallt i Sverige och resultatet kommer att användas i
ett senare skede för att jämföra Sveriges elkonsumtion och vindkraftens produktion under
dessa dagar.

2

Teori

De olika säsongerna som finns i Sverige uppstår på grund av jordaxelns lutning. När
jordaxeln är riktad bort från solen infaller vinterhalvåret för de nordliga bredgraderna
(NE, 2016). Om det blir en varm eller kall vinter i Sverige beror till stor grad av hur
lågtrycken och högtrycken rör sig. När ett högtryck tar sig in över Sverige så resulterar
detta i kallt och klart väder på vintern (SMHI, 2015).
När solenergi strålar in mot jordens yta vid ekvatorn så värms den upp, vilket i sin tur
värmer upp närliggande luft. Den varma luften stiger och expanderar vilket leder till ett
högtryck i höjden. Luften strömmar från ekvatorn till högre och lägre breddgrader. En stor
luftmassa lämnar då ekvatorn vilket leder till att trycket vid havsnivån minskar, då trycket motsvarar tyngden av luftpelaren ovanför, se figur 1. Luftmassan som försvinner från
ekvatorn bildar tillsammans med luften som redan finns vid subtropikerna ett lågtryck i
höjden, vilket resulterar i att trycket vid havsnivån ökar. Luften vid havsnivån strömmar
då mot lågtrycket vid ekvatorn längs med jordytan. Cirkulationen är nu sluten och denna kallas för en Hadleycell som är en av tre celler på jorden. Då jorden roterar bildas
det ytterligare två cirkulationsmönster på vardera halvklot som benämns Ferrel- och Polarcellen (Meteorologiska institutet, 2015). Tryckskillnader uppstår vid olika grader av
uppvärmning och eftersom atmosfären strävar efter jämvikt skapas vindar som drivs av
denna tryckskillnad. En kraftigare tryckskillnad medför en starkare vind som kan färdas
i alla riktningar, dock alltid från högt till lågt tryck (SMHI, 2016).

1

Figur 1: Figuren visar en enkel modell över hur sjöbrisen fungerar vilket även gäller för
Hadleycellen.
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Metod

I den här studien har en kall dag definierats till att vara -8◦ C och lägre per person. För
att kartlägga hur många dagar i Sverige som har varit kalla de senaste 30 åren har Excel,
temperaturdata från SMHI samt folkmängdsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB)
använts. Lufttemperaturdata hämtades från en representativ mätstation i varje län, se
tabell 1. Studien begränsades till fyra månader, december till mars, då dessa månader
ansågs vara mest representativa för kalla temperaturer. De aktuella månaderna sållades
därefter ut och infogades i ett separat excel-ark. Folkmängden i Sveriges län hämtades
sedan från SCB, se tabell 2, varpå ett temperaturindex för hela Sveriges befolkning för
samtliga dagar under tidsperioden beräknades enligt ekvation 1 nedan.
P
(TN · IN )
(1)
T otal
där TN är temperaturen, T, i län N och IN är invånarantal, I, i län N. T otal är den totala
befolkningsmängden i hela riket.
För att sedan avgöra hur många kalla dagar som faktisk förekommer bestämdes en kall
dag till att vara -8 ◦ C och mindre. Värden som uppfyllde detta sållades ut och räknades.
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Tabell 1 visar de väderstationer som valdes ut för framtagning av temperaturdata i
samtliga län i Sverige. Data har främst tagits från de ordinarie mätstationerna men då
några län saknade mätningar under vissa perioder togs data från en utvald ersättande
mätstation. Exempelvis saknade data från Dalarnas ordinarie mätstation Falun-lugnet under begränsade perioder och då användes istället data från Borlänge flygplats. Tabellen
anger mätstationernas höjd över havet för att få en uppfattning om hur detta eventuellt
kan ha bidragit till felaktiga resultat. De ersättande mätstationerna har i största möjliga
mån valts så nära den ordinarie mätstationen som möjligt, samt på en liknande höjd över
havet.
Tabell 1: Utvalda mätstationer och deras höjd över havet för samtliga av Sveriges län
(SMHI,2016).
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermaland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra götaland
Örebro
Östergötland

Ordinarie mätstation (möh)
Ronneby-Bredåkra (58)
Falun-Lugnet (140)
Visby flygplats (42)
Hudiksvall (5)
Halmstad (24)
Frösön (376)
Jönköpings flygplats (226)
Oskarshamn (20)
Berg (250)
Luleå flygplats (17)
Lund (25)
Gustavsberg (10)
Oxelösund (10)
Uppsala flygplats (21)
Karlstad flygplats (107)
Umeå flygplats (14)
Härnösand (8)
Västerås (10)
Göteborg A (5)
Zinkgruvan (215)
Malmslätt (93)

Ersättande mätstation (möh)

Avstånd (km)

Borlänge flygplats (152)

34

Barkåkra (18) / Varberg (20)
Mörsil (400)

43/61
45

Ölands norra udde (4)
Prästkulla (290)

40
74

Bromma flygplats (14)

26

Risinge (15)

48

Skellefteå flygplats (48)
Sundsvalls flygplats (4)
Sala (60)
Vinga A (12)/ Borås (135)
Åtorp (105)

101
28
35
23/57
54

Tabell 2 nedan visar folkmängden i Sveriges 21 län i slutet av 2015 samt den totala
folkmängden i hela landet (SCB, 2016).
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Tabell 2: Folkmängd i Sveriges län 2015
Län
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermaland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra götaland
Örebro
Östergötland
Hela riket
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Folkmängd
156 253
281 028
57 391
281 815
314 784
127 376
347 837
237 679
191 369
249 733
1 303 627
2 231 439
283 712
354 164
275 904
263 378
243 897
264 276
1 648 682
291 012
445 661
9 851 017

Resultat

Figur 2 visar antalet kalla dagar under månaderna december till mars under perioden 1984
till 2015. Resultatet är uppdelat i temperaturer ≤ -8 ◦ C och ≤ -10 ◦ C, som totalt hade
280 respektive 117 kalla vinterdagar. Som resultatet påvisar var åren 1984-1987 kallast
under hela perioden varpå trenden därefter pekar på färre kalla dagar under majoriteten
av de resterande åren. Under vintern 1984-1985 uppmättes 35 stycken kalla dagar under
de fyra månader som studerades vilket var det största antalet under hela 30-årsperioden.
Flera vintrar, såsom 87-88, 91-92, 94-95, 07-08 och 13-14, var helt utan dagar där medeltemperaturen per person nådde -8◦ C.
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Figur 2: Figuren visar antalet dagar som uppnår eller underskrider -8 ◦ C samt -10 ◦ C per
person under 30 år (SMHI, 2016 och SCB, 2016).
I figur 3 presenteras samma data som i figur 1 men enbart för tidsperioden 2000-2015.
Under perioden påvisar resultatet att vinterhalvåren 09-10 och 10-11 var de kallaste med
22 respektive 24 dagar med medeltemperatur per person på -8◦ C och lägre. För åtta av
de 15 åren som presenteras i figur 3 var antalet kalla dagar färre än fem.

Figur 3: Figuren visar antalet dagar som uppnår eller underskrider -8 ◦ C samt -10 ◦ C per
person under 30 år (SMHI, 2016 och SCB, 2016).
Fördelningen av antalet kalla dagar per år och län presenteras i figur 4 nedan. Som
resultatet visar dominerar Norrbotten med drygt 50 dagar under perioden december-mars
som når -8 ◦ C eller lägre. Därefter följer Västerbotten och Jämtland med 39 respektive
5

32 kalla dagar per år. I södra Sverige är antalet kalla dagar betydligt lägre och län som
Gotland, Skåne och Västra Götaland mäter temperaturer ≤ 8 ◦ C mindre än fem gånger
per vinter.

Figur 4: Figuren visar antalet dagar som uppnår eller underskrider -8 ◦ C i Sveriges 21 län
per år (SMHI, 2016).
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Diskussion

Det är möjligt att observera i figur 4 att det är kallast i Norrbottens län, däremot går
det att urskilja i tabell 2 att invånarantalet är relativt litet där. Det innebär att temperaturerna i Norrbottens län inte har så stor vikt för antalet kalla dagar i Sverige, vilket
även gäller för bland annat Västerbotten och Jämtland som även dem har få invånare i
jämförelse med de andra länen.
Det är stora skillnader mellan antalet kalla dagar som har temperaturer på mindre än
-10 ◦ C och -8 ◦ C, vilket ses i figur 2 och 3. Skillnaden mellan de olika temperaturerna
är 163 dagar vilket visar på att valet av en kall vinterdag har en betydande påverkan
på resultatet. Det finns således inte så många kalla dagar som är mindre än -10 ◦ C per
person i Sverige under tidsperioden som studerades.
Ur figur 2 kan ses att antalet kalla dagar i Sverige var högst för 30 år sedan, vintern
84-85 samt 85-86. Trenden därefter är att antalet har blivit betydligt färre med undantag
för vintrarna 94-95, 02-03, 08-09 och 10-11. För att säkerhetsställa om trendförändringen
är specifik för de senaste åren skulle dock en längre tidsperiod behövt studeras. Hur
företeelsen av kalla dagar hade sett ut några år innan 1984 skulle därför varit intressant
att ta i beaktning om studien skulle utökas.
I några fall saknades tempertaturdata från vissa mätstationer vilket gjorde att data fick
tas från en närliggande mätstation som fick fylla i de uteblivna mätningarna. Avvikelserna
6

som uppkom försökte minimeras genom att välja en representativ mätstation så nära den
ordinarie som möjligt samt på ungefär samma höjd över havet. Ur tabell 2 går det att
avläsa att höjdskillnaderna mellan ordinarie och ersättande mätstation ej överstiger 110
m. Eftersom temperaturresultaten ej hade påverkats nämnvärt av en korrigering i höjdled
så uteblev den beräkningen. Även tidsbristen var en bidragande faktor till detta beslut.
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[Hämtad 2016-05-05])
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (2015-08-04).Vinter Tillgänglig:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/vinter-1.22843 [Hämtad 2016-05-05]
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Appendix

Figur 4 visar hur bearbetningen av temperaturdata och beräkningen av kalla dagar har
genomförts i Excel. Data från 30 år har delats upp i tre tidsperioder med tio vintersäsonger
per period. I figur 4 visas fliken för december 1996 och mars 1997 med datum längst till
vänster och länen ordnade i bokstavsordning högst upp på sidan. Längst till höger kan ses
en kolumn med temperaturindex per person i Sverige. De dagar som har uppnått kravet
på en kall dag, mindre eller lika med -8 ◦ C, har markerats med blått. De gulmarkerade
cellerna är de dagar då temperaturdata saknats från den ordningare mätstationen och
istället ersatts med data från en annan mätstation. Vid tillfällen då data enbart saknats
för en dag under en tidsperiod beräknades istället medelvärdet för de närliggande dagarna.
I celler där detta gjorts är texten rödfärgad och bakgrundsfärgen gul.
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Figur 5: Figuren visar databearbetningen av temperaturdata i excel
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Mini-litteraturstudie

Sammanfattning
En populärvetenskaplig text riktar sig till en bredare publik jämfört med en vetenskaplig och texten ska därför vara lättförstådd och lättläst. Texten ska i ett tidigt
skede väcka intresse hos läsaren genom att exempelvis nämna ett resultat, en slutsats eller en konsekvens. För att ge liv i texten används lämpligen metaforer och
känslouttryck. Även vardagliga exempel är bra att använda sig av då det förenklar
läsningen. En populärvetenskaplig text ska vara kort, mellan 1500 och 4000 tecken.

Att skriva populärvetenskapligt
En populärvetenskaplig text riktar sig till en bredare publik än vad en vetenskaplig text
gör. Det är meningen att den ska kunna nå ut samt väcka intresse hos allmänbildade
vuxna som inte har en utbildning inom ämnet. Texten ska vara lättförstådd och den får
gärna skrivas med ett levande språk samt innehålla känslosamma uttryck. Facktermer och
andra ord som komplicerar läsningen ska helst undvikas men om de behöver användas i
texten ska de vara tydligt beskrivna. Huvudsyftet är att tidigt i texten väcka intresse hos
läsaren vilket ofta görs genom att inleda med ett resultat, en slutsats eller en konsekvens.
Fokuset i en populärvetenskaplig sammanfattning ligger sällan hos metoden då den anses
vara mindre intressant för läsaren. För att göra texten lättförstådd används lämpligen
exempel och metaforer (LTH, 2014). En populärvetenskaplig text ska vara kort, mellan
1500 och 4000 tecken (LTH, 2015a).

Fördelar med populärvetenskapliga skrifter
Det finns flera fördelar med att skriva populärvetenskapligt. Bland annat är det ett sätt
att nå ut till en bredare publik och på så sätt få synpunkter på forskningen. Genom
att formulera sin forskning på ett enkelt sätt kan även mindre insatta personer få en
grundläggande kunskap i ämnet. Denna kunskapsspridning kan påverka politiker, finansiärer samt stipendieutgivare som har möjlighet att stötta vidare forskningen. Dessutom
kan en populärvetenskaplig sammanfattning verka som underlag vid exempelvis en arbetsansökan (LTH, 2015b).

Inför skrivandet
Innan en populärvetenskaplig sammanfattning börjar skrivas bör författaren tänka över
vilken målgrupp som texten riktar sig till. Det kan också vara fördelaktigt att fundera
över varför det är viktigt att studien blir tillgänglig för allmänheten (LTH, 2014).

Disposition
Texten ska innehålla en rubrik, ingress och brödtext. Dessa punkter förklaras nedan (LTH,
2014).
• Rubrik. Denna ska inte vara längre än en rad och ska direkt fängsla läsaren. Den
ska också ge en tydlig bild av vad studien handlar om (LTH, 2014).
• Ingress. Det första läsaren ser är ingressen som är en inledande del av texten.
Det är därför mycket viktigt att de första meningarna är spännande och väcker ett
intresse hos läsaren. Ingressen ska vara cirka 200 tecken (LTH, 2014).
• Brödtext. I den här delen ska själva artikeln skrivas på maximalt 3000 tecken. Hur
artikeln ska skrivas förklaras nedan under rubriken “Att skriva populärvetenskapligt”(LTH,
2014). Brödtexten ska vara luftigt skriven med tydliga styckesindelningar. Illustrationer får gärna användas för att tydliggöra innehållet i texten (LTH, 2015b).
1

Skrivprocessen
När skrivandet påbörjas kan det vara fördelaktigt att ha en särskild person i åtanke. Det
kan vara till hjälp för att hålla skrivandet på en nivå som är lämplig för målgruppen.
Annan nyttig information kring skrivprocessen listas nedan (LTH, 2015b).
• Fånga intresset. Inled gärna artikeln med ett spännande resultat och en slutsats.
Att presentera det mest intressanta i början av artikeln är ett sätt att få läsaren
nyfiken på resten av innehållet (LTH, 2015b).
• Metod. Nämn gärna metoden men tänk på att denna del ska vara kortfattad och
kan med fördel placeras längre ned i texten. För en mer ingående beskrivning av
metoden kan läsaren hänvisas till den fullständiga rapporten (LTH, 2014).
• Bakgrund. Det läggs inte heller ett stort fokus på bakgrunden i en populärvetenskaplig
artikel. Bakgrunden får gärna nämnas men bör liksom metoden inte vara lång (LTH,
2014).
• Språket. Texten ska vara uppbyggd av ett levande språk med varierande meningslängd. Undvik svåra ord och facktermer, detta komplicerar endast läsningen.
Om de dock måste användas i texten måste de förklaras tydligt eller hänvisas till
ett bifogat lexikon (LTH, 2014).
• Exempel. Försök att förenkla studien genom att ta upp vardagliga exempel som
läsaren kan relatera till (LTH, 2014).
• Väcka engagemang. Till skillnad från en vetenskaplig text där språket är akademiskt används gärna metaforer och/eller känslouttryck i en populärvetenskaplig för
att ge liv i texten (LTH, 2014).
• Källor I en populärvetenskaplig text läggs det inte någon större vikt vid att hänvisa
till källor på ett korrekt sätt i brödtexten. Istället kan källor skrivas i slutet av texten
(Skolverket, 2016).

Tips
När texten är skriven är det fördelaktigt att be en person som inte är insatt i ämnet att läsa
igenom den för att se om den är tillräckligt lättförstådd (LTH, 2015b). En rekommendation
är också att läsa texten högt för att se hur väl den flyter på, kanske går det att förenkla
ännu mer så att den blir tydligare (LTH, 2015b). Försök också att sprida engagemang i
texten på ett sätt som smittar av sig på läsaren (LTH, 2015b).

2

Källor
Lunds Tekniska Högskola (2014). Guide och checklista för att skriva populärvetenskaplig
sammanfattning av exjobbet. Tillgänglig: http://www.student.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/
kvalitet/examensarbete/Guide foer populaervetenskapligt skrivande 141015.pdf
[2016-05-03]
Lunds Tekniska Högskola (2015a). Såhär skriver du en populärvetenskaplig sammanfattning av din avhandling. https://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/doktorand/
disputation /populaervetenskaplig-sammanfattning/ [2016-05-03]
Lunds Tekniska Högskola (2015b). Att skriva populärvetenskapligt. https://www.lth.se/medarbetare
/stoed-verktyg/kommunikation/popularvet/ [2016-05-03]
Skolverket (2016).Populärvetenskaplig artikel. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/polopoly
fs/1.234604!/Menu/article/attachment/2popvetenskap.pdf [2016-05-03]
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Reglerkraft

Den svenska elförsörjningen är uppdelad i olika kategorier beroende på vad för sorts
energikälla elen kommer ifrån. Baskraftproduktionen utgör grunden för elsystemet och
i Sverige består den av kärnkraft och vattenkraft. Vattenkraften är lätt att förändra och
används därför även som reglerkraft. Det är nödvändigt att kunna reglera hur stor elproduktionen behöver vara då elförbrukningen varierar hela tiden. Kärnkraften är ingen
lämplig reglerkraft då det tar tid att ändra elproduktionen (Sehlberg Samuelsson, 2014).
Förbränningskraftverk används även som reglerkraft som man snabbt kan justera effektproduktionen på när det är hög efterfrågan på el. Förbränningskraftverk kan producera
höglastkraft som är det extra tillskottet som behövs under dessa högbelastade perioder
(Vattenfall, 2013).
Reglerkraft behövs då både elförbrukningen och intermittenta kraftkällor, såsom vind, sol- och vågkraft varierar beroende på väderförhållanden och hur människor förbrukar
elen. Eftersom att ingen lagring av energi kan ske från intermittenta kraftkällor användas
den direkt när den produceras och behöver därmed en annan energikälla som kan minska
sin elproduktion när till exempel elproduktionen hos vindkraftverken är hög. En fundamental del för förståelsen är att vindkraften varierar mycket mindre än vad elförbrukningen
gör i Sverige, vilket gör att regleringen som måste göras för att behålla ett stabilt elnät är
mindre än vad man kan tro. Det behövs mer reglering ju mer vindkraft man har, men när
vindkraften genererar el behövs mindre vattenkraft som då kan sparas till när vindkraften
inte är lika aktiv (Söder, 2014). Reglerbehovet blir större vilket inte är samma sak som att
behöva utöka reglerkraften vilket är ett vanligt argument hos motståndare till vindkraften
(Söder, 2011).
Vindkraften medför att elsystemet blir mindre känsligt för störningar och försörjningstryggheten ökar, då vindkraftverken är mindre anläggningar och utspridda jämfört med
kärnkraftverken som är stora. Kärnkraftverkens reaktorer har under de senaste åren inte producerat den förväntade mängden el som de ska och då passar det att dryga ut
elförsörjningen med vindkraft (Gunther Axelsson, 2012).
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Modell för vindkraftsproduktion

MERRA
Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA) är NASA:s
modell som återskapar vädret med hjälp av data ifrån satelliter. Analyserna sträcker sig
från 1979, då de första satelliterna kom och fram till idag. Syftet är att förbättra framtida
väderprognoser genom att återanalysera de gamla. Prognoserna är uträknade i punkter i
ett rutnät och går att ladda ner gratis på NASAS hemsida (Nasa, 2016).

Modell för vindkraftsproduktionen i Sverige
Jon Olausson, doktorand inom vindkraft, har tagit fram en modell som undersöker hur
mycket energi vindkraftverken i Sverige producerar under olika väderförhållanden. I denna modell har tre olika framtidsscenarion undersöks som bas. Det ena är A1 där man
räknar med en kapacitet på 20 TWh, B1 där kapaciten är 30 TWh och C1 med 50 TWh
(Olausson, 2015).
I varje scenario har Olausson även räknat med flera scenarion där fler eller färre vinkraftverk har byggts i norra delarna av landet, flera av verken befinner sig till havs, har en
högre eller en lägre kapacitet. Det finns även scenarion med beräkningar på när alla vindkraftverk är helt nya och ett annat scenario med de vindkraftverk som redan är befintliga
inklusive de som är under konstruktion (Olausson, 2015).
Med i beräkningarna finns information om varje enskilt kraftverk såsom höjden för turbinens nav, rotordiametern, koordinater och slutligen kapaciteten i kW. MERRA-modellen
används för att köra modellen på det väder som varit i Sverige ifrån 1979 till 2014. Då
MERRA-modellen inte tar hänsyn till högfrekventa förändringar så avänds en modell
för att kompensera för detta. Därefter beräknas vindhastigheten varje timme vid de fyra
punkterna närmast kraftverkets koordinater som MERRA analyserat. Dessa extrapoleras horisontellt för att få vindhastigheten vid den exakta placeringen för vindkraftverket.
Därifrån extrapolerades vindhastigheten vertikalt för att få höjden vid turbinens nav.
Sedan beräknas den energi som produceras i varje enskilt kraftverk varje timme och sammaställs sedan till en total summa för hela Sverige (Olausson, 2015).
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Referenser
NASA, (2016). GMAO MERRA: Modern Era Retrospective-Analysis for Research and
Applications. [online] Tillgänglig:
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Olausson, J. m.fl (2015). Senarios and time series of future wind power production in
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Ekonomi

Kostnad landbaserade vindkraftverk
Kostnader för att bygga vindkraftverk varierar kraftigt beroende på bland annat vilken
turbin som ska användas samt hur nära el- och vägnätet vindkraftverket kommer att vara.
Historiskt sett har vindkraftverken kostat betydligt mer att bygga än vad de gör idag.
För ett antal år sedan kostade det cirka 15-17 miljoner kronor/MW och idag ligger det
på ungefär 10-13 miljoner kronor/MW. Underhåll- samt driftkostnaden för ett landbaserat vindkraftverk är idag ungefär 10-16 öre/kWh (Svensk Vindenergi, 2016). Den stora
prissänkningen beror till stor del på att vindkraftsturbinerna har blivit billigare och effektivare. En annan bidragande faktor är att intresset för vindkraft har vuxit de senaste
åren vilket gjort att konkurrensen på marknaden ökat. (Westin & Stenkvist, 2014).

Kostnad havsbaserade vindkraftverk
Byggnation av havsbaserade vindkraftverk medför att avstånden till elnätet kan bli stora.
Detta bidrar till att priset ökar för dessa jämfört med landbaserade vindkraftverk. Enligt
Svensk Vindenergi kostar havsbaserade vindkraftverk cirka 20-30 miljoner kronor/MW,
och drift- samt underhållskostnad ligger på 15-25 öre/kWh. Landbaserade vindkraftverk
kostar således ungefär hälften så mycket att bygga jämfört med havsbaserade (Svensk
Vindenergi, 2016).

Elkostnad
Enligt statens energimyndighet varierar kostnaden per kilowattimme beroende på vart
vindkraftverket är placerat (Westin & Stenkvist, 2014). Medelvärdet på elpriset från samtliga energikällor år 2015 i Sverige var cirka 30 öre/kWh (Nordpool, 2016a) och under april
2016 låg elpriset på cirka 22,88 öre/kWh (Nordpool, 2016b).

Referenser
Svensk Vindenergi. (2016-02-15) Lathund – olika begrepp när du talar om vindkraft.
Tillgänglig: http://www.vindkraftsbranschen.se/start/vindkraft/lathund-2/ [2016-04-15]
Westin, P & Stenkvist, M. (2014). Produktionskostnadsbedömning för vindkraft i Sverige.
Statens energimyndighet (2014:16) ISSN 1403-1892.
Nordpool (2016-01-12)a. Historical Market Data. Tillgänglig: http://www.nordpoolspot.com/historicalmarket-data/ [2016-04-14]
Nordpool (2016-04-14)b. Dagens spotpris. Tillgänglig: https://elspot.nu. [2016-04-14].
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Självständigt arbete i miljö- och
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Vilka jobbar vi med?

STandUP for Wind
STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Stockholms kungliga
tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades 2010 efter att regeringen bestämt att värdefull forskning inom
bland annat energiförsörjning skulle bedrivas. Målet med akademin är att uppnå dels de
nationella och dels de globala mål som finns inom energiförsörjning (STandUP for Energy,
2016).
En underorgansiation av STandUP for Energy är STandUP for Wind som också är ett samarbete mellan samma universitet som nämndes tidigare. STandUP for Wind har som mål
med sin forskning att öka förutsättningarna för en utbredning av vindkraftverk (STandUP
for Wind, 2016).

Svensk Vindenergi
Svensk Vindenergi är en intresseförening för företag inom vindenergi och förnybar energi.
Deras främsta mål med arbetet är att vindkraften ska få en bredare etablering samt ligga
till grund för ett hållbart och lönsamt energisystem i Sverige. Tanken är att kommande generationer ska få leva i en god miljö som vindkraften faktiskt bidrar till och att
växthusgaserna ska minska (Svensk Vindenergi, 2016).
Svensk Vindenergi arbetar för att forskningen inom vindkraft ska resultera i mer utvecklade vindkraftverk som har en större kapacitet att generera vindenergi. De vill främja
denna utveckling genom att aktivt vara i kontakt med politiker och media. Svensk vindenergi arbetar för att reducera de motstånd som finns för vindkraftsetableringen så att
vindkraftverken kan bidra med hela sin förmåga (Svensk Vindenergi, 2016).

Referenslista
http://standupforwind.se/forskning/ STandUP for Wind. Välkommen till STandUP for
Wind/ Vår forskning. Tillgänglig: http://standupforwind.se [2016-04-14]
STandUp for Energy. Om STandUP for Energy. Tillgänglig: http://www.standupforenergy.se/omstandup-for-energy/ [2016-04-14]

Svensk Vindenergi. Branchorganisation för vinkraft i Sverige. Tillgänglig: http://www.vindkraftsbransch
oss/ [2016-04-14]
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Import och juridik

Sammanfattning
Sveriges elnät är sammankopplat med det nordiska elnätet som i sin tur är sammankopplat till elnät runt om i Europa. Elhandeln i Sverige sker främst med Finland,
Norge, Danmark, Tyskland och Polen och fördelningen av export och import varierar under året. Då energi transporteras och omvandlas sker förluster och långa
ledningar med stora energiuttag ökar energisvinnet. Svenska kraftnät jobbar tillsammans med EU för att skapa en säker, trygg och miljövänlig elförsörjning omkring i
Europa. Ett delmål i processen är att förenkla handeln mellan nordiska länder.

Import och juridik
Sveriges möjligheter till elhandel
El kan transporteras från Finland, Norge och Danmark till Sverge via ledningar som är
anslutna till det svenska stamnätet (Energimarknadsinspektionen, 2014). Sverige hör till
det Nordiska elsystemet som är sammankopplat med det Europeiska (Söder, 2014). Det
Europeiska elsystemet är via Spanien kopplat till Marocko i Afrika och via Ural-bergen i
Ryssland till Asien. Det innebär således att elhandeln i Sverige grundar sig i ett komplext
elnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser (Söder, 2014).
Det som styr elhandeln, import och export, från Sverige är utbud, efterfrågan och transportmöjligheter. På vinterhalvåret har Sverige stort behov av uppvärmning och således
ett stort elbehov vilket gör att import av el får större betydelse. Under vår och sommar
är elproduktionen istället stor på grund av vårfloden och överskott på vatten vilket gör
att Sverige har stora möjligheter att exportera el (Energimarknadsinspektionen, 2014).

Förluster och omvandling av energi
Energiförluster i elproduktionen kan uppstå på olika sätt och i olika delar av processen.
Omvandlingsförluster sker till exempel då kärnenergi omvandlas till el i kärnkraftsreaktorer.
Den energi som går förlorad i ledningsnätet då den överförs till konsumenter kallas
överföringsförluster (Energimyndigheten 2015). Nätförluster är ett samlingsbegrepp och
kan definieras som skillnaden mellan inmatad el och uttagen el (Göran Persson, Anders
Sundström 1996). Genom att utgå ifrån energiföretagens dokumentation är det möjligt
att se en korrelation mellan nätförluster och ledningslängd. Storleken på energiuttaget
påverkar också nätförlusterna och det går att dra slutsatsen att långa ledningar med
stora energiuttag leder till stora nätförluster (Linda Werther Öhling 2015).

Elhandel i framtiden
Den myndighet som ansvarar för elnäten i Sverige är Svenska Kraftnät. De arbetar för
att möjliggöra en helt fri handel mellan elleverantörer i Norden vilket skulle innebära att
konsumenterna skulle ha friheten att köpa el från valfritt land inom området. Allt arbete
sker utefter bestämda komissionsriktlinjer och nätkoder som tagits fram inom EU och
är en del av det stora målet som syftar till att inom Europa skapa en säker, trygg och
miljövänlig elförsörjning (Svenska kraftnät, 2016b).
Den importerade elen i Sverige har tidigare främst kommit från Finland medan Tyskland,
Polen och Danmark har varit de länder som Sverige framförallt exporterar till (Energimarknadsinspektionen, 2014). Ur rapporter från Svenska Kraftnät 2014 och 2015 kan dock
ses att en dominerande andel el har exporterats till Finland under dessa år och att importen i princip varit obefintlig. Statistiken visar istället på att importen från Danmark
och Norge har haft störst betydelse under dessa år (Svenska kraftnät, 2014) och (Svenska
kraftnät, 2016a).

1

Komissionsriktlinjer och nätkoder
Inom EU tar man fram förordningar, så kallade komissionsriktlinjer och nätkoder, för
anslutning, marknad och drift av el. Arbetet sker ofta under konsultion med till exempel
ENTSO-E (European Network Of Transmission System Operators For Electricity) och
ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) för att ta fram dessa. Processen för framtagandet skiljer sig något åt men juridisk är det inget betydande skillnad
mellan dem. De båda är förordningar som gäller direkt i medlemsländerna när EU fattar
beslutet(Energimarknadsinspektionen, 2016).
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Elanvändning och eluppvärmning
Den totla elanvändningen i Sverige uppgick 2014 till 135,6 TWh. Om hänsyn tas till temperaturvariationer över tid så motsvarade elförbrukningen 139,5 TWh (Enmalm & Kulin,
2015).
El används inom de flesta industrier i Sverige vilket återspeglas i elkonsumtionen för
2014. Tillverknings- och gruvindustrin förbrukade 37% (49552 GWh) av den totalt producerade elen och inom det området är det massaindustrin som står för den största elkonsumtionen, 41 %. Utöver det konsumeras mest el av hushållen 24 % (32636 GWh) och
fastighetsförvaltning 12 % (16652 GWh) (Enmalm & Kulin, 2015).
Av Sveriges bostäder använder 30 % elvärme och det är som mest representerat bland
småhus. Bostäder, framförallt flerbostadshus, som kan ansluta sig till fjärrvärme gör detta
vilket ger att de husen använder mindre elvärme. I genomsnitt värms 4 % av ytan i ett
flerbostadshus upp av elvärme. (Elanvändning, 2016)
I genomsnitt använder ett svenskt småhus med elvärme 20000 kWh/år och utan elvärme
5000kWh/år. I ett flerbostadshus används i genomsnitt 2000 kWh/år (Wizelius, 2015).

Referenser
Enmalm, Kulin (2015). El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2014. Statistika meddelande
EN 11 SM 1501, Energimyndigheten på uppdrag av SCB.
Svensk Energi (2016-04-14). Elanvändning. Tillgänglig:
http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elanvandning/ [2016-04-18].
Wizelius, T. (2015). Vindkraft i teori och praktik. Upplaga 3:1. Lund: Studentlitteratur
AB.
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Kärnkraftens ekonomi
För att svara på frågeställningarna inom projektet krävs möjligheten att jämföra den
moderna vindkraftens ekonomi med kostnaderna för kärnkraftsenergi. Det måste vara
både tekniskt och ekonomiskt möjligt att ersätta kärnkraftens energibidrag med alternativa källor. Produktionskostnaderna hos dagens svenska kärnkraftverk ligger mellan
15-20 öre/kWh. I priset inkluderas uppförande, underhåll, nedmontering av reaktorerna
samt omhändertagande av använt kärnbränsle. Bränslekostnaderna har en relativt liten
påverkan på priset vilket leder till att det globala uranpriset har en begränsad påverkan
på den totala kostnaden. Huvuddelen av resurserna läggs på uppförande, drift och nedmontering av anläggningen. Dagens reaktorer beräknas vara ekonomiskt hållbara i cirka
40-60 år men konkurrenskraften påverkas av lokala subventioner och lagar inom energiindustrin. Energikostnaderna från potentiella nya reaktorer förväntas ligga på cirka 30
öre/kWh. Denna siffra kan komma att ändras beroende på hur tekniken utvecklas samt
hur framtida energipolitik utformas (IVA, 2002).
En stor skillnad mellan kärnkraft och vindkraft är de betydligt större investeringskraven i både början och slutet av ett kärnkraftverks drifttid. Nedmonteringen av de svenska
kärnkraftsreaktorerna och omhändertagandet av använt kärnbränsle uppskattas kosta cirka 92 miljarder kronor (Svensk kärnbränslehantering, 2010). Under 2013 producerade de
svenska reaktorerna 64 TWh vilket motsvarar 43% av den totala elproduktionen i Sverige.
Normalt är produktionen något högre och kan förväntas ligga på 67 TWh. Kärnkraften
stod i december 2014 för 24% av Sveriges installerade elkraftsproduktionskapacitet. Samtidigt uppgick vindkraftens bidrag till 14% (Statens energimyndighet, 2015).

Referenser
( IVA (2002) Kärnkraft idag och imorgon, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien).
(Svensk kärnbränslehantering, (2010) Plan 2010 Kostnad från och med 2012 för kärnkraftens
radioaktiva restprodukter ).
(Statens energimyndighet, (2015) Energiläget 2015)
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Vindkraft

Sammanfattning
Denna rapport behandlar vindkraft ur olika aspekter. Den beskriver hur ett vindkraftverk fungerar, antalet vindkraftverk som finns, hur mycket elektricitet som
genereras, kostnader av uppförande och driftunderhåll samt utbyggnadsmöjligheter.

1

Vindkraftverk

Ett vindkraftverk är en byggnation som gör om vindens rörelseenergi till el. Ett traditionellt vindkraftverk består av ett fundament, torn, maskinhus, turbin, styrsystem samt en
transformator. Turbinen består oftast av tre rotorblad som är fastsatta i ett nav. Rotorbladen är vinklade för att fånga vinden på bästa sätt men även för att inte vara för tunga
för konstruktionen. Dagens verk roterar 6-30 varv/ minut (Wizelius, 2015).
Högst upp i vindkraftverkstornet sitter ett maskinhus där generatorn, bromsarna, växellådan,
styrsystemet och en girmotor är placerade. Girmotorn flyttar vindkraftverket i rätt position i förhållande till vinden. För maximalt uttag av energi ska vindkraftverket vara placerat vinkelrätt mot vindens riktning. Styrsystemet läser av exempelvis vindförhållanden
och ger signaler vidare till verkets övriga komponenter. Växellådan ökar verkets varvtal
och generatorn alstrar elektricitet. Transformatorn justerar upp spänningen från vindkraftverket till elnätets högre nivå (Wizelius, 2015).
Det finns ingen självklar indelning av olika vindkraftverk eftersom skillnaden är stor mellan storlek, användingsområde och konstruktion. En grov indelning av vad som finns på
markanden idag är mikroturbiner, gårdsverk, medelstoraverk, multi MW-verk, offshore
verk, vindhjul och vertikalaxlade konstruktioner som är horisontella i vindens riktning.
Bland äldre konstruktioner går också att hitta en- och tvåarmade turbiner som kräver
mindre material och konstruktionskostnader (Wizelius, 2015).
Vindkraftverken producerar el mellan en vindhastighet på 2-30 m/s. De genererar mest el
vid dess märkeffekt vilken, beroende på modell, brukar vara vid 12-16 m/s. Ett vindkraftverks produktionsförmåga beskrivs av dess vindeffektkurva som visar hur mycket el som
vindkraftverket producerar vid olika vindstyrkor. Denna kan beräknas ur verkningsgraden
hos verkets komponenter men måste även bestämmas genom tester av verket i olika vindstyrkor. För att kunna bestämma hur mycket ett vindkraftverk kommer att producera
på en bestämd plats, måste frekvenstabell över vindhastigheter användas. Det är viktigt
att veta hur ofta varje vindstyrka förekommer på platsen för att kalkylera framtidens
produktion. Effekten av vinden beror inte endast på vindstyrkan utan även på luftens
täthet som i sin tur beror på lufttryck och temperatur. En kall vinterdag med minus 10
grader finns det mer energi i vinden än en sommardag med 20 grader. Vid kalla temperaturer, dimma och underkylt regn kan det bildas is på rotorbladen. Detta påverkar bladens
aerodynamiska egenskaper och sätter stopp för elproduktionen. Därför är de flesta vindkraftverk i kallare klimat försedda med inbyggda värmeslingor i rotorbladet som styrs av
en isdetektor (Wizelius, 2015).

2

Elproduktion från vindkraftverk

I Sverige har byggnationen av vindkraftverk ökat de senaste åren och år 2015 fanns det
3259 byggda vindkraftverk. Den största delen av vindkraftverken är placerade i södra
delarna av Sverige och den totala effekten är beräknad till 5856 MW (Vindkraft i Sverige,
2015-08-18). Under 2014 uppgick produktionen av el från vindkraft till 11,2 TW, vilket
1

motsvarar 7,5 % av den totala elproduktionen (Enmalm & Kulin, 2015).
Mellan 2013 och 2014 byggdes inga nya vindkraftverk till havs. Av de 2961 vindkraftsverk
som registrerades 2014 stod 87 stycken placerade i havet viket motsvarar 3 % (Vindkraftsstatistik 2014 [Elektronisk resurs], 2015).
Det finns en begränsning i utvinning av energi ur vind vilken beskrivs av Betz lag. När
vinden passerar turbinen bromsas den upp och endast 16/27 av energin i vinden utvinnas
d.v.s. 59,3 %.Vindens effekt beskrivs enligt ett matematiskt samband som visar att en
fördubblad vindstyrka ger 8 gånger ökad effekt. Detta gör att ett vindkraftverk på 1 MW
kan producera 2 GWh/år och då försörja 100 eluppvärmda hus, 400 småhus eller 1000
lägenheter (Wizelius, 2015).

3
3.1

Kostander för vindkraftverk
Kostnad för vindkraftsbyggnation

Vid uppförandet av en vindkraftsanläggning är det flera olika ekonomiska parametrar som
måste tas i beaktning. Framförallt är det kostnaden för vindturbinen, uppkopplingen till
elnätet, installation och eventuellt uppförandet av nya vägar som dominerar kostnaderna. Det är dock främst vindturbinen och dess storlek som har en avgörande betydelse
för i vilken prisklass byggnationen landar på. Baserat på data från Danmark, Spanien,
Tyskland och Storbritannien beräknas en turbin som genererar 850 kW till 1500 kW stå
för omkring 74-82 procent av den totala kostnaden för byggnationen (Morthorst, 2004).
I dag beräknas installerad och uppkopplad vindkraft på land kosta mellan 10 och 13
miljoner kronor/MW. Uppförandet av vindkraft till havs är dubbelt så dyrt att bygga och
landar på en kostnad av 20-30 miljoner kronor/MW. Det är framförallt uppkopplingen till
elnätet som bidrar till den radikala kostnadsökningen för havsbaserad vindkraft (Svensk
Vindenergi,2016).

3.2

Drift-och underhållskostnader för vindkraft

En vindkraftsturbin beräknas i dag ha en livslängd på drygt 20 år. Kontinuerliga underhåll och försäkringar är kostnader som är relativt lätta att planera för medan reparationskostnader är en parameter som är betydligt svårare att förutspå. Generellt ökar
dock reperationskostnaden med tiden för vindkraftverk då man kan förvänta sig att delar
behöver bytas ut efter några år (Morthorst, 2004).
I Sverige har man räknat fram att drift-och underhållskostnader för landbaserade vindkraftverk uppkommer till omkring 10-16 öre/kWh. I beräkningen har man bland annat tagit med parametrar som serviceavtal, anslutningsavgifter och försäkringar. Även drift-och
underhållskostnaden är betydligt högre för havsplacerade vindkraftverk , beräkningar pekar på en kostnad av 15-25 öre/kWh under turbinens livslängd (Svensk vindenergi,2016).

2

4

Utbyggnadsmöjligheter för vindkraft

Sommaren 2009 beslutade riksdagen om en planeringsram kring vindkraft. Ambitionsnivån för produktion av el från vindkraftsverk sattes då till 30 TWh år 2020 där en
tredjedel planeras produceras till havs (Riksdagsförvaltningen, 2009). I slutet av 2013
klassificerades 310 områden i Sverige, varav 29 till havs, som riksintresseområden för vindkraftsutbyggnad. Dessa platser anses enligt Energimyndigheten vara särskilt lämpade för
produktionen av just vindenergi. (Vindkraftsstatistik 2014 [Elektronisk resurs], 2015)
Utbyggnationer av vindkraftverk har under de senaste åren ökat och det är främst vindkraftsparker på industriell skala som dominerar utbyggnaden. 2014 beräknades 175 av
landets 250 kommuner inneha vindkraft i någon form. Störst produktion skedde i Ockelbo kommun med en installerad effekt på 250 MW från sina 89 vindkraftverk. Därefter
följer kommunerna Gotland och Laholm med betydligt fler vindkraftverk, 133 respektive
103 stycken, men med en installerad effekt på enbart 172 och 160 MW. (Vindkraftsstatistik 2014 [Elektronisk resurs], 2015)
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