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Sammanfattning 

Vind är en förnybar energikälla med stora resurser som gott kan klara väldens elför-
sörjning, men för att utnyttja denna energikälla behövs det noggranna studier. Med 
utgångspunkt i Växjö Kommuns intresse om förnybar energi i urban miljö, utförs 
studien av urban vindkraft på tak. 

Vindförhållanden i urban miljö är komplex och identifierad med låg hastighet och 
hög turbulens. Vindfördelningen på en plats kan redovisas på två olika sätt, 
Weibullfördelningen och vindrosen under en lång tid av vindmätning. 
Energiutvinningen påverkas av flera faktorer, de viktigaste som avgöra 
energiutvinningen är vindresurser och vindkraftverk.  På marknaden finns det två 
huvudtyper av vindkraftverk: horisontella och vertikala. Ett vertikalaxlade 
vindkraftverk ger mindre effekt än ett horisontalaxlade men passar bättre i urban 
miljö. 

I stadsmiljö är vindkraftverk på tak ett bra alternativ att spara markyta samtidigt ut-
nyttja oanvänd takyta. Vid valet av ett urbant vindkraftverk på tak behöver det tas 
hänsyn till flera faktorer som uppkommer från vindkraftverket som t.ex. buller, 
skuggor, vibrationer. Dessa faktorer varierar beroende på vindkraftverk liksom 
placeringsläge. Påverkande faktorer som vindresurser, låg temperatur klimat, 
elanslutning, tekniska krav, bygglov och certifiering tas upp i förhållande med 
vindkraftverket. 

Hinder orsakar turbulens och vindskjuvning som är en viktig orsak till 
vindresursersförlust och leder till en låg energiproduktion. Förlusten av turbulens och 
vindskjuvning uppskattas till en energiproduktions minskning med 10-15% resp. 15-
30%. 

Undersökningen med småskaliga vindkraftverk på tak utförs på en befintlig offentlig 
byggnad i kommunen med syfte att ta reda på hur energi påverkas av vindkraftverk 
samt vindresurser. Placerings platsen och omgivningen påverkar på vindresursers 
ingång till vindkraftverket, därför studie som påverkning av byggnads utformning, 
taks typer och omgivningshöjd är ett viktigt steg för att närmare lyckas med 
småskaliga takmonterade vindkraftverks projekt. 

Vindmätningen som är utgång för vinstberäkningar, uppfattas idag forfarande som 
felaktiga även vid direkta mättningar på plats bedöms vara säkrare än program 
modeller. Detta leder till okorrekta effektsberäkningar. Tillsammas med den 
minskade tillförlitliga blicken från tillverkare och leverantören gör den höga 
inversteringen av urbana vindkraftverk mindre ointresseranta. Mera studier, 
foskningar och insatser behövs för att utveckla urban vindkraft. Detta kan bidra till 
förverkligandet av syftet om fungerande urbana vindkraft generellt och de 
takmonterade vindkraftverken och göra slut på våran nuvarande koldioxidproduktion.   
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Summary 

Wind is a renewable energy source with great resources that can well meet the 
world's electricity demand. To make use of this energy source careful study of it is 
needed. From Växjö Municipality's interest on renewable energy in the urban setting, 
a performed study of urban wind power on the roof is done. 

The wind condition in an urban environment is complex and identified with the low 
speed and high turbulence. Wind Distribution in a place can result in two ways, 
Weibull distribution and a wind rose through a long time wind measurement plan. 
Energy extraction is influenced by several factors, the most important to determine 
the energy, mining, wind resources, wind turbines. In the market there are two main 
types of wind turbines: horizontal and vertical. A vertical axis wind turbine produces 
less impact than a horizontal axis but fit better in an urban environment. 

In urban areas, the wind turbines on the roof are a good option to save ground area 
while utilizing unused roof space. The choice of an urban wind turbine on the roofs 
needs to be taken into account with several factors arising from the wind turbine as 
noise, shadows, vibration. These factors vary depending on wind turbines as well as 
the placement position. Impacting factors on wind resources, low temperature cli-
mate, electricity supply, technical requirements, building permits and certification is 
also raised in relation to wind turbines. 

Obstacles causes turbulence and wind shear is important cause to windresours loss 
leading to low energy. The loss of turbulence and wind shear energy production is 
estimated to decrease by 10-15%, respectively. 15-30%. 

The survey of small-scale wind turbines on rooftops is performed on an existing 
public building in the municipality with the aim to find out how energy is affected by 
wind turbines and wind resources. Location and surroundings influence on the input 
wind resources for wind turbines, therefore study of influencing of building design, 
roof types and surrounding heights is an important step closer to success with small-
scale roof-mounted wind turbine projects. 

Wind measurement in as an asset for profit calculations are today produced 
incorrectly even direct measurements taken in place are deemed to be safer than 
program models. This leads to incorrect power calculations. Together with the 
decrease in reliability from the manufacturer and supplier makes the high investment 
for urban wind turbines even more uninteresting. This may contribute to the 
realization of the purpose of functioning urban wind power in general and the roof-
mounted wind turbines and cut our current carbon dioxide production. 
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Abstract 

Växjö har ett intresse att förbättra sin miljöfråga om koldioxid utsläpp genom att öka 
mängden av förnybara energier resurser i samhället. Detta examensarbete bär med 
sig detta intresse och studerar om urbana vindkraftverk på tak. Syftet med arbetet är 
att öka kunskap om småskaliga vindkraftverk på tak i urban miljö som vidare kan 
bidra till utvecklingen med förnybar vindkrafts energi i staden. 

Rapporten studerar de faktorer som rör energiproduktions fråga från småskaliga 
vindkraftverk på tak i urbana miljöer som vindresurser, lämpliga vindkraftverk och 
förhållande mellan dem med dem medförande påverkningar samt problem. Resultatet 
av undersökningen visar energi beteende från småskaliga vindkraftverk på en 
befintlig offentlig byggnad i Växjö stad. 

Undersökningen visar en låg energiproduktion som bara täcker en liten del av bygg-
nadens energianvändning. Urban vindkraft behöver mer insatser och studier för en 
fungerande marknad som kan konkurrera ut koldioxiden. 

Nyckelord: Småskalig, takmonterad, urban, vindkraft, Växjö. 
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Förord 

Förnybar energi samt intresset om ämnet, förståelse och kunskap om det kan ge en 
utvinning till vem som helst. Förbrukningen av den befintliga energin som vindkraft 
och solkraft är inte bara en ekonomifråga utan ger en ”frisk tanke” till miljö där vi 
människa lever. Genom att föra vidare det som ett sätt vi kan ge ett ”sparande bidrag 
– en hälsosam miljö” till våran nästa generation.  

Rapporten kunde inte klara sig utan hjälpen från flera hjälpsamma och kunniga per-
soner som jag lyckats träffa. Därför vill jag tacka min trevlig och hjälpsam handle-
dare Jan Johansson, energiplanerare på Växjö kommun, och de som get mig sin tid 
att dela med erfarenheter samt kunskaper till arbetet: Sofie Von Elern energiplanerare 
på Växjö kommun, Växjö kommun, Carina Herbertsson, projektledare på Växjö 
bostäder och Svens Ruin, experter på vindkraft på Teroc och flera andra som hjälpte 
mig med material.  

Stort tack till min ambisösa handledare Anders Engström, lärare i byggteknik på 
Linneuniversitet som väglett mig i arbetet.  

Sist men inte minst vill jag tacka min vän Amanda Lindström och min man Jonathan 
Dickson som stöttat mig oerhört mycket med arbetet. 

 

 

Mai Vu 

Växjö, 23 Maj 2016 
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1. Introduktion 

Växthuseffekten pratas nu mer om än någonsin. Den globala temperaturen 
stiger och klimatförändringarna leder till risken för allvarliga effekter runt 
om i världen. Rådande miljöproblem är beroende på den stora mängd 
koldioxid som frigörs från användning av fossila bränslen 
(Naturvårdsverket, 2008). Koldioxiden som uppstår hamnar till slut i 
atmosfären och stannar kvar där. Koldioxiden släpper igenom strålningen 
från solen, men släpper ut en minskad mängd av värme som reflekteras från 
jordytan. Koldioxiden bärs upp i vatten och faller tillbaka till jorden som 
regnvatten och stora delar av detta vatten hamnar i havet. Innan regnvattnet 
går till havet, passerar det genom de många skiften i jorden och reagerar 
med kalciumet som finns i jorden, vilket leder till en försurning av vattnet 
(Klimatfakta. 2016). Eftersom koldioxidutsläppen skapar mycket problem 
för världen, så är fossila bränslen i längden inte ett hållbart alternativ för 
energi i samhället. Idag tänker de flesta i världen investera mer i förnybar 
energi som vindkraft, solkraft, biokraft, m.m. vilket är ett bättre alternativ 
för ett hållbart samhälle. Fördelarna med användning av förnybara 
energikällor är att miljön skipar de problem som inträffar pga. fossila 
bränslen. Sol-, vind- och vattenkraft ger inget utsläpp av farliga eller 
miljöpåverkande gaser samt energin återbildas hela tiden 
(Europaparlamentet. 2016). 

För att stoppa växthuseffekten som värmer upp jorden siktar EU 
tillsammans med flera länder på framtida, förnybara energimål. Enligt 
regeringskansliet (2015) är målet för EU:s klimat- och energipolitik; att till 
år 2020 ska 20% av EU:s energikonsumtion komma från förnybara källor 
och till 2030 ska andelen förnybar energi ligga på minst 27%. För att bidra 
till EU:s förnybara energimål, siktar Sverige på målet för den svenska klimat 
och energipolitiken till år 2020 är att ha minst 50% förnybar energi. Växjö 
kommun som har ambitionen att vara den grönaste staden i Europa, 
beslutade redan 1996 att vara fossilbränslefri senast året 2030 (Växjö 
kommun. 2014). 

Sverige idag har den högsta andelen förnybar energi i förhållande till den 
slutliga energianvändningen i EU. Vindkraften som förnybar energi i Sve-
rige blir en snabbt växande andel inom eltillförselsektorn. Den totala elpro-
duktionen från landets vindkraftverk uppgick till 16,5 TWh år 2015, vilken 
motsvarar 12,2 % av den totala elanvändningen (Energimyndigheten 2016). 
I Vindkraftshandboken (2009) skriver Boverket att utvecklingen av vind-
kraft har gjort att vindkraftens kostnader sjunker så mycket att ett lyckat-
landbaserat projekt ger billigare el än andra elproducerande anläggningar, 
förutom vattenkraft och sopförbränning. Kostnaden för vindkraft förväntas 
sjunka ytterligare i framtiden och kan på sikt klara sig utan stödsystem. 
Vindkraft kan ses som en positiv, utvecklingsbar, och effektiv energikälla 
som ger mycket lite utsläpp under livscykeln. Från 1970-talet till idag har 
utvecklingen gått fort framåt och dagens elproduktion från vindkraften kan 
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konkurrera med de andra energikällorna i både ekonomi och den tekniska 
fronten. 

Vindkraftverken byggs över hela landet i stor och liten skala. Trenden är 
idag att bygga större kraftverk och vindkraftsparker som ger bättre nettoef-
fekt och mindre investeringskostnader per utvunnen kilowattimme. Enligt 
Boverket (2009) kan ett storskaligt vindkraftverk med effekten 3 MW som 
placeras i ett bra vindläge ge utvinning på cirka 7 500 MWh per år. För 
många betyder vindkraftverken en estetisk förstörelse av naturen. Kraftig 
utbyggnad av vindkraften kan orsaka för stora landskapsförändringar. Flad-
dermöss och många fåglar, särskilt de stora kan omkomma av de stora rote-
rande bladen och kan medföra ändringar av navigationsriktningen hos fåglar. 
Ett visst buller, skuggor, reflexer 

som kan förekommas,vilket i längden  påverkar negativt människor som bor 
i närheten av vindkraftverk. Miljöstörningen och förstörelsen av den 
upplevda miljön som orsakas av stora vindkraftverk och vindkraftparker 
samt begränsat utrymme gör att möjligheter att bygga stora vindkraftverk på 
land är begränsad. Denna begränsning av utrymme kan undvikas med 
anläggning av vindkraftverken ute i havet. Ytterligare en fördel med 
havsanläggning är att det inte finns hinder som på land dvs. terrängen. 
Vinden som blåser på havsytan är betydligt intensivare jämfört med vinden 
på landet, som i sin tur kan medföra en större energiutvinning. I urban miljö 
finns inte mycket möjligheter till att placera ut de storskaliga vindkraftverk 
pga. utrymme och miljöpåverkan och därför behövs det en lösning som kan 
bevara miljön och undvika direkt naturtagande plats och problem med 
naturen runt omkring.  

I rapporten Småskaligt egenproducerad el – strålande potential eller bort-
blåst innovation? (2010) uppger Björkman och Juntti att egenproducerad el 
har visat sig vara produktivt för spridningen av förnybar energiteknik och är 
en bidragande faktor till elmarknadens omställning mot förnybara 
energikällor. Tillskottet av förnybar energi från den småskaliga 
produktionen skapar ett ökat engagemang för förbrukning och produktion av 
energi. Elproduktion möjliggörs bland annat av små vindkraftverk och 
solpaneler som kan placeras på hustak och gårdstomter. I anslutning till den 
kommersiella elen är detta ett komplement till den storskaliga expansionen 
av förnybar elproduktion som planeras. Småskalig elproduktion ger 
möjlighet till konsumenter att själva bli producenter av sin egen elektricitet. 
I Sverige står småhusägare för närmare en femtedel av elkonsumtionen och 
fastighetsbranschen som lägenheter och lokaler, förbrukar en tredjedel av 
den totala svenska elanvändningen (Björkman. Juntti. 2010). Målgruppen är 
en stor resurs och lika intressanta på marknaden för att implementera 
småskaligt egenproducerad el. Småskaligt takmonterade vindkraftverk kan 
vara ett passande och effektivt alternativ som bidrag till den lovande 
elmarknaden för denna målgrupp. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Växjö, Europas grönaste stad arbetar aktivt med planer om förnybar energi 
inom kommunen. Miljöprogrammet för Växjö är ett styrande dokument med 
miljömål där Växjö kommun vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. 
Miljöprogrammet och översiktsplanen är övergripande måldokument för 
Växjö kommun på längre sikt och beskriver miljömålen som Växjö vill 
uppnå. I samband med miljöprogrammets revidering 2010 beslutade 
kommunen att de skulle använda energi på ett effektivare sätt och vara 
fossilbränslefri senast år 2030 (Växjö kommun. 2014). Ett av fem 
fokusområden som kommunen kommer satsa på är effektiviserande 
användning av förnybar energi. Det finns ett stort intresse och ambition från 
kommunen för att uppmuntra småskaliga elproduktioner på elnätet från 
småskaliga vindkraftverk och solceller (Växjö kommun. 2014). Småskaliga 
vindkraftverk kan uppfattas som en intressant förnybar urban energikälla 
som kan vara ett komplement till de andra förnybara energikällorna i staden 
och därför är efterfrågad hos kommunen.  

Mikroproduktion av el innebär att elkunderna har möjlighet till att producera 
egen el som också går under namnet småskalig elproduktion, på senaste tid 
har fått större uppmärksamhet (VEAB Växjö energi. 2016). Småskalig 
elproduktion möjliggörs bland annat av vindkraftverk som placeras i 
anslutning till den byggnad där elen används, t.ex. som hustak och 
gårdstomter. Eftersom en stor andel av svensk befolkning idag bor i städer 
eller i tätbebyggda områden finns det inte längre stora sammanhängande och 
obebyggda ytor tillgängliga i urbana miljöer för att bygga småskaligt 
vindkraftsverk. En mindre utnyttjad yta i den urbana miljön är hustak där 
små vindkraftturbiner kan placeras. 

Studier och forskning om takmonterade småskaliga vindkraftverk idag är 
fortfarande begränsad. Bristen på kunskap kan försvåra uppställningen av 
vindturbiner och förhindra att vindkraftsverken når sin fullständiga potential. 
Att studera om berörande faktorer som påverkar effekten på småskalig 
vindkraftverk kan ta reda på underliggande problem som därpå ökar 
produktivt resultat på vindkraftverket. Därför finns det ett behov av studier 
och analyser för en sammanställning av vindkraftverken i urban miljö. För 
att Växjö stad ska ha nytta av urban vindkraft i framtiden, behöver en analys 
om vindförhållande i staden också utföras. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att utvädera möjligheten att använda småskaligt vindkraftverk på 
taket på en utvald offentlig byggnad med trästomme.  

Syftet är att bidra kunskap om den förnybara energikällan som är vindkraft 
och hur det fungera i urban miljön samt skapa ett underlag för urban vind-
kraft inom Växjö. 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen begränsar sig till takmonterade vindkraftsverk som är tänkt 
för människor som bor i urban miljö med mindre möjlighet till utrymme för 
fristående vindkraftverk i sin närhet. Studier om vindturbiner är därför valda 
för att kunna vara framtida alternativ till installation på tak.  

Växjö som en av de största kommunerna i Småland har ett mål att till 2020 
ska 50% av den kommunala nybyggnationen använda sig av trä som primära 
materialet (Växjö kommun. 2014). För att anpassa planerna om byggandet i 
framtiden och öka intresse och medvetande av småskaliga vindkraftverk hos 
kommunens boende skedde en undersökning i rapporten på kommunens 
offentlig träbyggnad. Möjligheten att montera småskalig vindkraft kommer 
förslås med en byggnad på campus på  Linnéuniversitetet i Växjö Kommun 

För att kommunen ska ha lätt tillgång till nära kontakt och information av 
vindkrafts marknad och tidigare urban projekt om vindkraft,  fokuserar 
rapporten på leverantör och tillverkare och småskaliga 
vindkraftverksprodukter som finns på svenska marknaden. Två exempel på 
de tidigare projekt med takmonterad vindkraftverk i urban miljö hämtas från 
två städer i Sverige, Växjö och Solna.  

Lönsamhet av elproduktionsprisen av urbana vindkraft diskuteras men 
utvärderas inte. Inga vindmätningar utörs p.g.a tidsbrist och dyra kostnad. 
Vibrationer som orsakas av tubinerna komenterad men utvärderas inte. 
Infästning av tubin behandlas inte i rapporten. 
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2. Vind allmänt 

Solen har stor betydelse och utgör jordens största energikälla. För varje år 
fångar jorden upp närmre 180 000 TW solstrålning. En snabb beräkning på 
hur mycket energi det blir kan beräknas genom att multiplicera 24 timmar 
med 365 dagar, med denna effekt, finns det potential att framställa så 
mycket energi som 1,58 miljard TWh årligen. Det mesta av solstrålningen 
reflekteras tillbaka till rymden och bara 3 till 5 procent av det stannar och 
värmer upp jordytan (Andersen et al. 2002, sid 20). När jordytan värms upp 
och värmen i sin tur tar upp luften som finns direkt ovanför markytan. Den 
varma luften har en lägre densitet än kall luft och stiger uppåt. Desto högre 
upp ovan markytan, desto lägre temperaturer och svagare lufttryck blir det i 
atmosfären. Detta resulterar i att varmluften som stiger upp kyls ned och 
pga. konvektionen sugs kalluft ner i de tomrum som stigande varma luften 
lämnar (Andersen et al. 2002, sid 21). Tryckskillnaden som bildas av denna 
cykel upprepas kontinuerligt så länge det finns solstrålningar som når jorden 
ochkonvektionen som skaps i atmosfären är källan till vinden vi har här på 
jorden. 

Andersen et al. (2002) påstår att totala globala vindkraftsresurser uppskattats 
till 60 TW per år och det motsvarar energi på 500 000 TWH per år. 
Praktiska vindar som kan utnyttjas bortser från alla hinder som terrängen, 
miljömässiga, sociala, estetiska och markanvändnings faktorer. De 
uppskattas till en tiondel av de teoretisk vinden, dvs. 6 TW per år. Den 
nuvarande globala elförbrukningen ligger ca 3 TW/år (Andersen et al. 2002, 
sid. 21) eller ungefär 20 000 TWh per år enligt Svenska energi (2016). De 
praktiska vindsresurserna är stora och kan gott klara världens elförsörjning 
plus att det är en förnybar resurstillgång.   

Andersen et al. (2002, sid 21) säger att vinden varierar beroende av terrängs 
läge och solstrålningarna som uppdelas olika på jordytan. Solstrålningen 
fördelas mycket mer mot ekvatorn och mindre mot polerna, därför kan 
tillgångar på vindresurser variera mycket beroende på landets geografiska 
utseende. De största vindresurserna finns i norra och västra Afrika och något 
lägre resurser återfinns i Nordamerika, Europa, norra och centrala Asien 
medan genomsnittet för vindsresurser i övriga Afrika, Australien och 
Latinamerika är lägre.  

2.1 Vindhastighet och riktning 

Enligt SMHI (2015) anger vindriktningen riktningen som vinden blåser ifrån 
i formen av väderstreck eller ett gradvärde, t.ex. sydlig vind anges som 180 
grader, nordlig anges som 360 grader och 0 grader anges för vindstilla eller 
växlande vind. På grund av hinder från jordfriktionen som skogar, berg och 
städer kan vindriktningen skilja 10-40 grader mellan hav och land. Vid valet 
av ett vindkraftverk på tak i urban miljö, är vindriktningsfaktor oviktiga om 
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vindflödet är lika mycket från alla riktningar. Däremot om vindflödet är har 
en dominerande rikning, så bör vindkraftverket monteras i det 
vindriktningsläget (Mithraratne. 2009).  

Vindriktningen och vindhastigheten varierar över hela året. Det redovisas 
ofta med medelriktning, medelhastighet som egentligen är medelvärdet på 
vinden på platsen under 10 minuter utspritt för hela året och mäts på 10 
meters höjd ovanför markytan. Vid vindmätning används även uttrycket 
byvind eller vind stötar som är vindmättning på den högsta vindhastigheten 
under en 2 sekundersperiod den senast timmen (SMHI. 2015). Vind 
medelhastigheten kan skilja så mycket som 25 procent från ett år till nästa år 
(Gipe 2004, sid 27).  

Gipe (2004) säger också att vindhastigheterna varierar beroende på flera 
faktorer: terräng, hinder, tid på dygnet, växande väder och konvektiva 
uppvärmningar. Konvektiv vind är större under den perioden som solvärmen 
är som starkast, och är orsaken till skillnaden mellan vindhastigheten under 
dagtid och nattid. Vidare påstår Gipe (2004) att på grund av konvektion är 
vindhastigheten låg under varma perioder som lunchtiden, sommaren och i 
de länder som har mycket soltimmar. Vindstyrkorna på land och ute på 
havet har vissa skillnader, på markytan finns det hinder som träd, byggnader 
och kullar, mm. Därför är vindar på havsyta starkare, tätare och kan komma 
upp längs högre stränder av stora sjöar och kuster, där vinden har långa och 
fria vägar. Solen värmer upp markytan snabbare än vattnet under dagen och 
på nätter svalnar vattnet långsammare. Därför strömmar vinden in till land 
på dagen från havet och flödet är omvänt till havet under natten.  

Vindfördelning på en plats, dvs. fördelar av vindhastighet och vindriktningar 
kan vanligtvis redovisas på två sätt, Weibullfördelning och vindros 
(Christianson. Olenmark. 2009). 

2.1.1 Weibullfördelning 

Weibullfördelningen är det vanligast sätt att visa förhållande mellan 
vindfördelning och vindhastighet och kan använda sig av ekvation 1 
(Andersen et al. 2002). 

  ( 1 ) 

  f u  = Vindfördelning i %  
  A = Skalfaktorn i m/s (A > 0) 
  k = Formfaktorn (k >1) 
  u = Vindhastighet i m/s (u  0 )  

Formfaktor k och skalfaktor A varierar beroende på platsen, klimatet och 
terrängförhållandena. Vinden är låga i tropiska områden, där k-värdet är nära 
1, medan i nordvästra Europa är vinden betydligt bättre där k-värdet ligger 
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på ca 2. K-värdet är upp till 3 eller högre där vinden är konstant i blåst, dvs. 
område nära ekvatorn (Andersen et al. 2002, sid. 11-12). För Sverige är k-
värdet vanligtvis 2.0 (Christianson. Olenmark. 2009).  

Skalfaktor A har samband med en årligt genomsnittligt vindhastighet u som 
kan beräknas genom ekvation 2 (Andersen et al. 2002).  

 
1

0.89 ∗  ( 2 ) 

T är tidsperioden under vinduppmättningen. T bör vara stort som 1 år eller 
mer av vindmätningar. Desto större T är desto närmare exakta genomsnitts 
vindhastigheter kommer resultat blir. 

Vind medelhastigheten varierar mycket vid olika tidsperioder. Därför är 
medelhastigheten av vindmättningen under en kort tidsperiod långt ifrån 
exakta. I detta fall är det fördelaktigt att av använder sig medianvärdet av 
vindhastighet istället vid beräkningen för valet av vindkraftverk (Penttilä 
och Wikström. 2011). Figur 1 visar hur en Weibull fördelnings diagram kan 
se ut. För en spetsig kurva, används det värdet på den högsta spetsen. I figur 
1 rekommenderas vindhastigheten 6 m/s och med vindfördelning som ligger 
på 11 %. 

 

Figur 1: Weibullfördelning, frekvens som funktion av hastigheten ( Penttilä och Wikström. 2011). 

2.1.2 Vindros 

Utöver de informationen om vindhastighet och vindfördelningar som redan 
finns i en Weibull fördelnings diagram, kan det hittas data om den 
dominerade vindriktningen och hur ofta de olika vindhastigheterna inträffas 
på platsen i en vindros. Vindrosen är ett användbart hjälpmedel för att 
avgöra vindriktningen och är ett steg närmare korrekta värden på 
vindfördelningen och kan maximera vindkraftverkets elproduktion. Vid svag 
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vind dvs. ytterst svag vind eller vindstilla, så är det svårt att bestämma 
vindriktning, därför ritas inte vindrosen (SHMI. 2015). 

Armarna på vindrosen visar frekvensen av olika vindriktningar och längden 
på armen bestäms av hur vanlig en viss vindriktning är. Ringarna i vindrosen 
visar procent av tiden en viss vindriktning har förekommit och de olika 
färgerna på armarna visar vindhastigheterna. Figur 2 är ett exempel på 
vindros för vindmättning från Måseskär i Bohuslän 2012 (SHMI. 2015). 
Vindriktningen är indelad i åtta väderstreck: N (nord), NO (nordost), O (ost), 
SO (sydost), S (syd), SV (sydväst), V (väst) och NV (nordväst). Bäst 
vindfördelning ligger på 20 % och den vinden blåser från väst med 
medelhastigheten kan vara större än 13,5 m/s, den mest stabila vinden ligger 
mellan 7,5-13,5 m/s. 

 

Figur 2: Vindros för vindmättning för Måseskär i Bohuslän 2012 ( SHMI. 2015). 

2.2 Nollplan  

Nollplanen är den nivå som vindhastigheten räknas som noll. Höjden vid 
nollplanet är olika i olika miljöer. I rural miljö som är ett öppet landskap är 
nollplanen lika med marken. Medan i övrig terräng blir höjden av nollplan 
beroende på höjden av vegetationen och byggnaderna. I terrängen med hög 
skrovlighet t.ex. tät skog som i figur 3 , kan den nya ytan för nollvinden eller 

förskjutningen av nollplan blir ca tre fjärdedelar av vegetations höjd, d =  h 

(Wallberg. 2009). 
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Figur 3: Nollplans förskjutning (Wallberg. 2009). 

2.3 Ytråhet (råhet) 

Vegetationen, byggnaderna och andra hinder som finns på marken bromsar 
upp vinden och ändrar vindriktningarna när vinden kommer nära marken. 
Den här ojämna jordytan framstår som jordens ytråhet. Desto större 
markfriktionen är, desto mer bromsas vinden. Råhetslängden varierar 
beroende av terrängtyper och hur terrängen påverkar ytråheten kan ses i 
tabell 1. Råhetslängden är högre där det finns mer hinder, vid hög höjd och 
har högsta värdet i storstäder och hög, tät skog. 

Vindhastigheten kan beräknas och jämföras vid olika råhetslängder. 
Ekvation 3 (Farhadian. 2014) visar förhållande mellan vindhastigheter vid 
olika höjder. 

   (3)  

 
U(z) = Vindhastighet vid höjden z. 
U(z  = Vindhastighet vid höjden z . 

Variabel α beräknas med hjälp av ekvationen 4 (Farhadian. 2014): 

 
0,096	 0,016	 0.24                  (4) 

 

Z = Råhetsländen. 
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Tabell 1: Råhetsklasser och råhetslängden för olika terrängtyper (Mertens S. 2006 ). 

Råhetsklass  Råhetslängd  
(m) 

Karaktär Terräng Hinder Gårdar Tätorter Skog 

0 0.0002 Sjöar och 
hav. 

Öppen 
vattenyta. 

- - - - 

1 0.03 Öppet 
landskap 
med 
utspridda 
byggnader. 

Slätt eller 
flacka 
kullar 

Låg 
vegetation 

0-3 
gårdar 
per km . 

-  

2 0.1 Landsbygd 
med en 
blandning 
av öppen 
terräng, 
vegetation 
och 
byggnader. 

Böljande 
terräng. 

Små 
skogspartier, 
alléer. 

Upp till 
10 
gårdar 
per km . 

Enstaka 
byar och 
småstäder 

 

3 0.4 Småstäder 
eller 
landsbygd 
med gott 
om 
jordbruk, 
skog och 
andra 
hinder. 

Böljande 
terräng. 

Gott om 
skog, 
vegetation 
och alléer.  

Många 
gårdar, > 
10 per 
km . 

Frekventa 
byar, 
småstäder 
eller 
förorter. 

Låg 
skog. 

4 1.6 Stora städer 
eller hög, 
kompakt 
skog. 

 - - Större 
städer. 

Hög tät 
skog. 

2.4 Vindprofil 

Vindhastighetens profil påverkas främst av två faktorer: terräng och jordens 
ytråhet. Figur 4 är ett exempel på hur vindhastigheten ändras beroende av 
lutningen på terrängen. Vindhastigheten är fullständig vid toppen på en 
stigande terräng. Vid starten är vindhastighet 100 %, och fortsätter på den 
jämna terrängen. När vinden börjar nå fram till en brant terräng som en ås, 
kan vindhastigheten sjunka pga. den ökande lutningen på åsen vilket 
bromsar vinden, och är nu hastigheten bara 50 %, men desto högre vindar 
som kommer upp i åsen, desto mer fart får vinden. Vindhastigheten ökar 
desto närmare toppen av kullen den kommer och kan vid krönet vara dubbelt 
så stark.  
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Figur 4: Vindhastighet över en ås (Gipe 2004, sid 25). 

Förhållandena mellan vindhastigheten och höjden är beroende av ytråheten 
vilket kan ses i ekvation 3 och 4.Vinden är betydligt snabbare med höjden 
men hastigheten är lägre vid höga värden på råhetslängden. Detta innebär att 
vindhastigheten över en skrovlig yta ökar snabbare med höjden men har inte 
lika hög hastighet som över en slät yta för än 100-1000 meters höjd 
(Christianson och Olenmark. 2009). Vindprofilen i olika ytråheter visas i 
figur 5. I stadsmiljön finns det flera hinder, t.ex. byggnader, som gör att 
vindhastigheten blir låg jämfört med på en plan gräsyta. Vindhastigheten i 
ett öppet landskap med låg vegetation är 6 m/s redan vid höjden av 10 m 
över marken. I stadsmiljön med höga byggnader är vindhastighet 6 m/s inte 
förrän vinden är på över 100 m höjd. Vinden existerar även mellan 
byggnaderna som kan vara relativt blåsigt och kan ändra på riktningen 
(Farhadian. 2014). 

 
Figur 5: Vindprofil efter olika ytråhet (Farhadian, 2014). 

2.5 Turbulens 

Luftvirvlar uppstår när vinden bromsas upp av ett hinder. Virvlarna ger korta 
växlingar i vindhastigheten som vinden anpassar sig med storlek av råheten 
eller hinder. Ostörd vind kallas för geotrofisk vind som inte länge påverkas 
av markfriktionen. Vid grövre ytråhet sprider virvlarna sig högre upp till den 

100 % 

50% 

% 

120% 
% 

200 
200% 
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geotrofiska vinden (Penttilä och Wikström. 2011). Skikten mellan marken 
och geotrofiska vinden är gränsskikt och virvlar i skiktet som kallas för 
turbulens.  

Studie av flera takmonterade vindkraftverk i urban miljö visar i artikeln: 
Roof-top wind turbines for microgeneration in urban houses in New Zealand  
(Mithraratne. 2009) att hinder orsakar turbulens och vindskjuvning som är 
viktig orsak till vindresursers förlust och leder till en låg energiproduktion. 
Förlusten av turbulens och vindskjuvning uppskattas till energiproduktions 
minskning med 10-15% resp. 15-30%. 

2.6 Energi i vinden 

Vinden är en förnybar energi som bildas av luft rörelser. Konvektion i 
atmosfären bildar vinden och  i detta processen förekommer även kinetisk 
energi. Den här mängden av kinetisk energi är oerhört stor. Med rätt metod 
kan kinetisk energi omvandlas till andra typer av energi som mekanisk, eller 
elektrisk energi som vidare används efter människans behov. Desto högre 
vindhastigheten är, desto mer effekt och energi kan utvinnas ur vinden. 
Kinetisk effekt (energi/ tidsenhet) av vinden kan beräknas med ekvation 5 
(Penttilä och Wikström. 2011), och bara ungefärligt för att vindhastigheten i 
ekvationen är medelhastighet som i verkligheten finns varierande skillnad 
för olika specifika platser. 

 
   (5) 

 
P  = vind kinetisk effekt ( W ) 

  m = massflöde (kg/s) 
  V = medelvindhastighet (m/s) 

Luftmassflödet, ekvation 6 (Penttilä och Wikström. 2011) beror av luft 
densitet ρ (kg/m ) och rotorns svepytas area A i m  som är arean av den 
cirkel som vindturbins rotors sveps, och vindhastigheten hos den svepytan 
som bildas i en given period/tid V .   

   
	    (6) 

Ekvation 7 är kombination av ekvation 5 och 6 (Penttilä och Wikström. 
2011) som visar det vindens kinetiska effekt som utvinns från en vindturbin. 

 
     (7) 
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Ett exampel på vind vid havsytan med temperaturer på 15 C, är luftdensitet 
1,225 kg/m  så  P 0,6125AV  (W/m ) som används som standard 
(Gipe. 2004, sid 30). 

Energi utvinning beror mest av två faktorer: storleken på vindkraftverkets 
svepyta och vindhastigheten, se ekvation 7. Vindhastigheten är det viktigast 
faktorn, därför en plats som har mycket vind kommer ge bra med energi från 
sig. I verkligheten är en vindturbin inte alltid igång och ibland kan 
vindturbinen vara stillstående i flera månader beroende på för svaga eller 
kraftiga vindar som storm (Ruid och Herbertson. 2016). Därför vid 
beräkning för energi som produceras av ett vindkraftverk, bör det tas till 
hänsyn till det verkligt energivärde som kan tas fram. 

I praktiken förlorar rörelseenergi vissa procent när det omvandlas till 
mekanisk energi för att vindresurser förlorar en del hastighet när det passerar 
turbinen. Betz lag tar hänsyn till den inkommande vindhastigheten före (v ) 
och efter (v ) turbinen och tar fram den största verkningsgraden. Vind 
effekten är som störst när  liknar med en tredjedel, utgår ifrån förhållandet 

mellan före och efter vindhastigheten gåt igenom turbinen räknas max 
effekten fram i ekvation 8 (Penttilä och Wikström. 2011). 

 

.   (8) 

 

Den största teoretiskt verkningsgraden på vindeffekten från ett 
vindkraftverk,	η  räknas utgå från ekvation 7 och 8, vilket visas i ekvation 
9 (Penttilä och Wikström. 2011). 

 

  59	%  (9) 
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3. Vind i urban miljö 

Vindförhållanden i en stad är betydligt mer komplicerade. Identifierade 
problem med urban vind är: Låg hastighet och hög turbulens (Cooper. et. al. 
2010). Turbulensen i staden är komplex och vindförhållande är ofta svåra att 
bestämma pga. olika byggnadsdesigner och oregelbundna avstånd mellan 
hindren (Penttilä och Wikström. 2011). Men en fullständig förståelse om 
den urbana miljön kan vända de hindren i staden till en fördel vid placering 
av vindturbinerna i området. För att ta reda på vindturbiners placering så 
behöver det ett förtillitligt resultat på vindmätningar som kan utförs i olika 
metoder. 

3.1 Vindmätningar 

Direkta mätningar på plats bedöms vara säkrare än modeller pga. anledning 
till viss osäkerhet. Trots all vindmätning uppstår felaktig information och 
resultaten är ovissa och behöver mer studie insatser (Abohela. et. al. 2013). 
Vid vindmätningen behövs det tas hänsyn till byvind. Begränsad tid är också 
en faktor som påverka på resultatet för en vindmätare. För att resultat ska bli 
bättre så kan data av närliggande väderstationer där vinden mätts under en 
lång period utnyttjas. Ungefärlig vindenergi kan tas fram genom att jämföra 
vinden vid väderstationen och vid vindkraftverket. Det behöver vara flera år 
av data och åtminstone ett år för mättningen för att beräkna årsmedelvärdet. 
Därför tar det längre tid att utföra en vindmätning med vindmätare än med 
vindmodelleringsprogram (Christianson och Olenmark. 2009).  

Enligt SMHI (SMHI. 2015) finns det två typer av mätinstrument i Sverige: 
ultraljudsinstrument och skålkorsanemometer (anemometer är ett annat ord 
för vindmätare) som är de vanligaste. Dessa vindmätare placeras på tio 
meters höjd och en slät yta utan störande objekt från omgivningen. I 
praktiken är det svårt att hitta en plats som uppnår dessa krav, i en urban 
miljö får försöken på mätstations placering göras med hänsyn till byggnader 
och vegetation i närheten.  

3.1.1 Ultraljud 

Ultraljud är högfrekventa ljudvågor som inte kan höras av människans 
hörsel. Utnyttjandet av kunskapen om luftultraljud, byggs det 
ultraljudsinstrument som är den modernaste vindmätare för att mäta 
hastigheten på luftsultraljud (SMHI. 2015). Figur 6 är ett vanligt 
ultraljudsinstrument. Högst upp på instrumentet är fyra böjda armar som 
parvis riktas mot varande. I slutet av varje båge sitter en kombinerad 
ultraljudssändare och mottagare. 
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Figur 6: Ultraljudsinstrument för vindmätare av fabrikat Thies Clima (SMHI .2015) 

Ultraljuden är beroende av vindhastighet, vindriktning och luftens 
temperatur. Om vinden har samma eller motsatt riktning som ljudvågen, 
förflyttas ljudvågen snabbare resp. långsammare. Ljudets hastighet mäts i 
både med och mot vindriktning, då kan effekten av luftens temperatur dras 
bort och vindhastigheten kan beräknas (SMHI. 2015). I ett kallt område har 
det varit problematiskt med vindmätare som har rörliga delar. De fryser 
lättare fast och nedisning vid låga temperaturer är ett problem. Med 
ultraljudinstrumentet är avsaknaden av rörliga delar och uppåtriktade 
bågarna lätt att värma upp och förhindra isbildningen, samt inget mekaniskt 
slitage (SMHI. 2015). 

3.1.2 Skålkorsanemometrar 

Skålkorsanemometrar är känsliga instrument som består av flera skålar (kan 
bestå av tre eller fyra skålar) och monteras i ändarna på ett kors som roterar i 
vinden, figur 7 är exempel för hur en skålkorsanemometer ser ut. Rotationen 
är proportionell i relation till vindhastigheten (SMHI. 2015). Instrumentet 
rekommenderas att vara uppvärmt för att minska problematik med 
fastfrysning och nedisning vid låga temperaturer (Christianson och 
Olenmark. 2009).  

 

Figur 7: Skålkorsanemometrar i Hälsingeskogen ( Bergvikskog vindkraft. 2013.) 
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Vid vindmätningen i en urban miljö för valet av vindkraftverk, så 
rekommenderas det att använda de små vindmätarna som kan mäta vindens 
medelhastighet under en kort tidsperiod, vanligtvis ca tre månader. Detta val 
har tagit hänsyn till dyra kostnader för en ordentlig mätning av de stora 
vindmätarna. Om medelhastigheten ligger på 5,5 m/s, så kan ett 
vindkraftverk vara tänkbart (Mithraratne. 2009). Kravet i verkligheten på 
start vindhastighet varierar för olika vindkraftverks modeller och kan redas 
hos produkt-försäljaren.  

3.2 Vindmodelleringsprogram 

Vindmodelleringsprogram är databeräkningar på vind som tar upp 
faktorerna som påverka på resultaten, som vindresurser, vindklimat och även 
sannolikheten av energiproduktionen av vindkraftverket. Faktorer som 
topografi och ytråhet samt vindstatistik från andra mätstationer används 
också för att få en nära inblick i verklighetens årsmedelvindhastighet. 
Fördelen med modelleringsprogram är att det ger en bättre geografisk 
täckning än mättningarna, men däremot är komplicerade att använda och 
kräver även mycket tid för beräkningar (Christianson och Olenmark. 2009). 

CFD och BREVe är två välanvända vindmodelleringsprogram som finns i 
dag på marknaden. CFD står för Comutational Fluid Dynamics, en global 
vädermodell och används i meteorologiska sammanhang för att beräkna 
detaljerade vind av t.ex. gatuplanet i staden eller mellan husen i 
bostadsområde. I Sverige känns CFD-modellen igen som en svensk 
uppfinnings modell, MIUU- modellen. BREVe är ett brittiskt 
vindmodelleringsprogram som tar hänsyn till ytråhet, geografisk position, 
avstånd till kustens topografi och bebyggelsens storlekar. Metoden bygger 
på beräkningar av vindresurser i stadsmiljö med hänsyn till skalfaktorer för 
referensplatser kring staden. Vindhastigheterna för varje vindriktning 
beräknas och summeras för att ta fram en medelvindshastighet. Erfarenheten 
av studier med BREVe- modellen visar att vindförhållanden i stora städer är 
sämre än i småstäder, i andra ord energi utvinningen och mängden i stora 
städer är inte stor och vindhastigheten är betydligt lägre i stadskärnor 
(Christianson och Olenmark. 2009). 

3.3 Vindförhållande 

I rapporten Urban vindkraft – dagens kunskapsläge påstår Christianson och 
Olenmark att vinden förändrar flödet och vindhastigheten när det kommer in 
i en annan ytråhet och därpå anpassas till den underliggande terrängen i den 
nya ytråheten. Vinden som blåser in från rurala miljöer till ett urbant område 
bromsas in mer beroende av höjden som ökar ju längre in i staden vinden 
kommer och bildar mer turbulens, se figur 8. Vindförhållande i urban miljö 
kan beräknas med ekvation 10 (Christianson och Olenmark. 2009) som tar 
hänsyn till flera faktorer.  
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1,31.
. 	

. 	
.    (10)

   

 u(z) = vindhastighet på höjden z (m/s) 

 h  = höjden på det interna gränslagret (m) - (ekvation 11) 

 z  = ytråhet 1- ruralt område(m) 

 z  = ytråhet 2 – urbant område (m) 

 d = nollplansförskjutningen (m) - (ekvation 12) 

 u  = givande vindhastighet utanför urban miljö (m/s) 

Höjden på det interna gränslagret beräknas med avseende på påverkning av 
distans mellan platsen som gör beräkningarna och gränsen av ruralt och 
urbant område, samt max värdet på ytråheten. Beräkningen görs med hjälp 
av ekvationen 11(Christianson och Olenmark. 2009). 

0,28. , .
,

,   (11)

  

z ,  = största ytråhet av rural ytråhet z ,  och urban ytråhet z , .  

 x = avstånd mellan platsen och gränsen av ruralt och urbant 
område. 

  500 < x < 5000 (m) 

Tabell 2 är ett utdrag från verklighets erfarenhet av de lämpliga värden som 
utgår från ytråhet i ruralt område, vilket är 0,003 m, därpå visas förhållanden 
mellan höjden på huset H, ytråhet z  och nollplanförskjutnigen d som kan 
utnyttjas vid beräkning t.ex. för ekvation 8. Det finns ett annat sätt som kan 
ta fram värdet för nollplansförskjutningen d som visas i ekvation 12 
(Christianson och Olenmark. 2009). Ekvationen tar hänsyn till förhållanden 
mellan byggnadsytan och markytan, ytråheten, samt medelhöjden på 
byggnaden.  

  d = 4,3. . 1   (12) 

  H = Medelhöjden för omgivning (m) 

  A  = Yta på byggnader dividerar markyta ( m /m  
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Tabell 2: Erfarenhet indata av vind i urban miljö ( Best. al. Et. 2008). 

   
H (m) 

 
 (m) 

 
d (m) 

 
Lågbebyggelse, 1‐2 
plan hus i villa 
område 

 
5 – 8 

 
0,3 ‐ 0,8 

 
2‐4 

 
Måttlig 
bebyggelse, 2‐3 
plans hus, 
radhusområde 
öppen omgivning 

 
7 ‐ 14 

 
0,7 – 1,5 

 
3,5 ‐ 8 

 
Högbebyggelse, 
utkanten av stad 

11 ‐ 20  0,8 – 1,5  7 ‐ 15 

 
Hög bebyggelse, 
stadskärna 

 
> 20 

 
>2,0 

 
>12 

 

 
Figur 8: Vindförhållande i olika ytråhet i stadsmiljö (Mertens S. 2006 )  

3.4 Vinden påverkas av byggnadstak  

Farhadian (Farhadian. 2014) hävdar att vindflödet i bebyggt område beror av 
ytråheten runt om byggnaderna, vindriktningen och höjden på taket. 
Skillnaden på ytråheten och vindriktningar gör att vindflödet över taket 
består av turbulens, inbromsad vind och ett ökande luftflöde. Takets 
utformning är orsaken till ändringen på vinkeln an vinden mot 
horisontalplanet. Vinden möter ett takmonterat vindkraftverk med en sned 
vinkel dvs. vinden som påverkar på takmonterat vindkraftverk är inte 
parallella med horisontalplanet. Figur 9, 10 visar hur vindflödes mönster och 
skapande turbulens för en enkel byggnad från olika håll. Figur 11 visar hur 
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vinden beter sig i tätbebyggelse beroende av utrymmen mellan byggnaderna. 
Om avståndet mellan byggnaderna är tillräckligt stort så finns det både 
turbulens och vind, däremot om avståndet är litet mellan byggnaderna så 
finns det bara turbulens och inbromsad vind.  

 
Figur 9: Vindflödes mönster och skapande turbulens för en modell byggnad ifrån profil (Heidorn 

2005) 

 

Figur 10: Vindflödes mönster och skapande turbulens för en modell byggnad ovanifrån (Heidorn 
2005) 

 
Figur 11: Beteende av vinden mellan byggnader beror av avståndet (Heidorn 2005) 

3.4.1 Platt tak 

Resultatet av utredningen i rapporten Roof mounting site analysis for micro 
wind turbines (Cooper et. al. 2010) visar att platta tak är det bästa 
alternativet för att placera ett urbant vindkraftverk. Ökande vindhastighet på 
ett platt tak yta är oberoende av vindriktningarna. Vinden som blåser på ett 
platt tak delas upp i tre olika områden som visas i figur 12. Flödet 
koncentrerats till tak kanten (området 1) medan turbulens bildas längs hustak 
och på lägre höjd som (område 2) och i område 3 är accelererad vind.  
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Figur 12: Resultat av CFD modellering av turbulensområdet över ett platt tak (Mertens. 2006) 

För att få den bästa vindhastigheten på ett platt tak för ett takmonterat 
vindkraftverk så finns det en metod att räkna ut den passande höjden för 
vindkraftverket. Höjden på underkanten på rotorn i en turbin som monteras 
på ett platt tak skulle vara över höjden på omgivningshindrens medelhöjd, 
och den minsta höjdskillnaden beräknas med ekvation 13 (Christianson och 
Olenmark. 2009).  

0,28. 	 . , .   (13) 

y = Vertikal distans på taket och turbins rotors 
underkant (m) 

  W  = Den längsta byggnadens längd resp. bredd (m) 

  H  = Byggnadens höjd (m) 

Höjden på vind turbinen kan också räknas upp och utgå från den minimala 
höjden på nav höjden, beroende av höjden på nollplanförskjutningen. Det 
beräknas med ekvation 14 (Christianson och Olenmark. 2009). 

  1,5.    (14) 

  z  = minst höjden på turbinens nav från marken. 

I rapporten Småskalig vindkraftverk i urban miljö. 2014 påstår Farhadian att 
turbinen ska placeras så nära kanten som det går mot vindriktningen. 
eftersom området som utsätts för vinden kommer från olika riktningar så är 
det bäst att placera turbinen högt upp på mitten av det platta taket. Verket 
bör placeras 10 meter ovanpå omgivningshindren i tätbebyggelse, t.ex. olika 
bostäder.  

3.4.2 Snett tak 

Figur 13 visar en byggnad som placeras i olika miljöer, den till vänster 
placeras i ett urbant område medan den till höger är i en rural miljö. 
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Turbulens området från det inkommande vindriktningen är betydligt mindre 
och vind flödet är också bättre i ruralt än urban miljö. Den varma färgen och 
långa pilar är tecken på stora vindflöden.   

 
Figur 13: Vindflöde runt ett snett tak byggnad i urbant resp. ruralt område enligt CFD modellering 

(Bhavdeep et al. 2013) 

I ett studieförsök som beskrivs i Small scale Wind Energy Technical Report 
(Christianson och Olenmark. 2009) om vindförhållande vid en byggnad i 
rurala områden och en i urban miljö, utfördes en testning för olika lämpliga 
lutande tak monterad vindkraftverkslägen att det finns tydliga skillnader i 
vindriktningar samt vindhastigheter. Resultaten visar att turbinen fångas av 
den bästa vindhastigheten när det placeras på en höjd som var minst halva 
höjden av vertikalt avstånd mellan nocken och takfoten. I en annan rapport 
Siting micro-wind turbines on house roofs (Christianson och Olenmark. 
2009) påstår det att branta tak medför ofta lägre vindhastigheter och 
vindhastigheten vid takfoten är oftast lägst. Turbulensen är stor över branta 
tak, vilket gör att montering av turbinen bör ske minst 1,5 meter över nocken 
och bör undvikas att  placeras på takfoten. Det finns även tumregler som 
används för vindkraftverksplaceringen. För att turbiner ska fungera bra så 
bör turbinerna placeras antingen 1 till 1,5 gånger högre än hindrens höjd om 
det inte finns möjlighet till att placeras längre bort än 3 till 10 gånger 
hindershöjden  (Christianson och Olenmark. 2009).  

I en annan rapport påstår Abohela et. al. (2010) att avståndet från taken till 
vindkraftverk är oberoende av tak typ om kraftverket är placerat på 1,3 
gånger husets höjd över taket.  

3.5 Påverkningen av byggnadsutformningar 

Längden/bredden och höjden av byggnader påverkar på vinden. Därför är 
placeringen av en vind turbin på byggnader olika beroende av 
byggnadsutformningen. Med hjälp av ekvation 15 (Christianson och 
Olenmark. 2009) kan den karakteristiska storleken på anblåst fasad räknas. 
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	 / . /   (15) 

 D = Den karakteristiska storleken på en anblåst fasad (m) 

 D  = Den minsta värde av husets höjd multiplicerar  

nollplanförskjutning resp. husets längd/ bredd (m) 

 D  = Den största värde höjd multiplicerar  

nollplanförskjutning resp. husets längd/ bredd (m) 

Beroende av storleken på den anblåsta fasadens sida och avstånd från 
takkanten till turbinen (x), så kan höjden från taket till underkanten av 
vindkraftverkets motor bestämmas. Den rekommenderade placeringen av en 
turbin på en byggnad beror på den karakteristiska storleken på den anblåsta 
fasaden (Christianson och Olenmark. 2009). Ekvation 16 (Christianson och 
Olenmark. 2009) visar hur beräkningen görs. 

  0,28. / . /   (16) 

 y = vertikal avståndet till turbinens underkant (m) 

x = avståndet från turbinen till takkanten på den anblåsta sidan (m) 

Turbulens som bildas på taket efter vissa avstånd blir parallell med taket. 
Kontroll på vindkraftverket som utsätts för parallell turbulens flöden kan 
beräknas genom ekvation 17 (Christianson och Olenmark. 2009). 

  0,9.    (17) 

 L  = Avstånd från takkant på anblåsta sida till parallellt flöde. 

Vinkel φ mellan inkommande vind och horisontalplan som påverkas av 
takets utformning beräknas med hjälp av ekvation 18 och 19 (Christianson 
och Olenmark. 2009). 

  ∆

∆
0,28	. 	 .		   (18) 

  	
∆

∆
	   (19) 

Turbinplaceringen har en viktig betydelse för den opåverkade vinden och 
den inverkan som byggnadsutformningen har på vindhastigheten 
(Christianson och Olenmark. 2009). Detta kan beräknas genom ekvation 20 
(Christianson och Olenmark. 2009).  Figur 14 visar påverkningen av hur tre 
olika placeringar: takets centrum, kant och hörn på anblåsta vindsvinkelen, 
där H är husets höjd. Fördelen med att placera en turbin i centrala delen av 
hustaket är att turbinen kan jobba med vinden från olika riktningar men 
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höjden mellan taket och underkanten av turbinen måste vara högre än att 
placera turbinen i hörnet och kanten. Turbinen som placeras på takkanten, 
och tak hörnen kan arbeta med vinden vid lägre höjd om det placeras i den 
dominanta vindriktningen.  

 
Figur 14: Vinkel på anblåsta vind beror av turbinplacering på platta tak (Merten. 2006) 

  ,
,
   (20) 

C ,  = Förhållande mellan opåverkad vind och inverkande vind av byggnad. 

u  = Byggnadpåverkande vindhastighet (m/s) 

u ,  = vindhastighet som är opåverkade av byggnad, på 10 m höjd ovanpå 
mark (m/s) 

3.6 N-huset i Linneuniversitet 

N-huset är ett relativt nytt träbaserad byggnad som byggdes 2010 av Peab. 
Huset tillhör Linneuniversitet som ligger i Södra Växjö, Teleborg och 
förstärks i utformning av de omliggande byggnaderna; M, K2 huset, se figur 
15, 16. 
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Figur 15: N-huset ligger på Södra Växjö, Teleborg (Google Maps. 2016) 

 
Figur 16: Situation plan för N-huset (Växjö Kommun. 2016) 

I protokollet från Byggsamrådet (2009) med Videum AB beskrivs att 
byggnaden består av en trevåningsbyggnad mot norr och öster, samt en 
tvåvåningsbyggnad i söder. Plan 3 är högsta planet som är kontorsutrymmen 
längst med väggarna och ett gemensamhetsutrymme i husets östra sida, se 
figur 17. Den centrala foajén ligger mot norr och är i två våningar och 
ansluter till den befintliga byggnaden M och K 2. Halva N-byggnaden är 
byggd med källare och ansluts med Q-huset, resten byggdes på platt mark. 
Huset uppdelades i flera delar och i mitten är ett öppet utrymme. 
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Figur 17: Planlösning för husets plan 3 (Växjö Kommun. 2016) 

Huset valdes för undersökningen på grund av sin träkonstruktion. Förutom 
källare som är betongväggar, är resten av våningarna utförda i 
limträkonstruktion och träbjälklagar. Vissa delar av taken byggdes med 
sedumtak. Högsta höjden på byggnaden ligger på cirka 13 m ovanför 
markytan. Taken uppdelas i flera delar, men kan sammanfattas att det finns 
både platt tak och lutande tak (4,5 . Bruttoarean för huset är 6331m  och 
husets energianvändning per år är 67,7 kWh/m (Tyrens. 2010) Placeringen 
av det studerande vindkraftverket valdes att vara på det högsta plattaket, som 
ligger på cirka 13 m ovanför markytan. Tabell 3 visar fördelar och nackdelar 
med N-huset inför en vindkraftverksinstallation. 

Tabell 3: fördel och nackdel med N-huset i utföring av vindkraftverk på taket.  

Fördelar Nackdelar 
 
 Offentlig byggnad. 

 
 Hinder av byggnader omkring har 

nästan samman höjd. 
 
 Smal och långa huset 

(vindkraftverket kan få in vinden 
från både sidor av takfoten ) 

 
 Lågskuggrisk för omgivning. 

 

 
 Låg byggnad (cirka 13 m) 

 
 Träkonstruktionen kan blir 

mer påverkas av 
vibrationen.  
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4. Småskaliga vindkraftverk i urban miljö 

Det finns flera definitioner om vad ett småskaligt vindkraftverk är. De utgår  
ofta från effekt till storlek. För marknadsöversikt definieras Svensk vindkraft 
förening (2015) om småskaliga vindkraftverk att de som har märkes effekt 
upp till 100 kW. 

4.1 Huvudtyper av vindkraftverk  

På marknaden finns det två huvudtyper av vindkraftverk: horisontella och 
vertikala som roterar runt axeln eller förkortningen med HAWT (Horizontal 
Axis Wind Turbine) och VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). För 
småskaliga verk rekommenderas horisontella vindkraftverk på grund av sin 
effekt (Ruin, Herbertson. 2016). Däremot för den specifika urbana miljön, är 
vertikalt vindkraftverk ett bättre val. Figur 18 visar olika delar i ett typiskt 
småskaligt horisontellt resp. vertikalt axlad vindturbin. Vindturbiner även 
horisontellt eller vertikalt axlade består i många olika delar: rotor, generator, 
växellåda som för vissa vindkraftverk kan saknas och kallas för direktdrivna 
verk. 

 
Figur 18: Uppbyggnad delar av småskalig horisontell (vänster)resp. vertikal axel turbiner (höger) 

(Hill country wind power. 2016)  

4.1.1 Rotorn 

Rotorn består av flera blad beroende av modeller som monteras fast i ett nav. 
Ju större svepyta, desto mer möjlighet att få högre effekt. Rotorn är den 
viktigaste faktorn som bestämmer effekten av vindkraftverket. Det finns två 
viktigare faktorer som tillverkaren satsar mycket på: vikten och robustheten.  
Förutom de två viktigaste faktorerna, är valet av rotorblads material viktigt 
att passa för olika vindstyrkor i olika riktningar. Idag tillverkas de mesta 
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rotorbladen av glasfiberarmerad polyester eller epoxi och kolfiber 
(Farhadian. 2014). 

4.1.2 Växellåda eller direktdrivna 

Vindkraftverk kan delas upp i två grupper: de som har växel låda och de som 
inte har, de som inte har kallas för direktdrivna verk. En växellåda har 
funktionen att förstärka hastigheten på generatorn. Medan direktdrivna verk 
är de som har mindre effekt än 5 kW (Farhadian. 2014) och har fördelar att 
mindre energiomvandlings förlust som uppstår vid omvandlings energi från 
mekanisk rörelse hos rotorn till elektrisk energi. Förutom den direktdrivna 
turbinen behövs det inte räknas med kostnaden för växellådan och 
tillkommande kostnader för växellådas drift (Homer. 2016).  

4.1.3 Generatorn 

I sin studie Småskalig Vindkraftverk I Urban Miljö, 2014 förklarar 
Farhadian att generatorn omvandlar mekanisk kraft till elektrisk kraft genom 
att rotorn snurrar och skapar ett magnetiskt fält kring ledningen som bildar 
en ström i ledningen (Farhadian. 2014). Strömmen blir starkare när 
ledningen utgör flera slingor eller spolar. Generatorn drar ström från nätet 
vid låg vindhastighet och matar ström till elnätet när varvtalet ökas pga. att 
vindhastigheten stiger.  Ekvation 21 (Farhadian. 2014) visar de varvtal som 
krävs för att generatorn ska mata strömmen ut på nätet.  

  60. /    (21) 

  n = Varvtal ( synkrona hastighet i rpm) 

  f = Frekvens (Hz) 

  P = Antal poler  
  

4.1.4 HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) 

Vindkraftverket med horisontell axel har rotor och generator på en hög mast 
som måste riktas mot vinden. Masten producerar turbulens bakom sig, 
därför placeras  turbinbladen på den vind stödjande sidan av masten. Bladen 
måste vara styva och placeras en bit framför masten för att klara sig vid 
kraftig vind samt inte böja sig bakåt så det slår i masten (Penttilä och 
Wikström. 2011). 

Horisontalaxlade vindkraftverk kan ha flertal blad, två till sex blad, beroende 
av vilken modell. Löptalet beskriver hur fort vindkraftverkets bladspets rör 
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sig jämför med den ostörda vinden som blåser mot verket. Löptalet är viktigt 
för att ta fram den optimala bladbredden och senare delas upp i antal blad. 
För liknande verklighets krav behövs det högre löptal för ett mindre blad 
(Penttilä och Wikström. 2011). 

Rotorn hos ett vindkraftverk kan placeras i motvind eller medvind. I figur 
19, turbin A till vänster visas motvind, och B visas medvind. Rotorytan lutas 
neråt från vindsidan hos en medvindturbin och är effektiv för att fånga 
vinden (Farhadian. 2014).  

 
Figur 19: A- motvind och B- medvind rotorblad ( Chegg study. 2016 ) 

Här nedan visas fördelarna, nackdelarna och rekommendationen för ett 
horisontellt vindkraftverk enligt Penttilä och Wikström (2011). 

Fördelar: 
 Effekt. Effektivast vid hastighet där bladspetsen är fem till sju gånger 

den ostörda vinden.  
 Mest ekonomiskt fördelaktig . 
 Finns många produkter och tillverkare på marknaden. 

Nackdelar: 
 Behöver ostörda vind för att fungera optimalt, därför är den känslig för 

omväxlingen av vindriktningen. 

Rekommenderad placering: 
 Öppet område med jämnt luftflöde, vindriktning och begränsat antal 

hinder.  

Swift är en enkel modell av vindkraftverk som är designade för att vara 
anpassande för urban miljö, se figur 20. Swift kan monteras på byggnader 
eller bostadshus pga. att vibrationen av rotorn reduceras och anpassar sig 
med mastmontering (Penttilä och Wikström. 2011). ELMO som leverantör 
för Swift vindkraftverket påstår i Swiftbrochyr (2016) att verket är det 
tystaste som finns på den nuvarande marknaden. Verket kan dämpa bullriga, 
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turbulenta luftströmmar från vingar och direktdrivna generatorer utan 
växellåda ger inget mekaniskt buller. Därgör kan Swift installeras på olika 
byggnadskonstruktioner. Om flera Swift verk installeras på samma plats så 
är det rekommenderade avståndet 7,6 m (Penttilä och Wikström. 2011). 
Tabell 4 visar data på en vanlig Swift vindkraftverk enligt Penttilä och 
Wikström (2011). 
 

 

Figur 20: Takmonterat vindkraftverk Swift ( ELMO. 2016) 

Tabell 4: Data om Swift vindkraftverk (Penttilä och Wikström. 2011) 

 

Swift Wind Turbin 
 

Märkeffekt 
 

1,5 kW (vid vindhastighet 12,5 m/s) 

 
Rotor diameter  

 
2,1 m 

 
Svepytan 

 

3,5 m2 

 
Navhöjd 

 
3 m 

 
Vikt 

 
50 kg 

 
Startvind 

 
3,4 m/s 

 
Ljudemission  

 
< 35 dBA  

 
Total pris inkl. montering 

 
Cirka 53 000 kr 
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4.1.5 VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) 

Fördelar, nackdelar och rekommenderad placering för ett vertikalt 
vindkraftverk jämfört med en horisontellt axlad turbin, enligt Penttilä och 
Wikström (2011). 

Fördelar:  
 Oberoende av vindriktningar. 
 Relativ tyst. 
 Robust och tillförlitligt. 
 Mindre känslig och kan utnyttja turbulens.  
 Mindre vibration. 

 

Nackdelar: 
 Ineffektivt jämförtmed horisontella axel turbin. 
 Högre pris än HAWT verk.  

Exempel på vertikalt vindkraftverk som passar in på byggnadstaken i en 
urban miljö är MEW modellen som visas i figur 21. Enligt tillverkaren 
Modern Energy (2016) är MEW modellen en svensk design av Modern 
Energy som utvecklats från en Amerikansk idé. Därför kan modellen 
programmeras bättre, så att växelriktaren kan ta fördel av dominerande vind 
vid minimal vindhastighet. Generatorn skapar låga varvtal och generatorns 
axel kopplar direkt till rotorn. Programmeringen anpassar sig till lokalvind, 
vilket innebär att verket kan anpassa sig till sommarvinden liksom 
vintervinden. Programmeringen kan i framtiden ersättas med fjärrkontroll. 
Men som just nu möjliggör programmeringen är mer än 98 % på 
växelriktare. Modellen är av unik design och konstruktion av blad och 
generatorn ger bäst effekt och anpassar sig till takvindar i urban miljö. Bladet 
fungerar oavsett vindriktningar och för vind som uppstår längs med takets 
miljö. Det finns flera standardstorlekar för modellen enligt Modern Energy 
(2016): 3, 5, 10, 30 och 50 kW. Vanligtvis väljer kunder 5 kW eller 10 kW 
MEW och garantitiden är 25 år. Tabell 5 visar data om en MEW 10 som 
kännas från rapporten av Penttilä och Wikström (2011). 
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Figur 21: Takmonterat vindkraftverk MEW 5 ( Foto: Staffan Eklund. 2016) 

Tabell 5: Data om MEW 10 (Penttilä och Wikström. 2011) 

 

MEW 10 Wind Turbin 
 
Märkeffekt 

 
10 kW (vid vindhastighet 12 m/s) 

 
Rotor diameter  

 
6 m 

 
Svepytan 

 

25,8 m2 

 
Rotorhöjd 

 
4,3 m 

 
Vikt 

 
1 500 kg 

 
Startvind 

 
2,0 m/s 

 
Ljudemission  

 
Tyst  

 
Total pris inkl. montering 

 
Cirka 600 000 kr 

4.1.6 Marknadsöversikt 

Det finns fler faktorer som påverka valet av ett vindkraftverk som kunder 
behöver ta hänsyn till. En av de viktigaste faktorerna är att ta reda på den 
tillförlitliga tillverkaren/leverantören. Eftersom flera leverantörer/tillverkare 
var optimala med sina produkter eller saknar kunskap om produkterna, se 
bilaga 3 (Ruin. 2016). En studie i Storbrittanien (Ahadzi et. al. 2007) påstår 
att syfte med förnybar urban vindkraft vid koldioxidsänkning inte är 
uppnådd vid plats med låga vindresurser. Däremot kan en lämplig plats med 
bra vindhastighet ha en påverkan över koldioxiden. Felaktigheter vid 
vindmätningsteknologin medför stora brister inom vindberäkningar. 
Investeringskostnaden idag för ett vertikal axlat vindkraftverk är mycket 
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högre än för de horisontalaxlade verken, och bidrar med mindre elproduktion 
av de vertikalaxlade vindkraftverken vilket gör att intresse av dessa 
produkter på marknad är lågt. Detta leder till att vindkraften i urban miljö 
kan klassas som ointressant (Farhadian. 2014). Enligt Bolumlid, VD för 
Windforce (2016) är marknaden för urban vindkraft i Sverige långt borta 
från den övriga marknaden i Europa och regeringen satsar mycket mer i 
vattenkraft än vindkraft. Inför valet för ett vindkraftverk i urban miljö, enligt 
Bolumlid bör kunderna tänka på råden i tabell 6. 

Tabell 6: Tips för en liten vindturbin (Bolumlid. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året 2015 kom Svenska Vindkraft förening ut med rapporten 
Marknadsöversikt – Små vindkraftverk i Sverige. I rapporten Svenska 
vindkraft påstås det på marknaden  finns tre aktiva svenska företag som 
utvecklar och konstruerar egna små vindkraftverk. Dessutom finns det fem 
svenska leverantörer som aktivt distribuerar. Under året 2014 skrevs 
Farhadian i rapporten ”Småskalig vindkraftverk i urban miljö” att det finns 
åtta svenska återförsäljare som har vindkraftverkprodukter med 
generatoreffekt mellan 0.16 kW och 80 kW.  
  

 
Råder på valet av ett småskaligt vindkraftverk 
 
Handla bara av tillverkare/leverantör som har erfarenhet. 

 
Ta koll på verket som är uppsatta och i drift. 

 
Effektuppgivelser är ofta missvisande. 

 
Komplement vindkraftverk till solceller ger mer effekt. 

 
Kontrollera om vinden i det utsatta vindkraftverkets plats är tillräcklig. 

 
Låg ljudnivå turbiner. 
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4.2 Elanslutning 

Det finns två sätt att ansluta vindkraftverket: anslutning till elnätet och 
anslutning inom egna elinstallationen. Följande rubriker kommer förklara 
mer om de två sätten.   

4.2.1 Anslutning till elnätet 

Enligt Ruin (2016) så måste vindkraftverket inte anslutas till elnätet, men 
kostnaden för ett vindkraftverk som ansluter sig till elnätet är oftast billigare 
än ett självförsörjande system (ej anslutet till elnätet). Kostnaden blir ändå 
billigare när kraftverket har nära tillgång till elnätet och det medför 
möjligheten att sälja den egen producerade överskottsprodukten. För att 
anslutningen till elnätet ska ske, så behöver det tas kontakt med elbolaget 
som kommer att informera om vad som behövs för att ansluta kraftverket till 
elnätet, samt rekommendationer om elektriker som kan genomföra 
installationen. 

Enlig vindlov (2015) kan elnätsbolaget inte neka anslutning till elnätet, 
undantag händer bara om utrustningen och anslutningen är dålig. För 
småskaligt vindkraftverk lämnar leverantör in en blankett till elbolaget som 
heter AMP (anslutning av mikroproduktionsanläggningar till elnätet). Innan 
kunder ansöker nätanslutningen, ska de uppgifter nedanför avklaras: 

 Vindkraftsverks placering, så att elbolaget kan identifiera    anslutningen. 
 Önskad inkopplings tid. 
 Märkeffekt på vindkraftverket. 
 Vindkraftverkets tekniska och eltekniska beskrivning. 
 Befinntliga spänningsnivåer i området. 
 Avståndet mellan vindkraftverket till elnätet. 
 Vindkraftverkets total installerade effekt. 

I studien Småskalig vindkraftverk i urban miljö (2014) nämner Farhadian att 
pga. elnätets säkerhet måste ledningarna mellan kraftverket och 
transformatorn vara kortare än 500 m och vindkraftsanläggningen måste 
vara fast inkopplade så att stickproppsinkoppling inte kan ske. För ett 
småskaligt vindkraftverk ska anslutning vara till det lågspända elnätet (400 
V). Figur 22 är en skiss som visar hur vindkraftverket ansluter sig till egna 
elinstallationen och till elnätet. Vid den oönskade felaktiga situationen som 
kan uppstå hos nätmatningen, spänningen, eller vid fel frekvensen, så 
behöver växelriktare ett skyddssystem för att automatiskt koppla bort 
vindkraftverket från elnätet och att brytaren fungerar i två ritningar. 



43 
Vu 

 
Figur 22: Ett vindkraftverk anslutas sig till elnätet (Vindlov. 2015) 

Erfarenheten från Svensk vindkraftförening (2015) om bästa lösningen med 
ekonomi för anslutningen till elnätet säger att oftast kan två tredjedelar av 
förbrukningen ersättas med el från vindkraften och en tredjedel köps in från 
elnätet, samt sälja ut det elöverskottet till elnätet. 

4.2.2 Elförsäljning 

Skatteverket (2016) informerar att från 2015 ska den som använder 
mikroproduktion av förnybara el ha rätt att få skattereduktion 60 öre per 
kWh och max 18 000 kronor per år för all el som matas in till elnätet. För att 
ta reda på informationen om elförsäljning kan kunderna vända sig till sitt 
elbolag. Försäljning av elöverskott till elnätet, utöver att anslutas till elnätet, 
kräver det ett inmatningsabonnemang som betalas en gång om året som 
täcker mätnings, beräknings- och rapporteringskostnader. Försäljning får 
inte vara för liten, vilket innebär att möjligheten av en förlust av inkomst är 
stor. Ett annat alternativ som elföretagen erbjuder är nollprisavtalet. Det 
innebär att företagen inte tar betalt för mätningen, det överskotts el av egen 
elproduktion går ut på elnätet i den period som sommar och försummas med 
den utmatade elen från elnätet när elförbrukning är mer, tex. på vinter.  

4.2.3 Anslutning inom den egna elinstallationen 

Enligt Ruin (2016) för att elnätsföretagen kan hantera och stänga av 
strömmen vid anslutningsarbete ska anslutningen inom den egna 
elinstallationen behöva godkännas av elnätsföretaget. Vindkraftverkets 
ansluter sig till den egna elmätaren. Elmätaren uppmärksammar och utbyter 
underskott och överskott av en egenproduktion av el till elnätet som måste 
befinna sig i samma eller i direkt grannskap med byggnaden. En skiss om 
hur ett horisontellt vindkraftverk ansluter sig till sin egen elinstallation kan 
se i figur 23.  Elnätsföretagen behöver inte göra någon ändring i den 
anslutningen till elnätet så länge vindkraftverkseffekten är mindre än 
abonnemangseffekten som bestäms av maximal ström och tillåtna effekten. 
Om effekten av vindkraftverket är större än den maximala effekten från 
abonnemanget, kan ägaren få betala en extra avgift för större abonnemangs 
effekt. 
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Batteriladdning är också ett alternativ utan att vindkraftverket ansluter sig 
till elnätet, enligt Svensk vindkraft förening. Batteribank laddas upp av 
vindkraftverket via laddningsregulator. Om fastigheten använder sig av 
solceller, så kan solcellerna också ladda sin energi i samman batteribanken 
fast via sin egen anslutning. Förbrukaren kan sedan välja ta ut likström eller 
via växelriktare. 

 
Figur 23: Ett vindkraftverk anslutas sig till eget huset (Vindlov. 2015) 

4.3 Bygglov  

Enligt Vindlov (2015) så krävs det bygglov för att bygga ett vindkraftverk 
ifall: 
 Vindturbin är större än 3 meter. 
 Vindturbin monterars på en byggnad. 
 Total höjd är högre än 20 meter. 

För de vindkraftverk som inte uppfyller dessa fallen så krävs det inte 
bygglov, däremot behövs en anmälan. Oavsett bygglov krävs eller inte, så 
måste grannar informeras innan projektet startas. I fall bygglov krävs, så 
måste bygglovsansökan skickas in till kommunen. Ansökan skickas senare 
vidare till myndigheter och andra organisationer som: Försvarsmakten, 
luftfartsstyrelsen och teleoperatörer. Lovet påbörjas inom 2 år och gäller i 
högst fem år från beslutsdagen, efter det kan sökande begära en förlängning 
med högst fem år till. Kommunen har vanligvist tre veckor på sig för att 
besvara ansökan. Uppgifter som krävs i ansökan varierar beroende på 
kommunen, därför behöver sökande ha kontakta med sin kommun för att 
ligga i framkant om informationen som behövs i ärendet.  

Ansökan består oftast av: 
 En ansökningsblankett från byggnadsnämnden. 
 Ett antal tillhörande handlingar som gäller  
 Fastighetsbeteckning. 
 Husets läge – situationplan. 
 Ritning på kraftverket som framstår navhöjd, rotordiameter. 
 Beräkning av effekt, ljud, skuggor 
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 En tabell som redovisa vindförhållande. 
 En beskrivning av sökande om plan att utnyttja markresurser. 

4.4 Låg temperatur klimat 

I många områden, bland annat i Sverige kan det bli extremt låga temperatur 
under vintern. Därför behöver det tas till hänsyn hur det kan påverka 
turbinerna som utsatta i området och i lågtemperatur klimat. I “studiet 13. 
Wind energy projects in cold climates” (iea wind. 2012), definieras expert 
vindkraftverk gruppen att lågtemperatur klimat områden för vindkraftverk är 
de platser där temperaturen under en tidsperiod på tio år eller mer på 
genomsnitt mer än niodagar på ett år är minimal under 20 	C. Område som 
bildar is inom lågtemperatur klimat kallas för isbildnings område. Vid 
lågtemperatur från  0 	  neråt finns det risk för isbildning. 

En standard vindturbin har beräknats att fungera bäst vid ungefär 15 . 
Operationell begränsning är -10 	C och design temperatur begränsningen är 
-20 	C. De speciella vindkraftverken som designade för lågtemperatur 
användning har däremot temperatur begränsning vid: -15 	C för operationell 
och -40 	C för design (iea wind. 2012).   

Omgivning med lågtemperatur kan påverka vindturbinerna negativt. Det 
finns flera nackdelar som behöver tas till hänsyn för vindkraftverket vid 
lågtemperatur (iea wind. 2012): 
 Svåra att starta och ta mer energi att värma upp system och ligger till 

grund till en minskning av energiproduktionen. 
 Oljor och smörjmedel i mortorn kan förlora viskositeten. 
 Turbinens material och komponenter kan bli påverkade. 
 Underhållsarbeten är mer tidkrävande.  

Isbildningen på turbinen kan uppstå av fler olika orsaker, beroende av hur 
det bildas och är vid vilken temperatur det händer.  Isbildningen känns igen 
under formerna: dimfrost, rimfrost och ”glasyr” frost. Iea Wind (iea wind. 
2012) förklarar att dimfrost och rimfrost bildas vid temperaturer från 0 	  ner 
till 20 	C. Om dropparna av de kylda vätskedropparna antingen från moln 
eller antingen dimma som landar på ytan är små, så bildas dimfrost och om 
dropparna är större så bildas rimfrost. Hård rimfrost är ofta vita, 
ogenomskinlig, hårt fäst på ytor och är mycket svår att få bort. Underkylt 
regn och duggregn förekommer vid temperatur runt 0 och ned till 6 	C och 
blötsnö vid temperatur mellan 0 	C och 3 	C bildas frost som är en typ av is 
som kallas även för ”glasyr” frost. På vintern kan frost på turbinen smältas 
bort fort i kort period när det får solstrålning, men i nordlig riktning, där 
solen lyser svagare, så kan isen stanna kvar på vindkraftverket. Under tiden 
som isen bildas så skapas det många problem för aggregator: 
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 Isbildning orsakar till dataförluster hos mätutrustning, därför blir 
vindmätnings data inkorrekt. 

 Den tunga lasten av isen kan göra så att vindkraftverket faller ihop eller 
reducerer dess  livlängd.  

 Isen samlas på framkanten av turbinebladen och är orsakern till en 
ökning av bullernivån. 

 Iskastaning och is som faller av  kan vara farligt för omgivning.  
 Produktionförlust. 
 Underhåll tar längre tid. 

4.5 Buller 

Det finns två typer av ljud som avges från vindkraftverken: mekaniska ljud 
från maskinens delar som växellåda, generator och det aerodynamiska ljudet 
som bildas när vingarna passerar genom luften som upplevs som ett 
väsande, svischande ljud (Vindkraft norr. 2016). Idag pga. förbättring av 
teknik som ljuddämpande material i maskinhuset och noga studerande som 
mekaniska komponenter är mekaniskt ljud sällan problemet, däremot är det 
aerodynamiska ljudet det som hörs mest (Penttilä och Wikström. 2011). 

Ljudet från vindkraftverket kan mätas med två sätt (Vindkraft norr. 2016):  
 Emissionsmätning som kan ta reda på hur mycket själva vindkraftverket 

låter, även kallat för källjudet, beräknas med hjälp av ekvation 22 
(Farhadian. 2014) när vindhastighet är 8 m/s på tio meters höjd och 
markråhetslängden är 0,05 m. Det finns två skalor vid avvägd 
bullermättningar A-vägd och C- vägd ljudeffektnivå. A-vägd används 
vid låga ljudnivåer och C-vägd ofta används vid höga ljudnivåer som 
impulsljud (Penttilä och Wikström. 2011). 

50 10 4  (22) 

L  = A-vägd ljudeffektnivå (dBA) 

V  = Hastighet för rotorbladspets (m/s) 

D = Rotordiameter (m) 
 Immissionsmätningen som tar reda på ljudnivåer vid en bostad eller 

annan ljudkänslig punkt. Mätningen görs bäst på kvällar eller nätter, då 
är det mindre störljud i bakgrund. Ekvation 23 (Farhadian. 2014) berättar 
ljudtrycket som hörs av männsikor i bostad från vindkraftverket. 

 
 

10 2. .   (23) 

L  = Ljudtrycksnivå (dBA) 
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L  = Källjud effektnivå (dBA) 

R = Avståndet från bullerkälla (m) 

α = absorptionskoefficient (0,005 dBA	m ) 

Enligt Svensk vindkraft förening (2015), sänder små vindkraftverk ut lägre 
ljudeffektnivåer jämfört med stora vindkraftverk pga. mindre storlek. 
Däremot är ljudtrycksnivån för urbana småskaligt vindkraftverk högre än 
hos de stora. Detta beror på att de småskaliga vindkraftverken ofta placeras i 
lägre höjd samt att det finns mer hinder runt omkring. Därför kan ljud 
trycket bli högre än 40 dBA vilket är ljudtryckskravet för ett urbant 
vindkraftverk och det finns en risk att verket stängs av. På marknaden finns 
även vissa små vindkraftverk som låter mindre man energiproduktionen hos 
dessa turbiner är också sämre. 

Från tidigare studie har Penttilä och Wikström (2011) tagit reda på att 
människan störs av ljudet från vindkraft när de är synliga och upplever ljudet 
vid ökning av elproduktionen. Terrängen påverkar inte uppfattningen av 
bullernivån. Människors hörselfunktioner som utsätts för den miljön med 
låga ljudfrekvenser under en lång tid kan bli sämre. Kombination av olika 
ljud kan ge olika effekter för människas hörsel, tex: Effekten av ljudstyrkan 
från trafiken kan vara tredubbelt medan det kombineras av två ljud, där 
starkare ljud hörs ensam. Två ljud som har olika frekvenser och karaktär har 
ingen effekt på varandra. Ljuden som låter samtidigt uppfattas oftast som 
svagare, antingen ett ljud försvinner helt (total maskering) när både ljuden 
hörs men upplevs svagare än den individuell ljudet (delvis maskering). Total 
maskering händer när ljudfrekvenser är lika men ljudstyrkan har stor 
skillnad. Därför är samband mellan vindkraftverk och bakgrund viktigt vid 
upplevnaden av buller. 

Enligt Vindkraft norr, så kan människan höra ljudfrekvenser mellan 20 - 20 
000 Hz. Dendominanta ljudfrekvensen för ett vindkraftverk ligger utanför 
människas hörselbegränsning, dvs. större än 20 000 Hz. Vanliga 
ljudfrekvenser från vindkraftverket ligger mellan 63 – 43 000 Hz. Mätningen 
sker vid vindhastighet 8 m/s på tio meter höjd och markråhetslängden är 
0,05 m (Penttilä och Wikström. 2011). Förutom ljudfrekvens pratasäven om 
ljudtryck (dBA). Ett normalt tal ligger på cirka 60 dBA, medan ett tyst 
sovrum kan ha ljudtryck på 30 dBA (Vindkraft norr. 2016). Penttilä och 
Wikström påstår att i bostadsområde ska ljudet från vindkraftverket inte 
överstiga 40 dBA och i låga bakgrundsljud, frilufts område bör ljudnivåerna 
ligga under 35 dBA.  Ljudnivåerna från kraftverket kan sänkas med 5 dBA 
om tonerna är klara och rena. 

Utföring av ljudmätning är viktigt inför fråga om att ha ett vindkraftverk i 
närheten, speciellt i tätbebyggda områden. Ljudmätningar bör utföras av en 
tredje part än tillverkaren eller leverantören (Farhadian. 2014). 
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4.6 Skuggor 

Enligt Vindlov (2015) har en studie gjorts i Tyskland om inverkan på 
människor som utsattes för skuggor i mer än 15 timmar per år. Resultat visar 
att de människorna kände sig störda och livskvaliteten blev tydligt 
försämrad. Vindlov säger också att ett vindkraftverk som placeras i sydost 
eller sydvästlig riktning ger betydligt mer skuggstörande pga. att solen går 
upp i öster och ner i väster. Skuggorna påverkas av ett flertal faktorer som: 
navhöjden, rotordiameteren, solståndet, vädret, siktförhållandena, 
vindriktningen och topografin.  Sannolikheten av skuggstörning är större för 
den bebyggelse som är nära ett vindkraftverk. Under en klar dag är 
vinterskuggans utbredning längre än en klar sommardag. 
Rekommendationen för skuggtimmar som inte stör människor är max 8 
timmar per år och inte mer än 30 minuter om dagen. Beräkning på tidpunkt 
för skuggor kan göras med hjälp av datorprogram och redovisas i form av en 
kalender eller ett grafiskt diagram (Farhadian. 2014). 

För att placera vindkraftverket på ett avstånd som inte ger störning är det 
bästa sättet att undvika skuggor. Det finns program och komponenter som 
kan styra och begränsa skuggutbredning. I en period av skuggstörning kan 
programmet stänga av kraftverket. En byggnads utformning och utemiljö har 
också en inverkan på hur skuggor upplevs ( Vindlov. 2015).  

4.7 Vibration 

Enligt Penttilä och Wikström (2011) är de dynamiska lasterna från vinden 
över rotorbladen stora och är därför besvärliga för hela vindkraftverkets 
system. Vibrationen uppstår i den vertikala stång-/masten och förs vidare 
genom materialet ner till underliggande ytan. Dagens tekniska utveckling 
har gjort masten högre och betydligt lättare. Fördelen med det är att turbinen 
blir mer flexibel men samtidigt bildas det mer vibrationer på grund av 
mastens styvhet. Under lång sikt kan det uppstå oönskad effekt av 
vibrationer som kan förstöra turbinen och föras vidare ner från maskinen till 
byggnadens stomme och bilda stomljud.  

I en studie om infästning av byggnadsmonterat vindkraftverk uppger 
Areschoug (2011) att vibrationen kan delas i två typer, en lågfrekvent och en 
högfrekvent vibration. Lågfrekventa vibrationer under långa tider kan göra 
att strukturer går sönder, medan högfrekventa vibrationer omvandlas till 
ljud. Vid montering av ett vindkraftverk på tak kan isoleringen av 
lågfrekventa vibrationer utföras mellan kraftverk och byggnadsstomme. 
Isolatorn skulle vara tillräckligt elastisk så att vibrationen kan reflekteras 
tillbaka till vibrationskällan. Det finns två alternativ för isolatorer: 
gummidämpare eller stålfjädrar. Den elastiska isolatorn med dämpning 
transmitterar ofta lägre vibration än en utan dämpning. Gummidämpande 
isolator kan både isolera vibrationen och omvandla mekanisk energi till 
värme i gummit. Det krävs tillräckligt styva bjälklag eller en robust isolator 
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som kan klara av vibrationen så att vibrationsisolatorn skulle fungera. 
Vindkraftverkets ska undvikas att monteras på byggnadsstommen. 
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5. Erfarenhet av småskalig vindkraftverk i Sverige 

I Sverige finns det redan flera ställen som har testat med småskaligt 
vindkraftverk i urban miljö. Resultat på elproduktion av de takmonterade 
vindkraftverken i stadsmiljö beror i stort sett av vindförhållande i miljön och 
kunderna är inte nöjda med det. De flesta som har skaffat vindkraftverk vill 
öka kunskapen om urbant vindkraftverk och förnybar energi. Här nedan 
följer två erfarenhetsexempel för småskaliga takmonterade vindkraftverk i 
urban miljö.  

5.1 Solna  

2011 installerades ett vertikalt vindkraftverk på taket för NCC:s 
huvudkontor i Solna. Projektet är ett samarbete mellan företaget NCC Solna 
stad och IVL Svenska miljö. Vindkraftverkets data med utdrag från 
rapporten Utvärdering av urban vindkraft (2011) av Melin, visar upp i tabell 
7 och vindkraftverket visas i figur 24. 

 
Figur 24: Vertikalt vindkraftverket på NCC huvudkontors tak, Solna (urklippt från video av Svensk 

Vindkraftförening. 2013) 
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Tabell 7: Data om vertikalt vindkraftverk på taket på NCC huvudkontor i Solna (Melin. 2011) 

 
Småskalig takmonterad vertikal vindkraftverk i Solna 

  

 
Företag investering  
 

 
150 000 kr 

 
Toppeffekt  
 

 
2,5 kW 

 
Krav på medelvindhastighet 
 

 
7 – 8 m/s 

 
Återbetalningstid (ingen hänsyn till 
räntekostnad) 
 

 
Ca 17 år 

 
Beräknad årsproduktion  
 

 
627 kWh 

Tidigare, år 2009 hade NCC redan installerat en väderstation på 
huvudkontorets tak. Melin (2011) skriver i sin rapport att vindmätningar från 
NCC på sitt huvudkontors tak mellan februari – september 2009 visar att 
platsens årsmedelvind ligger på 3m/s. Detta är stor skillnad med 
vindmätningen från SMHI. En lång period av vinddata från mätningarna 
användes vid beräkningarna för projektet. Leverantören av vindkraftverket 
hade inte gjort några vindmätningar för hela projektet utan valde att förlita 
sig på mätningar från NCC. Kraftverket placerades inte exakt på platsen som 
vindmätaren installerades och har därför ett dåligt läge. Byggnaden har ett 
platt tak och är inte så högt och omringad av ett flertal hinder. Verkligheten 
visar att elproduktionen inte stämmer med teoretiska beräkningar och även 
teoretiska resultat visar också att livslängd av vindkraftverket inte kommer 
återbetala sig, där beräknas dagens elpris kostar cirka 1kr/kWh. 
Elproduktionen från vindkraftverket idag kan täcka 40 % av byggnadens 
energianvändning.  

I intervjuer om vindkraftverket på NCC huvudkontors tak sa Jonny Hellman 
miljöchef på NCC Property Development (Melin. 2011) att vindkraftverket 
är företagets symbol för arbete med miljö- och energifrågor. Företaget vill ta 
reda på möjligheten av sol- och vind-energi för fastighetens energibehov 
som i sin tur kan minska klimatpåverkan och driftkostnaderna, och även 
fastighetens värde för billigare boende. Veronica Koutny Sochman, 
miljöchef på NCC svarade i intervjun om kraftverket (Svensk 
vindkraftförening. 2013) att NCC skaffade verket för att testa ny teknik för 
förnybar energi i urban miljö produktion. Hela projektet är en lärdom för 
både företaget och vindkraftverks marknad, men NCC är inte helt nöjd med 
resultatet, på en skala från 1-10 får projektet bara 3 i betyg. Största 
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problemet med projektet är att NCC inte fick tillförlitliga data på 
vindförhållande och från tilverkare.  

5. 2 Växjö 

Byggnaden Blåsbälgen som ligger i Teleborg ägs av Växjöbostäder. 
Byggnaden är ett stort bostadshus på 8 våningar och 25 meters höjd, enligt 
Herbertson, se bilaga 2 (2016). Ett kort tag efter att bostadshuset var 
färdigbyggt 2009 installerade Växjöbostäder ett nätanslutet vertikalt 
vindkraftverk på taket, se figur 25. På intervjun om verket med Herbertson 
(2016) uttrycker hon att målet med projektet är att studera förnybara 
energier som vindkraft i urban miljö. Tidigare har bolaget jobbat mycket 
med miljöfrågor som bland annat solkraft. Valet av vertikalt vindkraftverk 
påverkades delvis av negativa resultat som bolaget hörde om småskalig 
horisontell vindkraftverk i Göteborg. Växjöbostäder beskrev sin önskning 
om verket i rambeskrivning att: 
 Verket skall vara 5kW, maximal avikelse ± 5 %. 
 Verket skall vara vertikalt som inte ge mycket ljud och vibrationstörning 

mot fastighet och klarar sig bra av turbulent vind och ostörd vind. 
 Verket utformat för att ge maximal produktion samt skall vara accepterat 

ur ett estetiskt perspektiv. 
 Generatorn skall ge noll friktion så att byggnaden inte påverkas av 

vibration 
 

 
Figur 25: Takmonterad vertikalt vindkraftverket MEW 5 på Blåsbälgen i Växjö. 

Vindkraftverket MEW 5 levererades av företaget Modern energi Sverige 
AB. Inmätningar av vindhastigheten som senare användes i projektet gjordes 
cirka två månader innan installationen. Värends Entreprenad anlitades av 
Växjöbostäder för att montera verket på plats. Informationen om 
vindkraftverket som behövdes för installationen gavs till leverantören i 
förväg. Projektet stöddes av Växjö Kommun. Elproduktionen från verket 
används idag till hissen och allmänbelysning i fastigheten. Tabell 8 visar 
mer information om vindkraftverket. 
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I starten av projektet uppstod det problem med stavarna på verket, därför tog 
det mer tid än förväntat innan tillverkaren kunde rätta till felet. Vibration 
från vindkraftverket som var en frågeställning innan projektet svarade av de 
inneboende i fastigheten att inte vara något problem. Herbertson avslutade 
intervjun med att ett urbant vindkraftverksprojekt är mycket lärorikt om 
energiutvärdering och kunskap inom området men också väldigt komplex 
jämfört med solceller.  

Tabell 8: Data om vertikalt vindkraftverk på taket på Blåsbälgen i Växjö (Växjöbostäder. 2016) 

 
Småskalig takmonterad vertikal vindkraftverk i Växjö 

 
Företag investering  
 

 
600 000 kr 

 
Toppeffekt  
 

 
5 kW 

 
Svepytan 
 

 
4 m 

 
Garanti   

 
25 år 

 
Återbetalningstid (inte ta hänsyn till 
räntekostnad) 

 
Ca 23 år 

 
Beräknad årsproduktion  
 

 
10 000 kWh 
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6. Metod  

6.1 Literaturstudie 

Valet av litteraturstudier som har gjorts för att få en bred förstående om 
vindkraftverk som utförs i världen. De två böckerna Wind Power  (2004) 
och Wind energy in the 21 st (2002) används i rapporten för att bygga upp 
vetenskapliga grundläggande kunskaper om vinden.  

6.2 Vetenskapliga artiklar, examensarbete och dokumentation 

Ett antal examensarbeten inom ämnet från olika universitet används för att 
bygga upp en komplett förståelse om vindkraft i urban miljö och 
vindkraftverk generellt samt takmonterade verk.  För att få mer data om 
undersökningsobjekten som byggnader och vindkraftsprojekt som inte finns 
nerskrivna i någon vetenskaplig källa och är svåra att ta upp i intervjuer, 
därför används flera dokumentationer om objekten som rambeskrivningar 
och bygghandlingar. Vetenskapliga artiklar hämtas från universitetets 
bibliotek för att få en fördjupande studie och forskning om olika aspekter av 
urban vindkraft på tak t.ex. påverkningen av byggnads taktyper och effekter 
av vindkraftverk.    

6.3 Internet 

De flesta tillverkare/leverantörer har företags- och produktinformation på 
sina hemsidor. Utöver de informationer som kan hämtas från andra metoder, 
så använder rapporten sig av data från företags hemsidor.  

Vid vindundersökningen på det urval offentliga byggnader i Växjö, räknas 
energiberäkningar ut med hjälp av teoretiska ekvationer på 
vindmätningsdata från den nuvarande vindmätningen som tas upp av SMHI. 
Genom beräkningar kan en uppfattning av vindkraftens energiproduktion på 
platsen bildas.  

6.4 Intervjuer 

Intervjuer utfördes med olika grupper som påverkas på och av småskaligt 
vindkraftverk i urban miljö som experter och beställare. Relevanta frågor 
ställs för att ta reda på kunskap inom området och utgår från erfarenheter 
och vidare kontakter som inte hittades nerskrivna. Beroendet av långa 
distanser och tidspress, så vissa intervjuer har gjorts genom mobilsamtal. 
Dessa intervjuer finns i bilaga 2 och 3. 
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6.5 Urval, validitet och reabilitet 

För att få en helhet om småskaliga vindkraftverk i urban miljö från de 
inblandade grupper, har det i studien valts ut olika grupper: experter och 
beställare. De här personerna ger rapporten olika informations vinklar som 
inte kunde samlas in hos någon enskild av dem. Rapportens försökstudie 
sker i Växjö, därför har urval av tidigare erfarenheter inom ämnet endast 
studerats om de takmonterat vindkraftverken som installerades i de svenska 
städerna. Grundtanken för detta val är att Växjö stad lätt ska kunna kontakta 
de befintliga vindkraftverkens beställare i framtiden för att ta reda på mer 
om produktshållbarheten i praktiken.   

N-huset valdes till undersökningen pga. sitt geografiska läge och sin 
träkonstruktion. Byggnaden ligger på universitet, där det är lätt att ha tillsyn 
och samtidigt är relativt nybyggt. Rapportens resultat av beräkningar beror 
av indata från olika faktorer. I praktiken kan det vara stora skillnader 
beroende av vindmätningen och approximativa måttenheten på byggnaden. 
För att resultatet skulle ligga närmare i precision så behöver noggranna 
vindmätningar göras, som i detta fall inte kunde utföras på grund av kostnad 
och tid. 
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7. Genomförande 

Både primärdata och sekundärdata används i rapporten. Primärdata om 
vindförhållande och byggnaden samlas in för att utföra undersökningen om 
vindkraft samt takmonterat vindkraftverk på N byggnaden i Växjö. 
Trovärdig data samlas från myndigheter, SMHI och Växjö kommun. 
Sekundärdata används i rapporten för att ta reda på generella kunskaper och 
utvecklingen inom urbana vindkraftverk. N-byggnaden i Linneuniversitet 
används för undersökningen, därför relevant data om byggnaden som rör 
beräkningar har insamlats, och kommer från flera bygghandlingar och 
planritningar. Byggnaden delas in i flera delar och har både platta tak och ett 
snett tak med små vinklar och olika höjder. För att underlätta beräkningarna 
så användes bara den höjden på det högsta taket och antagandet att alla tak 
är plata gjordes att alla takdelar är platta. Eftersom i husets olika delar är 
formade så att det lämnar en ute utrymme i mitten, så finns en del turbulenta 
vind utrymmen. Dessa turbulenta vindar är lite vindmässigt och påverkas 
inte mycket till inkommande vind på takytan. Därför gjordes även 
antagandet att byggnaden är en homogen kub som inte innehar mitten 
utrymmet.  Det är svårt att få det exakta måttet för olika delar av byggnaden 
och markyta från planritningarna, därför är de mått som används till 
beräkningar från byggnad ungefärligt och bortser från de ojämna ytorna. 
Med hjälp av flera ekvationer, 11 och 13 - 17 så tas förhållande mellan taket 
och underkanten av vindturbinen fram. Dessa beräkningar tog hänsyn till 
påverkningar av byggnadsutformning och tak typen. För att kontrollera om 
förhållande är rimligt, behövdes höjden på verkets underkant vara högre än 
vindensförskjutningsplanen i området som räknas ut med ekvation 12, se 
bilaga 1för fullständiga beräkningar. För att undersökningen ska få en 
helhets uppfattning från olika teori, görs beräkningar i undersökning utförs 
även med den rekommenderade höjden på verkets placering enligt en annan 
metod, som rekommenderar att vindkraftverket ska placeras på en höjd som 
är minst 10 m ovanför eventuella hinder.  

Vindmätningarna från SMHI användas till att räkna ut vindhastigheten på 
den rekommenderad turbinsplaceringen. Eftersom vinden blåser olika 
mycket och i olika perioder som visas i 2.5.1 Vindförhållande i Växjö stad. 
Undersökningsberäkningarna är baserade på den dominanta vindhastigheten 
och den högsta vindhastigheten för att ta reda på hur stor skillnad som 
påverkningen ger på vindhastighetensresultatet av energi. Ekvation 11 
hjälper till att ta reda på interna gränslagret som är av förhållande om 
byggnadsplatsen och gränsen av ruralt och urbant miljö som antas vara 5 
000 m. Tillsammans med hjälp av ekvation 10 tas beräkningar fram den 
vindhastighet som existerar på den höjden. Vinkeln mellan vindblåsten och 
horisontalplanen räknas ut med ekvationer 18, 19 och utifrån resultaten läses 
förhållanden mellan opåverkad vind och den inverkande vinden av figur 13. 
Eftersom i denna sked har inte placeringen av turbinen rekommenderats än 
(på takets centrum eller kant), därför beräkningar använder det medelvärde 
av de värden som är utsatta för takets centrum och kant. Inblandning av den 
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opåverkade vinden och den inverkande vinden ger vinden en ny hastighet 
som påverka på vindturbinen. Den vindhastigheten räknas ut genom 
ekvation 20. 

För att räkna ut energiproduktion per år så behövs utöver vindhastigheten 
data om rotorns svepyta av vindkraftverket. Eftersom vertikalaxlade 
vindkraftverk model MEW är används av fler tidigare urban vindkraft 
projekter i olika städer, så finns det mer data om produkten. Därför valdes 
vindkraftverk MEW till undersökningen. Data om rotorns svepyta från 
vertikalaxlade vindkraftverk MEW 5 med svepyta på cirka 4 m  och MEW 
10 som har svepyta 25,8 m  (Herbertson. 2016 och Penttilä. Wikström. 
2011), används i undersökningen för att ta reda på exempel av 
energiproduktion och jämförande på effekten beroende av svepytan. Den 
teoretiska effekten av den uträknade vindhastigheten på plats räknas ut med 
ekvation 7 och maxeffekten med hänsyn till verklighetsgrad räknas med 
hjälp av ekvation 9. Maxeffekterna användes senare till att räkna ut 
energiproduktion per år från vindturbinen. Husets energianvändning räknas 
ut med insamlade data från byggnaden. Energiproduktionen från 
vindkraftverket används till att jämföra med husets energianvändning. Data 
som använder till beräkningar kan hittas i tabell 9.  
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Tabell 9: Data för beräkningar 

 
Längd  

 
73,9 m 

 
Bredd 

 
48,9 m 

 
Högst Höjd på huset h 

 
13,2 m 

 
Husets boarea  

 
6331 m 

 
Husets energianvändning 

 
67,7 kWh/m2, år 

 
 (Yta på byggnaden dividerar markyta) 

 
0,38 m2/m2 

 
Ytråheten i rural miljö  

 
0,03 m 

 
Ytråheten i urban miljö  

 
1,4 m 

 
Medel höjd  

 
13 m 

 
Vanligast vindhastighet på 10 m höjd ovanpå 
mark, (utkanten av Växjö) 

 
4,5 m/s 

 
Högst vindhastighet på 10 m höjd ovanpå mark, 

(utkanten av Växjö) 

 
10,5 m/s 

 
Avstånd mellan platsen och gränsen av ruralt och 
urbant område, x 

 
5 000 m (Antag) 

 
Svepyta (vertikalaxlade vindkraftverk MEW 5) 

 
4 m2 

 
Svepyta (vertikalaxlade vindkraftverk MEW 10) 

 
25,8 m2 
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7.1 Vindförhållande i staden Växjö 

Staden Växjö ligger mitt i Småland, mitt i södra Sverige och har stor del 
sjöar, se figur 26. 

 
Figur 26: Växjö stad i Sverige (Whistlewood. 2016) 

Vindkartering måste ta reda på specifika fall baserat på utredningsplatsen 
och krävs under vissa månader för att vara mer precisa, normalt under tre 
månader. Vindförhållanden i urban miljö är komplext och påverkas av flera 
olika faktorer. Därför är det väldigt kostsamt och tidkrävande att utföra en 
vindmätning i staden. Därav har det inte utförts en vindmätning på plats för 
rapporten. Tidigare har Teknikum, ett av gymnasierna i staden gjort försök 
med vindmätning på byggnadens tak. Tyvärr pga. mekaniska fel på mätare 
blev indata inkorrekt, därför har inga inmätningsdata sparats. Indata från 
vindmätning hämtas från SMHI och kommunens tidigare vindmätning. 
Indata från vindmätning används för att göra beräkningar på 
vindkraftsproduktion från utsatta vindkraftverk MEW 10 på befintlig 
offentlig byggnad, N-huset på universitetsområdet i Växjö. Beräkningar som 
utgår från det indata har tyvärr vissa nackdelar, som:  
 Inkorrekta höjd på vindmättning, högre höjden ger mer optimala värde 

än lägre plats. 
 Värde på vindmätning är för större område, mer öppenhet än den 

specifika plats, som i detta fall är för N-huset. 
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Vindmätningsdata samlas av SMHI från meteorologisk station Växjö A som 
ligger på utkanten av staden. Vinden mättes under en 15 årsperiod, från 2001 
till 2015 på 10 meters höjd över marken och är 10 minuters medelvind. 
Figur 27 visar Weibullfördelning på vind i Växjö med vanligast vinden i 
staden ligger mellan 2,5 och 4,5 m/s och är 42,3 % av de totala vindarna på 
platsen. Högst vindhastighet i Växjö ligger på en vindhastighet 10,5-12,5 
m/s med fördelningen är bara 0,1 %. 
 

 
Figur 27: Weibullfördelning för Växjö (SMHI. 2016) 

Vindrosen för vindmättning för Växjö, figur 28 visar 
vindriktningsförhållandena och fördelningen på 16 vindriktningar och 5 av 9 
vindhastighetsklasser. Orange färg visar vindhastighet på 2,5 - 4,5 m/s är det 
vanligast vindhastighet. Vinden blåser mest i västlig riktning mellan 12 - 15 
% av blåsttid och i högst hastighet 8,5 - 10,5 m/s. 
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Figur 28: Vindros för vindmättning för Växjö (SMHI. 2016) 

Det finns en vindkartering i staden som gjordes 2008 av kommunen, som 
bygger på teoretiska beräkningar och datasimulering på 72 m höjd över 
marken, se figur 29. Indata av vindmätning kan läsas av på specifika platser 
i staden från vindkartering. N-huset som ligger på Teleborgsområdet ligger i 
det gula området, vilket innebär vindhastighet på 6,51 – 6,60 m/s. Dessa 
siffror är betydlig högre än vindmätning hos SMHI, orsaken kan bero på 
mätningens höjd (72 m och 10 m).  

 

Figur 29: Vindförhållande i olika område i Växjö på 72 m höjd. (Växjö kommun. 2016)  
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Eftersom vindmätning inte är på platsen för N-huset, så används i 
beräkningar den vanligaste uppmätta vindhastigheten från SMHI, dvs. 4,5 
m/s för att jämföra med den högsta vindhastighet som kan förekomma på 
platsen 10,5 m/s. 

7.2 Vindkraftverks placering  

Resultaten visar att det är samma princip av turbulens som finns överallt på 
taket, dvs, inga parallella turbulenta vindar över taket. Därför kan placering 
av turbinen vara på en central del av husets kortsida, liksom västra takkanten 
som får mest vind under året. Placeringen på den centrala delen av taket 
skulle ge turbinen en möjlighet att få vind hela tiden från olika riktningar 
medan placeringen på den västra takkanten ger turbinen bara möjlighet av 
att få den mesta vinden från den västra riktningen. Utöver vindresursfaktorn 
behöver installationen beakta att vindturbin inte placeras direkt ovanpå den 
aktiv användningsytan i våning under, pga. buller och vibration som kan 
uppkomma från turbinen (Ruin .2016). Installationen av vindkraftverket ska 
även undvika byggnadsstommen (Farhadian. 2014). Våning tre som ligger 
direkt under taket är kontorsutrymme som placeras längst med väggarna och 
lämnar utrymme till mittengången och det finns ett gemensamt utrymme. 
För att personalen som har kontor i våning tre ska ha minst störning av 
turbinen, så bör placeringen av turbinen vara ovanpå mittengångens yta eller 
gemensam utrymmet, se figur 30.  

 
Figur 30: Planlösning på N-hus våning 3  
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8. Resultat  

8.1 Vindkraftverksplacering 

I undersökningen ligger byggnaden i urban miljö som har de 
omgivningshinder för vinden på ungefär samma höjd som byggnaden, 13 m. 
Med hänsyn till förskjutningsplanen i området säger beräkningarna att 
minsta höjden på vindkraftverks placering är 14,3 m från marken. Avståndet 
mellan vindkraftverket och taket påverkas av byggnadens utformning och 
takets typ som i undersökningen är ett platt tak. Minsta avståndet som 
behövs mellan byggnadens tak och underkant av verket är 4 m om verket 
placeras på husets kortsida. Minsta höjden mellan underkanten av verket och 
marken blir nu 17,2 m, vilket är högre än det krav på höjd med hänsyn till 
förskjutningsplanen. Informationen om olika höjder kan även ses i tabell 10.  

Tabell 10: Höjden av byggnaden, förskjutningsplan och underkanten av vindkraftverket 

 
Byggnadens högst höjd h 

 
13,2 m 

 
Minst avstånd från mark till turbinens underkant med 
hänsyn till förskjutningsplan 

 
14,3 m 

 
Minst avstånd mellan taket och 
vindkraftverksunderkant beror av byggnads utformning 

 
4 m 

 
Minst avstånd mellan marken och 
vindkraftverksunderkant beror av byggnads utformning 

 
17,2 m 

8.2 Vindhastighet  

Resultatet från inverkade vind på byggnaden visar i tabell 11. Inverkande 
vindhastighet på höjden 17,2 m är cirka hälften av de original 
vindhastigheterna, från 4,5 m/s för de vanligaste till 2,5 m/s resp. den högsta 
vindhastighet 10,5 m/s till 5,9 m/s. Däremot på höjden 23 m över marken 
har vindhastigheten bättre värde, 3,1 m/s för den vanligaste och 9,0 m/s för 
de högsta vindhastigheterna. Blandningen av opåverkad och inverkad vind 
på byggnaden gör vindhastighet vid samman höjd något bättre, på 17,2 m 
höjd går vindhastigheten från 2,5 m/s till 2,8 m/s, resp. 5,9 m/s till 6,5 m/s 
och på 23 m höjd ökade vindhastigheten från 3,1 m/s och 9,0 m/s till 3,4 m/s 
och 9,9 m/s. 
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Tabell 11: Resultat av vindhastighet på olika höjden  

   
På 17,2m 
höjd 

 
På 23 m 
höjd 

 
Vanligast vindhastighet vid vindmättning av 
SHMI på höjd 10m över marken 

 
4,5 m/s 

 
4,5 m/s 

 
Bäst vindhastighet vid vindmättning av 
SHMI på höjd 10m över marken 

 
10,5 m/s 

 
10,5 m/s 

 
Vanligast vindhastigheten vid 
turbinsunderkantshöjd på  

 
2,5 m/s 

 
3,1 m/s 

 
Högsta vindhastighet vid 
turbinsunderkantshöjd  

 
5,9 m/s 

 
9,0 m/s 

 
Vanligast vindhastighet vid 
turbinsunderkantshöjd som tar hänsyn till 
opåverkad och inverkas av byggnaden på  

 
2,8 m/s 

 
3,4 m/s 

 
Högst vindhastighet vid 
turbinsunderkantshöjd som tar hänsyn till 
opåverkad och inverkas av byggnaden på  

 
6,5 m/s 

 
9,9 m/s 

8.3 Energi   

Husets energianvändning uppskattas till 428 600 kWh/år. I undersökningen 
har flera beräkningar (bilaga 1) gjorts för att ta reda på resultatet av olika 
påverkningar pga. vindresurser och rotorns svepyta, se tabell 12. Vid 
testningen för en rotorsvepyta 25,8 m ( modell MEW 10) på höjden 17,2 m 
visar det att turbinens effekt blir 0,205 kW i den dominerande vindhastighet 
resp. 2,6 kW för den högsta vindhastigheten. Anta att turbinen hela tiden är 
igång så vid den vanligaste vindhastighet resp. högsta vindhastighet skulle 
turbinen ge en stor skillnad på energiproduktion på 1 800 kWh resp. 22 800 
kWh. För ett likvärdigt vindkraftverk men på höjden 23 m över marken, 
blev skillnad i resultatet stort i energi per år. Vid dominerande vindhastighet 
och den högsta vindhastigheten kan det ge energi på 3200 kWh resp. 78 900 
kWh, vilket är ungefär det dubbla och tredubbla jämfört med turbinens 
placering på 17,2 m höjd. Undersökningen görs även för ett vindkraftverk 
MEW 5 med svepyta 4 m . Höjden som vindkraftverket monteras på är 
samma, dvs. 17,2 m och 23 m över marken. Energiprodukten av turbinen 
blir 300 kWh och 3 500 kWh för den ingångna dominerande vindhastigheten 
resp. högsta vindhastigheten vid 17,2 m höjd. Beräkningar på 23 m höjd och 
rotorns svepyta 4 m  visar att turbinens energiproduktion per år för den 
vanligaste vindhastigheten är 500 kWh och 12 300 kWh för den högsta 
vindhastigheten. 
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Tabell 12: Effekter och energiprodukt beror av höjden och rotors svepyta 

   

Svepytan 25,8   

 

Svepytan 4   

 
Turbinens teoretiska 
max effekt med hänsyn 
till verklighetsgrad vid 
den dominanta 
vindhastigheten  

17,2 
m 
höjd 

23 m 
höjd 

17,2 m 
höjd 

23 m 
höjd 
 

 
0, 205 
kW 

 
0,367 
kW 

 
0,032 
kW 

 
0,057 
kW 

 
Turbins energiprodukt 
per år vid den 
vanligaste 
vindhastighet  

 
1 800 
kWh 

 
3 200 
kWh 

 
300 
kWh 

 
500 
kWh 

 
Turbinens teoretiska 
max effekt med hänsyn 
till verklighetsgrad vid 
den högsta 
vindhastigheten 

 
2,6 
kW 

 
9,0 kW 

 
0,397 
kW 

 
1,4 
kW 

 
Turbins energiprodukt 
per år vid den högst 
vindhastighet  

 
22 800 
kWh 

 
78 900 
kWh 

 
3 500 
kWh 

 
12 300 
kWh 
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9. Analys  

9.1 Vindkraftverks placering  

Röda punkter i figur 31 visar den lämpligaste platsen att placera 
vindkraftverket på.  

 
Figur 31: Lämpliga plats för vindkraftverk. 

Byggnaden är relativ låg och har omgivningshinder i ungefär samma höjd, 
placering av turbinen enligt resultaten visar att det måste ligga minst 4 m 
över taket beroende på byggnadens utformning. En annan rekommendation 
(Farhadian. 2014) säger att vindkraftverket skulle vara 10 m över de högsta 
hindren. Hög placering skulle ge turbinen möjlighet att få bättre 
vindhastighet som skulle påverka positivt på turbinens effekt. Höjden från 
taket till turbinen skulle vara 4 m eller 10 m, de här höjderna är ungefär en 
tredjedel resp. tre fjärdedelar av byggnadens höjd. Frågan om höjden på 
vindkraftverkets placering kan diskuteras med hänsyn till arkitekturen och 
omgivningen. 

9.2 Vindhastighet  

Vinden bromsas upp av omgivningshinder samt byggnaden och turbulent 
vind som bildas, därför sänks vindhastigheten. Desto högre höjd verket 
placeras på, desto bättre vindresurser blir tillgängliga. Den dominanta 
vinden på platsen har relativt låg hastighet och är turbulent. Utgår från 4.1 
Huvudtyper av vindkraftverk, vertikalaxlade verk har inte lika mycket effekt 
som de med lika stor svepyta som horisontalaxlade. Men vertikalaxlade verk 
är ett smart val som har gjorts för områden med låga vindhastigheter, 
turbulens och snabb omväxlande vind. Eftersom det finns flera 
produktsdesigner och säljare på marknaden, samtidigt som frågan om 
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tillförlitlighet hos de här företagen och produkterna är inte helt besvarade så 
behövs det en noggrann studie både om produkterna och leverantören (Ruin 
och Bolumlid. 2016). Tipsen för ett vindkraftverk kan även se mer i 4.1.6 
Marknadsöversikt. Ruin (2016) rekommenderar att vindkraftverket ska 
placeras där det finns gott om vindresurser, och på hög plats, där 
vindhastigheten är någon bättre än lägre plats. På en byggnad som har 
omgivningshinder i samma höjd förutom att ta hänsyn till inverkning av 
byggnadsutformning, så behöver det också uppmärksammas för 
hindershöjden för att vindkraftverket skulle få nyttja de bättre 
vindresurserna.  

Vinden blåser olika mycket under olika tidsperioder på året. Därför ska 
vindresurser som ligger till grund för ett val av effekten på vindkraftverket 
vara försiktigt utvärderade. Vindmätning från en station i staden säger inte 
den exakta vindresurserna på någon specifik plats. För att få en korrekt 
uppskattad vindresurs behövs vindmätningen utförs på platsen och under en 
tillräckligt lång tid. I sin rapport framhäver Farhadian (2014) att inför frågan 
om vindkraftverk ofta är leverantören som rekommenderar till kunder att 
vindmätningar bör göras i flera månader i förväg, vanligtvis cirka 3 till 5 
månader. Men den tiden är inte tillräcklig, för att ta reda på vindresurser och 
vindbeteende därför behövs det minst ett år. Även om vindmätningar utförs 
på platsen, så behöver beräkningarna fortfarande ta hänsyn till 
verklighetsgraden. Eftersom turbinen inte kan utnyttja totala vindresurserna, 
så en del av vindflödet faller bort och inte upptas i växlingsprocessen från 
vindresurser till de energiproduktionerna. 

9.3 Energi 

Resultatet visar tydligt att energiproduktion dvs. elproduktionen påverkas av 
rotorns svepyta och vindhastigheten. En större rotorsvepyta och högre 
vindhastighet ger högre energi, dvs. elproduktion. Vindeffektsberäkningar 
före vindkraftverksvalet är en bra grund till valet av vindkraftverkseffekt. 
Kunder behöver inte alltid välja det vindkraftverket som har största effekten. 
Ett stort vindkraftverk medför ofta tyngre vikt och stor blad diameter 
(Farhadian. 2014). Ett stort vindkraftverk kan ha en negativ inverkan på 
både byggnadens arkitektur, konstruktion och ge större skuggor, samt föra 
med sig extra kostnader. Större vindturbin behöver dessutom mer material 
för att klara belastningen av vinden längs med bladen. Hög vindhastighet ger 
bra elproduktion, men ger också en ökad risk för vibration och buller. För att 
undvika problemet behövs det noggran studie innan infästningen. En 
gummidämpare eller en stålfjäder är rekommenderad i 4.7 Vibration. Verket 
stannar upp av säkerhet vid stark vind (Ruin och Bolumlid. 2016). Därav 
kommer verket inte producera energi hela tiden, medan effekten av verket 
som uppges från leverantören/tillverkaren beräknar en konstant vind året 
runt. 
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Resultaten av den bästa energin i undersökningen, för det stora 
vindkraftverk MEW 10 på den högsta vindhastigheten på 23 m höjd visar att 
energiproduktionen från verket är bara en femtedel av husets 
energianvändning. Detta innebär att energiproduktion av vindkraftverket 
bara kan försörja en del av husets elförbrukning, vilket är låg elproduktion. 
Kostnaden för projektet studeras inte under undersökningen, därför kan det 
inte säga om vindkraft projekt på byggnaden är lönsam i ekonomiskt 
perspektiv. I framtiden om ägare intresserar sig mer av förnybar energi, t.ex. 
solkraft så kan vindkraften komplettera med den här energin för att försörja 
huset. Energi från vindkraftverket kan anslutas till elnätet eller till husets 
egen elinstallation som tas upp i 4.2 elanslutning. Rekommendation till 
elinstallationen för byggnaden är ansluta sig till sitt självsystem om det är 
bara vinkraft utförs på byggnaden. Om ägare utför flera förnybara 
energikällor på byggnaden tex. som både vindkraftverk och solceller, så 
anslutning till elnätet kan vara värt att tänka över. 

Byggnaden valdes för undersökning pga. sin träkonstruktion, huset är lågt 
och omgivningshindren har samma höjd med själva huset. Detta gör att 
vindresurserna på platsen är relativt låga och kan inte bidra till en effektiv 
energiproduktion. I verkligheten inför valet av placering av ett vindkraftverk 
behöver det göras en mer noggrann undersökning om vindresurser och 
vindförhållanden. 
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10. Diskussion 

10.1 Metod 

Teorin till rapporten fokuserar på nerskrivna texter från tidigare studier och 
det som fåtts ut från intervjuer med olika personer som har erfarenhet av 
vindkraft i urban miljö, som experter, beställare och leverantörer. Detta gör 
att rapporten har en neutral bild om ämnet och inte vinklar till någon enskild 
sida. Om flera intervjuer hade gjorts med leverantörer och tillverkare, så 
hade kanske rapporten fått mer information om produkter och speglat mer av 
erfarenheter från leverantörer och tillverkare. 

Flera av de faktorer som medförs av vindkraftvet har nämnats i teori kapiteln 
som buller, skuggor, vibrationer och påverkningen av låg klimatet , men har 
inte tagits upp i undersökningen. Om alla de här fakoterna studerats under 
undersökningen, då hade en bättre bild om vindkraftverket kunna fastställas. 
Vindmätning på platsen borde genomföras för precisionsresultaten. Data om 
vindföhållande som hämtades från SMHI användes i handberäkningarna 
kommer från en station i stadens utkant. Detta stämmer inte med vinden i 
staden, speciellt på platsen som byggnaden befinner sig. Detta påverkade 
mycket på beräkningarna. I urban vindkraft på tak i Solna, gjorde NCC 
vindmätningen på byggnadens tak, men inte exakt på den senare 
vindkraftverks installations plats. Det leder till felaktighet i elberäkningar 
före och efter instaltionen. Det är ett bra exempel på hur viktigt det är med 
vindmätningen på den tilltänkta platsen.   

Resultatet av beräkningarna i undersökningen visar att energin av vinkraft på 
platsen är liten. Detta kan tolkas som en frågeställning, som att energi 
lönsamhet av vindkraft på platsen inte är så positiv. Men detta svarar inte på 
frågan om att ägaren ska uppföra ett vindkraftverk på taket. Eftersom det 
finns alternativ att kombinera vindkraft med de andra förnybara energierna, 
t.ex. Solkraft. Koppleteringen av de andra förnybara energier källorna och 
vindkraft har inte studerats under undersökningen, därför kan det inte svaras 
på exakt hur lönsamt det blir i både ekenomiskt och energi perspektiv. 
Utöver lönsamheten är syftet och intressen om förnybar energi inom 
förbättrandet av miljön också kunnas ta upp och tänkas över.  

10.2 Urban vindkraft 

På grund av höga kostnader och att det är tidskrävande så har ingen 
vindmätning gjorts under undersökningen. Data om vindmätningen 
hämtades från SMHI som har en station som ligger i stadens utkant, dessa 
vindresurser stämmer inte riktigt med den komplicerade urbana vinden på 
byggnaden. Om någon vindmätning kan göras på den tänkbara 
verksplaceringen, så kan det bli annorlunda resultat från handberäkningen 
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och medföra mer precision. Men för personer som tänker bygga ett 
vindkraftverk i urban miljö som inte har möjlighet att utföra vindmätning på 
plats, så kan handberäkning vara ett snabbt alternativ att få uppfattning om 
den blivande elproduktionen.   

N-huset som valdes för undersökningen är ett lågt hus, därför är 
vindresurserna på taket inte stora. Även uppförande av ett stort 
vindkraftverk visade i undersökning att det inte heller gav hög elproduktion. 
En lämplig plats för vindkraftverket är viktigt för att hjälpa till att få hög 
energiproduktion och nöjda kunder med bättre resultat. Därför kan en studie 
om lämplig plats för vindkraftverk vara lönsamt för hela projektet med 
tanken på att det redan finns flera tidigare misslyckade projekt med urban 
vindkraft.  

Det finns flera rekommendationer om placeringshöjden av vindkraftverk på 
tak. För att veta vilket som är bäst så behövs det en undersökning för varje 
enskilt fall. Varje plats har sin egen utformning och omgivningshinder. 
Höjden på takmonterat vindkraftverk bör inte bara baseras på 
energiproduktionen, utan ska även passa byggnadens arkitektur, samt inte 
störa omgivningen och människa som kan vara i närheten, t.ex. buller, 
vibration i byggnadsstommen, stora risk av skuggor under lång tid. 

Valet av vindkraftverk i undersökningen har till syfte att ta reda på 
energiproduktionen som påverkas av rotorns svepyta av det tak passande 
vertikalaxlade vindkraftverket, därför togs inte de andra faktorerna till 
hänsyn, som t.ex. vibration, buller, tyngden, infästning, mm. För valet av ett 
passande vindkraftverk på platsen utöver vilken typ det är, vertikalaxlade 
eller horisontalaxlade verk, bör beställaren ta reda på de övriga faktorer som 
berör produkterna. Information om urban vindkraft och produkter bör 
kunder ha möjlighet att vända sig till leverantör och tillverkare. Därför 
behöver leverantörerna och tillverkarna vara tillförlitliga så att urban 
kraftverksmarknad kan utvecklas. Felaktigheter eller kunskapsbrist från dem 
kan ge en låg energiproduktion och störande faktor för användaren, eller 
stora konsekvenser som att hela projektet måste lägga ner, vilket är slöseri. 
Kunder tappar förtroende för leverantören och tillverkaren, vilket inte bara 
leder till felaktig förståelse om produkter utan också att marknaden 
försämras och kan bli ointresserade av teknologin som erbjuds. För att urban 
vindkraft ska utvecklas och vara trovärdiga så behövs det fler studier och 
projekt som utförs samt mer stöd från regeringen.  

I information om vindkraftverket från leverantören och tillverkaren står det 
ofta hur mycket startvinden är. Startvinden kan missförstås som startvind för 
när rotorn börjar producera energi medan den egentligen bara menar den 
startvind när turbinen börjar rotera. Vinden i urban miljö är komplex, 
samtidigt som byggnaderna påverkar resultatet av den vind som matas till 
turbinen. Vid starka vindar stannar vindkraftverk upp och bidrar inte med 
någon el under tiden. Därför behöver användaren informeras och förstå det 
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för att undvika missförstånd och ha en bra plan för användningen av elen 
från vindkraftverket. Noggrann studie av vindhastighet på lämplig plats, 
höjd och passande turbinen ger det bästa energiproduktion av vindkraftverk i 
urban miljö.  
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11. Slutsats och framtidsarbete 

11.1 Vindkraft i urban miljö 

Vindförhållande bestämmer till stor del hur mycket elproduktion det blir, 
och är komplicerad i urban miljö. Vinden bromsas upp av hinder och skapar 
turbulens, därför har vinden i urban miljö en lägre hastighet än i ett öppet 
område samt vindriktningar växlas ofta om. En lämplig plats för att 
installera vindturbinen är viktigt och påverkar resultatet på elproduktionen 
mycket. Tyvärr är dagens vindmätningsmetoder otillförlitlig och medför 
felaktighet vid effekt beräkning. I de befinnliga vindmätningsmetoderna är 
vindmätning på plats mer tillförlitliga än modellprogram.  

Vertikalaxlade verk ger lägre effekt än horisontalaxlade vindkraftverk som 
har lika mycket rotorsvepyta, men passar bättre i urban miljö då de kan 
starta vid lägre startvindar och snabbare byta riktningar efter vindriktningar. 
Placering av vindkraftverket på taket kan vara centrerat, kant, hörn eller 
nock på taket beroende om det bästa läget för vindresurser eller den 
dominanta vindriktningen. Vindkraftverket ska placeras högre än hindrens 
medelhöjd. Desto högre vindkraftverk placeras över taket, desto bättre 
vindhastighet och mindre turbulens blir det. Information om vindkraftverk 
kan hittas i tillverkarens websida och behöver noggranna beräkningar för att 
få det bästa alternativ av produkter som passar till enskilda fall beroende på 
önskad effekt samt vindresurser. 

Rekommendationen för höjden från ett snett tak till underkant av 
vindkraftverk är att det ska vara minst 1,5 meter över nocken och undvika att 
placeras på takfoten. Jämfört med hindrens höjd så rekommenderas att 
verket ska placera på 1 till 1,5 gånger högre än hindershöjden och vara 3 till 
10 gånger hindershöjden längre bort.  För platta tak rekommenderas det att 
vindkraftverket ska placeras 10 meter över hindrets medelhöjd eller 1,5 
gånger förskjutningsplanen. Byggnadens utformning påverkar vinden och 
placeringen av vindkraftverket och kan räknas ut med hjälp av 
handberäkningar.  

Lönsamheten av de generella vindkraftverken och de urbana vindkraftverken 
kan ses i flera perspektiv, men framför allt måste det tas hänsyn till den 
totala koldioxid utsläppen från hela projektet och 
eltillverkningen.Vindkraftverken som placeras i ett lågvindresurserområde 
ger ingen skillnad på koldioxid utsläpp och relativ låg elproduktion. 
Däremot en lämplig plats med bra vindresurser förminskar koldioxid 
utsläppen och kan vara utvärderad för att bidra med en bättre miljö och en 
bättre elproduktion. Även vertikalaxlade kan anpassa sig till låg 
vindhastighet och omväxlade vindriktningar i urban miljö, så behöver 
vindkraftverket på taket installeras på den platsen med goda vindresurser för 
vara lönsam i både koldioxid utsläpp och effekter.  
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Vindkraftverket ger ifrån sig vibrationer som under en lång tid kan förstöra 
byggnadskonstruktionen och skapa ljud. Gummidämpare och stålfjädrar kan 
minska problemet. Montering på byggnadsstomme ska undvikas. 
Vindkraftverk påverkas negativt av frost och kan medföra säkerhetsrisk för 
omgivningen, 15 	C är temperaturen som vindkraftverket fungera bäst vid. 
Vindkraftverket kan stanna i flera månader när det är för låga eller starka 
vindar.  

Vindkraftverket kan anslutas till elnätet eller anslutas till byggnadens egen 
elinstallation. Men kostnaden för el från ett vindkraftverk som ansluter sig 
till elnätet är oftast billigare än ett självförsörjande system. Elmätaren måste 
befinna sig i samma eller direkt grannskap med byggnaden om 
vindkraftverket ansluts till egen elinstallation. 

Erfarenhet av vindkraft i urban miljö visar att det finns både misslyckanden 
och hyfsat bra projekt. Kunderna är inte riktig nöjda med vindkraften i urban 
miljö och takmonterad vindkraftverk. Bristande kunskap och erfarenhet 
medför brist och felaktig information om produkter från leverantörer och 
tillverkare och missförståelse av beställare. För att marknaden ska utvecklas 
så behöver det mer tillförlitlig information och kunskap om urban vindkraft. 
Mer insatser från regeringen kan göra läget för vindkraft i urban miljö 
möjligt blir bättre. 

Vindkraft i urban miljö generellt liksom vindkraft på tak är än så länge inte 
mycket effektiv, för en ökning av elproduktion kan vindkraft i urban miljö 
användas tillsammans med solkraft.  

11.2 Framtidsarbete  

För att Växjö stad ska lyckas med sin framtida urbana vindkraft så behövs 
det studier om passande vindkraftverks modeller och lämpliga platser med 
bra vindresurser för att placera ut vindkraftverken.  

Infästning av vindkraftverk är ett viktigt steg i processen av urban vindkraft 
som avgör påverkning av verket till byggnaden och omgivningen. Mer 
studier om det ska hjälpa takmonterat vindkraftverksprojekt att lyckas bättre. 

Urban vindkraft har låg effekt och klara inte av att försörja ett stort 
energibehov. För att utveckla användning av förnybara energier i en urban 
miljö så behöver det mer studier om olika förnybara energikällor i urban 
miljö och komplettering mellan dem. Solkraft är en av de förnybara 
energikällorna som också är ett utmärk val som passas in i urban miljö. 
Studier om komplettering mellan vindkraft och solkraft i urban miljö kan 
leda till ökningen av energiproduktionen och bostäder har mer möjlighet att 
vara självförsörjande av de förnybara energikällorna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 är handberäkningar som användes under undersökningen.  

Bilaga 2 är intervjuer med urban vindkraftverks beställaren Växjö bostäder. 

Bilaga 3 är intervjuer med vindkrafts experter Sven Ruin. 
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BILAGA 1: Handberäkningar 

Tabell 9: Data för beräkningar 

 
Längd  

 
73,9 m 

 
Bredd 

 
48,9 m 

 
Högst Höjd på huset h 

 
13,2 m 

 
Husets boarea  

 
6331 m 

 
Husets energianvändning 

 
67,7 kWh/ 2, 
år 

 
 (Yta på byggnaden dividerar markyta) 

 
0,38 2/ 2 

 
Ytråheten i rural miljö  

 
0,03 m 

 
Ytråheten i urban miljö  

 
1,4 m 

 
Medel höjd  

 
13 m 

 
Vanligast vindhastighet på 10 m höjd ovanpå mark, 

(utkanten av Växjö) 

 
4,5 m/s 

 
Högst vindhastighet på 10 m höjd ovanpå mark, 

(utkanten av Växjö) 

 
10,5 m/s 

 
Avstånd mellan platsen och gränsen av ruralt och 
urbant område, x 

 
5000 m 
(Antagande ) 

 

Turbinensplacering  

Planförskjutning (ekvation 12) 

d = 4,3. . 1  = 13 4,3.1,4. 1 0,38  = 9,3 m 

Minst höjd att placera turbinen (ekvation 14) 

 z 1,5. d = 1,5 . 9,3 = 14 m  

Vertikal avstånd från taket till underkant av turbins rotors på platta 
tak(ekvation 13) 
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 y 0,28.min W .H ,W .H   

 0,28.min 73,9 	. 	13,2 	; 	73,9 	. 13,2  = 9,6 m 

Vertikal avstånd från taket till underkant av turbins rotors beror av byggnads 
utformning  

Den karakteristiska storleken på en anblåst fasad (ekvation 15) 

	 / . /     

Anblåst vind vid byggnadens långa sida.  

 73,9	  , 13,2 8 5,2	  

	 5,2	 / . 73,9 / = 12,6 m  

Avståndet från takkant på anblåsta sida till parallellt flöde (ekvation 17) 

0,9.  = 0,9 . 12,6 = 11,34 m     

Avståndet från central av taket i husets långsida till takkanten. 

x = /2 = 36,95 m 

 < x → turbinen placeras inom turbulensområde. 

Anblåst vind vid byggnadens korta sida.  

 48,9	  , 13,2 8 5,2	  

	 5,2	 / . 48,9 / = 11 m  

Avstånd från takkant på anblåsta sida till parallellt flöde (ekvation 17) 

0,9.  = 0,9 . 11 = 9,9 m     

Avståndet  från central av taket i husets kortsida till takkanten. 

x = /2 = 24,45 m 

 < x → turbinen placeras inom turbulensområde. 

Vertikal avstånd från taket till underkant av turbins rotors beror av byggnads 
utformning (ekvation 16) 

0,28. / . / 	 
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Anblåst vind vid byggnadens långa sida. 

y = 0,28. 12,6 / . 36,95 /  = 5 m 

Anblåst vind vid byggnadens korta sida. 

y = 0,28. 11 / . 24,45 /  = 4 m 

Vindhastighet  

Utgår från resultat på avståndet från taket till turbinens underkant, med 
hänsyn till minimal höjd  och påverkning av platta tak, samt 
byggnadsutformning så minst värde på y måste vara 4 m.  

Vinkel  mellan inkommande vind och horisontalplan (ekvation 18 o
  

∆

∆
0,28	. 	 .		  = 0,28	. 	11 .		

,
 = 0,05  

  

	
∆

∆
	  = 3,2   

Interna gränslagret (ekvationen 11) 

h 0,28. z , .
,

,  = 0,28. 1,4.
,

,  = 272,6 m 

Vindhastighet vid den minst turbinsunderkants höjd (ekvationen 10) 

 Z =13,2 + 4 = 17,2 m > 14	  → ok 

Vid dominant vindhastighet 4,5 m/s 

1,31.
. 	

. 	
.  = 1,31.

,
.

. 	
,
,

,
. 	

,
,

. 4,5 2,5 m/s 

Vid högsta vindhastighet 10,5 m/s 

1,31.
. 	

. 	
. 	1,31.

,
.

. 	
,
,

,
. 	

,
,

. 10,5 5,9 m/s 

Vindhastighet vid turbinsunderkants höjd som är 10 m över hinder 
(ekvationen 10) 

 Z =13+ 10 = 23 m > 14	  → ok 

Vid dominant vindhastighet 4,5 m/s 



Bilaga 1: sid4: (7) 
Vu 

1,31.
. 	

. 	
.  = 1,31.

,
.

. 	
,

,
. 	

,
,

. 4,5 3,1 m/s 

Vid högsta vindhastighet 10,5 m/s 

1,31.
. 	

. 	
. 	1,31.

,
.

. 	
,

,
. 	

,
,

. 10,5 9,0 m/s 

Förhållande mellan opåverkad vind och inverkande vind av byggnad (figur 
13). 

Förhållande mellan opåverkade vind och inverkande vind av byggnad på 
taket ligger mellan 1,05 och 1,15 utgår från figur 13 med vinkel φ 3,2 . 
Därför ligger medelvärde förhållande på: 

,
, , 	

1,1   

Vindhastighet som påverkas av byggnad vid 17,2 m ovan på mark (ekvation 
20) 

Vid det dominant vindhastighet  

, 2,5	 /  

,
,
→	 , . , = 1,1. 2,5 = 2,8 m/s 

Vid det högsta vindhastighet  

, 5,9	 /  

, . , = 1,1. 5,9 = 6,5 m/s 

Vindhastighet som påverkas av byggnad vid 23 m ovan på mark (ekvation 
20) 

Vid det dominant vindhastighet  

, 3,1	 /  

, . , = 1,1. 3,1 = 3,4 m/s 

Vid det högsta vindhastighet  

, 9,0	 /  

C , . u , = 1,1. 9,0 = 9,9 m/s 
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Energi 

Turbinen placeras 17,2 m över marken och har rotors svepyta A = 25,8  
(Vindkraftverk modell MEW 10) 

Anta att rotors  

Vid det dominant vindhastighet  

Teoretiska effekt (ekvation 7) 

 = . 1.225	. 25,8. 2,8  = 347 W 

Turbinens max effekt med hänsyn till verklighetsgrad (ekvation 9) 

59	% →   0,59. P 0,59.347 205	  

Energi per år 

205.365.24  1 800 kWh /år 

Vid det högsta vindhastighet  

Teoretiska effekt (ekvation 7) 

 = . 1,225	. A	. 6,5  = 4 340 W  

→ 	4,34 kW 

Turbinens max effekt med hänsyn till verklighetsgrad (ekvation 9) 

59	% →   0,59. P 0,59.4,34 2,6	  

Energi per år 

2,6.365.24  22 800 kWh /år 

Turbinen placeras 23 m över marken och har rotors svepyta A = 25,8  
(Vindkraftverk modell MEW 10) 

Vid detdominant vindhastighet  

 = . 1,225	. 25,8. 3,4  = 621,1 W 

0,59. P 0,59.621,1 366,5	   
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Energi per år 

366,5.365.24  3 200 kWh /år 

Vid det högsta vindhastighet  

 = . 1,225	. 25,8. 9,9  = 15,3 kW 

0,59. P 0,59.15,3 9,0	   

Energi per år 

9,0.365.24  78 900 kWh /år 

Turbinen placeras 17 m över marken och har rotors svepyta A = 4  
(Vindkraftverk modell MEW 5) 

Vid det dominanta vindhastighet  

 = . 1,225	. 4. 2,8  = 53,8 W 

0,59. P 0,59.53,8 31,7	   

Energi per år 

31,7.365.24  300 kWh /år 

Vid det högsta vindhastighet  

 = . 1,225	. 4. 6,5  = 672,8 W 

0,59. P 0,59.672,8 397,0	   

Energi per år 

397,0.365.24  3 500 kWh /år 

Turbinen placeras 23 m över marken och har rotors svepyta A = 4  
(Vindkraftverk modell MEW 5) 

Vid detdominant vindhastighet  

 = . 1,225	. 4. 3,4  = 96,3 W 

0,59. P 0,59.120,4 56,8	   

Energi per år 

56,8.365.24  500 kWh /år 
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Vid det högsta vindhastighet  

 = . 1,225	. 4. 9,9  = 2,4 kW 

0,59. P 0,59.2,4 1,4	   

Energi per år 

1,4.365.24  12 300 kWh /år 

Husets energianvändning 

 6331.67,7 = 428 600 kWh /år 
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BILAGA 2: Plats intervju med  Carina  Herbertsson, Växjö bostäder. 
12 april 2016. 

1. Hur kom det till att ni valde att jobba med vindkraftverk på tak? 
Växjö bostäder har jobbat mycket med miljö frågan. Flera projekt med solceller har Växjö 
bostäder jobbat med. Vi bestämde därför att jobba också med vindkraft som förnybar 
energi i år 2009. 

2. Kan du berätta om den byggnaden som ni utförde vindkraftverk på? 
Det är en fastighet med 8 våningar ligger i ca 25 m höjd ovanför marken som ligger i  
Teleborg, Växjö. Byggnaden är relativ ny när beslutet om vinkraft togs. Därför valde vi 
det för att utföra urban vindkraft. Framemot byggnaden är en byggnad som redan har 
utfört för solcell. 

3. Vad har ni för vindkraftverks typ på byggnaden? 
Det är ett vertikalaxlat vindkraftverk MEW 5 som vi köpte från ett företag i Växjö som då 
hette Modern Energi Sverige, men som i dag är jag osäker på om företaget är kvar.  

4. Varför valde ni just vertikalaxlade vindkraftverk, men inte horisontalaxlade 
vindkraftverk? 

Valet påverkades av att vi tidigare har hört att urban vindkraft i Göteborg med 
Horisontalaxlade vindkraftverk har så mycket problem. Tillsammans med leverantör så 
bestämde vi att vi skulle ha ett vertikalaxlat.  

5. Fick ni några problem under projektet? 
I början fick vi problem med vindkraftverket. Stavarna mellan turbinens vingar/blader var 
frelaktiga och fungerade inte. Det tog mer tid än vad vi räknade med från början för att 
installera verket. 

6. Ha ni gjort några vindmätningar innan installationen? 
Vi gjorde en vindmätning på taket i ca två månader. Vindmättnings datan gav vi till  
tillverkare Modern energy sverige. Vi bestämde oss att ha ett verk med effekten på 5W. 
Företaget ansvarade att informera byggarbete från Värlends Entreprenad byggföretag som 
också är ansvarig för fastighets byggnationen vid instalationen.  

7. Fick ni stöd av nångon för  det urbana vindkraft projektet? 
Vi fick stöd av Växjö kommunen för projektet. 

8. Anslutar ni vindkraft till elnätet eller självförsörjande system? 
Vindkraften anslutar sig till en under central som finns i fatigheten. Vi kontaktade 
elbolaget i Växjö, VEAB för att göra det. Elen från verket anväds idag till hissen och 
fastighets belysningen.  

9. Vad är fördelen och nackdelen med projektet? 
Fördelen är att projektet bidrar med bra kunskap om vindkraft i urban miljö. Nackdelen är 
detta att det finns mycket ”problem” med det som svidljud som kommer från verket. Det 
är drag vid vertikalaxlade vindkraftverk men inte vid ett horisontalaxlade. Det bildas även 
stomljud när byggnadsstommen är i betong. 



Bilaga 2: sid2: (2) 
Vu 

10. Hur tycker du att projektet har gått? 
Jag tycker att hela projektet är väldigt lärorikt men komplext.  Det är stor skillnader i 
kunskap mellan solceller och vindkraftverk. Vi har mycket platta tak med soceller. 
Solceller behöver bara ta hänsyn till sin egen vikt och den riktningen som finns bra med 
solstrålning. Men  vindkraft behöve mycket mer än det, t.ex. Som vind resurser, 
vindkraftverksprodukten, buller,  mm… förresten kan verket till och med stanna i flera 
månader för säkerheten vid hård blås. Mer information omkring prjoktet kan du gå in i 
den teknisk beskrivningen och läsa. 



 

BILAGA 3: Mobilintervju med Sven Ruin. Experter på 
vindkraft. Vindkraft och hybridsystem. Teroc. 2016. 

1. Vilken denifition för småskalig vindkraftverk kan passa den svenska 
marknaden? 
De verk som är upp till 100 kW i effekt eller 200  i rotor som också 
stämmer över med effekten på 100 kW. Eller kan man också kolla på 
kravet för småkalig vindkraftverk i bygglovet och där det räknar upp till 
20 m total höjd från marken till rotorsbladen. 
 

2. Hur ser den svenska småskaliga urban vindkraftsmarknaden idag? 
Marknaden för urban vindkraft är liten och utveckningen ser inte så jätte 
bra ut. Därför är kostnaden hög. Men det är inte bara kostnaden som 
påverkar på marknaden utan att tillförlittlia faktorer från produkten och 
tillverkare. Därför finns det märken som godkänd av komsumenverket 
som står på produkten som kan vara till stöd för kunder när de köper 
vindkraftverk. 
 

3. Hur många tillförlitlig svenska tillverkare/ leverantör finns det på 
marknaden? 
Exakt siffor kan jag inte säger, men det finns få. 
 

4. Vilken effekt ska man går efter när man köper ett vindkraftverk? 
Det kan man gå efter vindhastighet som mätas med vindmätning. 
Därifrån kan man även räkna ut den höjden som behövs. Det bäst 
vindmätningen är att mäta vinden på platsen eller utgå från den svenska 
vindmätningen och där få man schansa lite med effekten på 
vindkraftverket vid den blivande platsen. Kostaden för vindmätning på 
plats är oftast dyr att utföra, så är det vanligt att man använder de 
vindmätningar från SHMI. 
 

5. Gör man likadant för installation av vindkraftverk på tak? 
Vindkraftverk på tak är lite annorlunda. I urban miljö så är det mer 
perverkningar på vindkraftverken än i landskapsmiljö. Byggnader stoppar 
och bromsar vinden, samt vindkraftverken ger av sig vibrationer som 
påverkar byggnads konstruktion som även kallas för stomljud. 
 

6. Finns det något sätt att isolera vibrationen? 
Det finns säker lösning på det men jag är inte insat i det. 
 

7. Vilken takmonterad vindkraftverks typ rekommenderar du  i urban miljö? 
Jag tycker att fristående vindkraftverk är det bäst allternativet. Det finns 
flera takmonterad vindkraftverks projekter som utförs i olika städer, både 
lyckad och olyckad. Malmö är en av de städer där de håller mycket med 



 

det. Av sin egenskap av vinden i urban miljö så är det ofta låg hastighet 
och växlar ofta riktningar så man använder då ofta vertikal vindkraftverk. 
 

8. Vad händer med vindkraftverket när vinden blåser mycket? 
Vid stark blåst, för säkerhets skäl stannar vindkraftverket eller 
vindkraftverket är fortfarande på gång men med begränsad effekt. Om 
vindkraftverket stänger inte av sig så finns det risk att turbinen har för 
hög effekt och generator brinner och turbinen går sönder. 
 

9. Vad ansluter man vindkraftverket till? 
Man kan ansluta vindkraftverk till elnätet, där kan man sälja sin 
elöverskott till elbolaget. Det finns elmätning hemma som säger till hur 
mycket överskott det är. När det är underskott så behöver man bara köpa 
från elnätet.  
Man har även möjlighet att ansluta verket till sitt egen elstation, där finns 
möjlighet till batterier som spara el. 
 

10. Behöver man ta hänsyn till bygnnaden i förväg för framtiden 
takmonterad vindkraftverks projekt? 
I normal fall installerar man ofta takmonterad vindkraftverk i efterhand, 
men det finns också projekt som man bygger byggnad för vindkrafts 
syfte. 
 

11. Behöver alla vindkraftverk projekt söka bygglov? 
Nej. Det är berorende av storlekoch flera faktor, men vindkraftverk på 
byggnaden behövs. Det kan man kolla med kommunen där man bor. Att 
söka bygglovet är den första kontakten man tar med kommunen och det 
är bra att man kontaktar grannen också för att vara säker att det kommer 
inte störa dem. 
 

12. Vad finns det för krav för vindkraftverket? 
Bara att det finns CE-märke. 

 

 



 

 
 
Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 


