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SAMMANFATTNING 

1970-talets oljekriser och 1980-talets kärnkraftolyckor fick världen att söka efter andra 

miljövänligare energialternativ och vindkraften var ett utav alternativen. På 1990-talet 

uppmärksammade man att fossila bränslen var en av orsakerna till koldioxidutsläppen 

som förstärkte växthuseffekten. Utsläppen orsakade skador på natur och hälsa vilket 

medförde en ekonomisk kostnad för samhället. Med förnybara energialternativ kunde 

man se till att dessa negativa effekter kunde minska. Vindkraftsindustrins utveckling 

genom har gjort den globalt konkurrenskraftig inom storskalig energiproduktion. 

Framtiden ser ljus ut för vindkraften då acceptansen är generellt positiv. I uppsatsen har 

det har undersökts om det är lönsamt att installera småskalig vindkraft för egen 

elförbrukning vid låga vindhastigheter, om den kan konkurrera med solceller och köpt el 

från elhandlare samt hur den småskaliga vindkraften kan mäta sig ekonomiskt mot 

storskalig vindkraft. En normalvilla förbrukar cirka 5 000 kWh hushållsel årligen i 

Sverige och beräkningarna i den här uppsatsen utgår från 4 220 kWh vilket är 

vindkraftverkets årliga produktion vid en årsmedelvind på 4,5 m/s. Beräkningarna har 

utförts med lån, utan lån och så har en känslighetsanlys utförts. Beräkningarna visade sig 

att med normallån och normalproduktion under vindkraftverkets livstid blev det billigare 

än köpt el från elhandlare. Känslighetsanalysen visade att produktionsminskningar och 

räntehöjningar resulterade att det blev dyrare med småskalig vindkraft än köpt el från 

elhandlare. Vid finansiering av vindkraftverket utan lån blev elen nästan dubbelt så 

billigare än köpt el från elhandlare. Det skilde sig ytterst lite mellan småskalig vindkraft 

och solceller. De ekonomiska kalkylerna visade sig att det är lönsamt med småskalig 

vindkraft så länge vindhastigheterna är goda och att man har bra finansieringsvillkor. 

Småskalig vindkraft kan inte mäta sig med storskalig vindkraft.  Rekommendationerna 

är att utföra mer långtgående undersökningar om småskalig vindkraft och dess 

produktion, dess komponenter och dess livscykler. 

Nyckelord: kostnadsscenarion, köpt el från elhandlare, småskalig vindkraft, solceller, 

vindkraft, vindkraftens framtid, årlig produktion  
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NOMENKLATUR 

dBA Decibel 

e.Kr. Efter Kristi födelse 

h Timme 

k kilo 

km Kilometer 

kr Svenska kronor 

kWh Kilowattimme 

LCC Life Cycle Cost (livscykelkostnad) 

M Mega 

MK Miljökonsekvensbeskrivning 

MWh Megawattimme 

m Meter 

m
2
 Kvadratmeter 

m/s Meter per sekund 

PBL Plan- och bygglagen 

st. Stycken 

T Tera 

TWh Terawattimme 

W Watt 

°C Grader Celsius  
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KAPITEL 1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

På 1970-talet stod världen inför en oljekris vilket fick oljepriserna att stiga vilket i sin tur 

skapade panik. På 1980-talet förstärktes oron ytterligare på grund av kärnkraftsolyckorna 

i Harrisburg och Tjernobyl. Dessa händelser fick både allmänhet och politiker att söka 

efter andra energialternativ och det var alternativ som fanns i närheten i form av 

biobränslen, solenergi, vattenkraft och vindkraft vilka dessutom var förnybara 

energikällor. Allmänna miljödebatter pågick om jordens begränsade tillgångar när 

luftföroreningar orsakade försurning och övergödning. Koldioxidutsläppen som 

förstärkte växthuseffekten började uppmärksammas på 1990-talet vilket man kunde 

koppla samman med att fossila bränslen stod för merparten av dessa utsläpp. Dessa 

utsläpp orsakade skador på både natur och hälsa vilket gjorde att externa kostnader för 

den fossila energiproduktionen ökade. Därefter har det arbetats med att minska på 

utsläppen och förnybara energikällor har haft en stor del i att utsläppen minskats 

(Wizelius, 2015, s.52). 

Vinden är en återkommande och gratis förnybar energikälla och den förnybara energin 

växer världen över och vindkraften är en stor del av den förnybara energins återväxt.  

Sverige har en hög andel förnybar energi och 2016 hade vattenkraften 37 % av Sveriges 

elförbrukning medan vindkraften hade 9 % (Statens Energimyndighet, 2017, s.7). 

Vindkraftverken har blivit fler till antalet i Sverige och vindkraftverken blir också större, 

högre och de producerar allt mer elektricitet.  

Det är en omfattande marknad för vindkraften och man ser ofta de stora vindkraftverken 

som dominerar i landskapet men de mindre vindkraftverken försöker också få sin del av 

marknaden. De stora vindkraftverken har en fördel gentemot de mindre vindkraftverken 

med att de befinner sig högre upp från marken och vindhastigheterna är högre på högre 

höjder då friktionen från marken, hinder och objekt minskar. Mindre vindkraftverk 



 2 

monterar man på befintliga hustak eller på en extern mast och då är vindhastigheterna 

lägre på grund av den lägre höjden. Stora vindkraftverk kan kräva både bygglov och 

miljötillstånd medan mindre vindkraftverk behöver man inte ha någotdera vilket gör det 

enklare att installera mindre vindkraftverk. Efter installationen av vindkraftverket är 

elproduktionen i princip fri från utsläpp vilket är väldigt bra för hälsa och miljö. När 

vindkraftverket når slutet av sin livscykel så kan man återställa marken eller platsen till 

sitt ursprungliga skick. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om småskalig vindkraft är ekonomiskt 

konkurrenskraftigt jämfört med solceller för egen förbrukning och köpt el från 

elhandlare. Studien kommer att ge allmän kunskap om vilken av dessa tre lösningar som 

är bäst lämpad ur ekonomisk synpunkt när man står inför valet av elektricitet för sin villa 

i Sverige. 

1.3 Frågeställning 

Är det lönsamt med småskalig vindkraft för egen elförbrukning vid låga vindhastigheter? 

Kan småskalig vindkraft konkurrera med solceller och köpt el från elhandlare? Hur kan 

småskalig vindkraft mäta sig ekonomiskt mot storskalig vindkraft? 

1.4 Avgränsningar 

Småskalig vindkraft som inte kräver bygglov kommer att undersökas och jämföras med 

solceller som monteras på villatak samt så kommer det att jämföras med köpt el från 

elhandlare. Beräkningar från större vindkraftverk kommer att inkluderas i den 

ekonomiska analysen men endast för att visa skillnaderna mellan storskalig- och 

småskalig vindkraft. Endast en tillverkare av vindturbin samt solceller kommer att tas 

med då förundersökningen har visat sig att dessa är de mest pålitliga och seriösa 

tillverkare till ett rimligt pris. Det fanns både billigare och dyrare alternativ för 
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vindkraftverk och solceller men de billigaste var suspekta för dålig kvalité och de dyrare 

alternativen var helt enkelt för dyra. 

1.5 Rapportens struktur 

I kapitel 1 introduceras den här uppsatsens frågeställning, bakgrund, syfte, målsättning 

och avgränsningar.  

I kapitel 2 presenteras uppsatsens litteraturöversikt. I kapitlet litteraturöversikt förklaras 

följande delar, hur vinden uppstår, vindkraftens historia, hur ett vindkraftverk fungerar, 

acceptansen för vindkraft, lagar och tillstånd, ekonomi, vindkraftens framtid och 

elförbrukningen i en genomsnittlig villa i Sverige. 

I kapitel 3 presenteras uppsatsens metodologi och data. I kapitlet metodologi och data 

förklaras följande delar, projektområde, elektricitetslösningar för en villa i Sverige och 

beräkningsmetoder. 

I kapitel 4 presenteras uppsatsens användning av metod av resultat. I kapitlet användning 

av metod av resultat förklaras följande delar, årlig produktion och ekonomiska kalkyler. 

I kapitel 5 presenteras uppsatsens diskussion och analys. I kapitlet diskussion och analys 

kommer metod och resultat att analyseras och vilka begränsningar som metoden har haft 

och om resultatet skulle kunnat se annorlunda ut. 

I kapitel 6 presenteras uppsatsens slutsats och vad man har kommit fram till samt vilka 

begränsningar uppsatsen har och vilka förslag man har för vidare forskning i ämnet. 
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KAPITEL 2. LITTERATURÖVERSIKT 

2.1 Introduktion 

I kapitel 2 presenteras uppsatsens litteraturöversikt. Det kommer att presenteras hur 

vinden uppstår, vindkraftens historia, hur ett vindkraftverk fungerar, hur människor 

accepterar vindkraften, vilka lagar och tillstånd som behövs för småskalig vindkraft, 

fakta om den småskalig vindkraft och solceller, vindkraftens framtid och till sist 

presenteras en slutsats av kapitlets föregående sektioner. 

2.2 Hur uppstår vinden? 

Det uppkommer temperaturskillnader på grund av att jorden är rund och 

solinstrålningens vinkel varierar på olika platser vilket resulterar i olika temperaturer och 

lufttryck. Temperaturskillnader skapar tryckskillnader vilket genererar vindar. Luften rör 

sig från högtryck till lågtryck för att jämna ut lufttrycket som skapats av 

temperaturskillnaderna. Jordens rotation kring sin axel ger upphov till variation på 

solininstrålningen under dygnets 24 timmar (Wizelius, 2015, s.52). 

Med sjöbris kan man förklara på ett enkelt sätt hur vindar uppstår på grund av tryck- och 

temperaturskillnader. Solen värmer upp marken snabbare än den värmer upp vattnet. 

Luften vid marken värms upp, den varma och lättare luften börjar stiga vilket resulterar i 

att lufttrycket vid marken sjunker. Vid vattnet är lufttrycket nu högre än på land och då 

börjar luftmassorna vid vattnet att blåsa in mot land för att jämna ut tryckskillnaderna. 

På hög höjd blir däremot förhållandena omvända, lufttrycket på hög höjd är högre på 

land än lufttrycket på hög höjd ovan vatten och då börjar luftmassorna blåsa in mot 

vattnet för att jämna ut tryckskillnaderna.  På det sätt så skapas det en cirkulation av luft 

mellan land och hav (Wizelius, 2015, s.55). 

I figur 1 kan man se en illustration om hur sjöbris beter sig när det skapas en rotation där 

högtryck beger sig mot lågtryck. 
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Figur 1. Illustration av sjöbris (SVT Grafik, 2016). 

Vindar kan röra sig i alla möjliga riktningar och då horisontellt, vertikalt och i virvlar. 

Som benämnts så rör sig luften från högtryck till lågtryck och desto större 

tryckskillnader desto högre blir vindhastigheterna. Vanligtvist så blåser det som mest i 

Sverige mellan oktober och mars och minst mellan maj och augusti. Vindriktningen är 

oftast från sydväst men när lågtryck och högtryck passerar så är det vanligt att andra 

vindriktningar också förekommer (SMHI, 2017a). 
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I figur 2 kan man se en vindros som visar att vindriktningen är vanligast från sydväst 

samt så visar figuren de vanligaste vindhastigheterna. 

 

Figur 2. Vindros (SMHI, 2017b). 

Det finns flera faktorer som påverkar vindarnas variation på jorden och de är gravitation, 

tryckgradientkraften, corioliskraften, centrifugalkraften och friktion. Gravitationen på 

jorden hjälper till att dra nedåt. Luftpaket som har en viss massa dras ner mot marken 

med hjälp av gravitationskraften. Tryckgradientkraften uppstår när solens strålar börjar 

värma skikt och områden från olika vinklar, som är olika varandra, i olika hastigheter, 

vilket resulterar i lufttemperaturskillnader i atmosfären. Luftskikten upphettas vilket 
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resulterar i att de expanderas och då bildas det högtrycksområden, högtrycksluften söker 

jämvikt och rör sig mot lågtrycksluften. Tryckgradientkraften är ett resultat av 

tryckskillnader. Corioliskraften uppstår på grund av jordens rotation, vilket resulterar i 

att förflyttningen av högtrycksvindar sker medurs och lågtrycksvindar moturs på norra 

halvklotet. På södra halvklotet är förhållandena omvända vilket betyder att förflyttningen 

av högtrycksvindar sker moturs och lågtrycksvindar medurs. Utöver ovan nämnda 

krafter påverkas vinden även av centrifugalkraft, som uppstår när vinden ändrar riktning, 

samt friktionskraft. Friktion uppstår när luft sveper över marken. Det leder i sin tur att 

friktionskraft uppstår i motsatt riktning mot vindriktningen. Hur kraftig friktionskraften 

blir beror på råhet och vindhastighet. Med råhet mäter man hur mycket marken bromsar 

upp vinden på en given plats. En hög råhetslängd bromsar upp vinden mer än en låg 

råhetslängd vilket innebär att friktionen är högre där råhetslängden är högre. Tät skog 

har högre råhetslängd än öppet vatten och man använder råhetslängder i klassificerade 

råhetsklasser. (Nilsson och Ivanell, 2010, s. 2-5). I tabell 1 kan man se den högsta 

medelvinden och byvinden i kust och fjäll i Sverige samt den högsta uppmätta byvinden 

i världen och högsta vindhastigheten i en tornado i världen. 

Tabell 1. Högsta uppmätta vindhastigheter i Sverige och världen (SMHI, 2017). 

Vindtyper i Sverige och världen Plats Datum Vindhastighet 

Högsta medelvind i Sverige (kust) Ölands södra grund 17/10 1967 40 m/s 

Högsta byvind i Sverige (kust) Hanö 03/12 1999 43 m/s 

Högsta medelvind i Sverige (fjäll) Stekenjokk 11/01 2005 44 m/s 

Högsta byvind i Sverige (fjäll) Tarfala 20/12 1992 81 m/s 

Högsta byvind i världen Barrow Island 10/04 1996 113 m/s 

Högsta vindhastighet i en tornado Bridge Creek 03/05 1999 135 m/s 
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2.3 Vindkraftens historia 

Det är okänt hur länge människan har behärskat att utnyttja vinden för arbete. Det 

spekuleras att redan för tretusen år sedan fanns det väderkvarnar i Kina och Japan. I 

Persien har man hittat den första historiska väldokumenterade väderkvarnen och man 

kan datera fyndet tillbaka till år 947 e.Kr. Konstruktionen var en vertikalaxlad 

väderkvarn som man monterade bastmattor lodrätt och det var en fast konstruktion med 

omgivande väggar då vinden kom alltid från samma håll. Väderkvarnen hade en mindre 

öppning mot vindriktningen och bakom väderkvarnen fanns det ingen vägg alls för att 

konstruktionen kunde släppa igenom vinden och på det sätt skapa korsdrag. Blev det för 

hårda vindar så kunde man enkelt stänga kvarnen med att föra upp en port framför 

kvarnen så att inte skador skulle uppstå på kvarnen (Wizelius, 2015, s.23). I figur 3 kan 

man se konstruktionen av den persiska vertikalaxlade väderkvarnen som befinner sig i 

Nishtafun Iran. En större öppning framtill där vinden blåser in och sätter igång 

rotationen samt en mindre öppning baktill för att vinden ska kunna ta sig förbi 

väderkvarnen. 

 

Figur 3. Persisk vertikalaxlad väderkvarn i Nishtafun Iran (Solute, 2014). 
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De första väderkvarnarna byggdes i Europa i slutet av 1100-talet och det gjorde man i 

norra Frankrike och vid Medelhavet. Tekniken hade utvecklats från de persiska 

väderkvarnarna genom att medelhavskvarnarna var horisantalaxlade till skillnad från de 

Persiska vertikalaxlade väderkvarnarna. Den horisantalaxlade väderkvarnen var mer 

komplicerad än den Persiska kvarnen på grund av att den krävde att man hade ett 

kugghjul som kunde överföra kraften från horisontalt till vertikalt som drev runt 

kvarnstenarna. Väderkvarnarna var byggda av sten, axeln och rotorn var av trä och man 

använde sig av segelduk för att få rotorn att rotera. För att man skulle kunna ställa rotorn 

mot vindriktningen så var tornets översta del konstruerad som en hatt som man kunde 

vrida på (Wizelius, 2015, s.24). I figur 4 kan man se en horisontalaxlad väderkvarn som 

befinner sig på Kos, Grekland och man kan se att det är någon form av segelduk på 

rotorerna. 

 

Figur 4. En bevarad horisontalaxlad väderkvarn på Kos, Grekland (Noblogs.org, 2009). 

På 1200-talet var väderkvarnarna en av de viktigaste energikällorna i Europa och var det 

ända fram till 1800-talets slut. Det kan ha funnits så mycket som en halv miljon 

väderkvarnar i Europa och ungefär lika många i Kina hävdar teknikhistorikerna.  
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(Wizelius, 2015, s.25). De största väderkvarnarna hade torn som var upp till 30 meter 

höga, rotordiametrar upp till 30 meter och en effekt upp till 30 kW. Som mest var 

väderkvarnarnas sammanlagda effekt i Europa 1 500 MW, en effekt som den moderna 

vindkraften inte nådde upp till förrän 1988. Väderkvarnarna i Nordeuropa hade oftast 

fyra blad som man fyllde med segelduk eller brädor beroende på ur mycket det blåste. 

Det fanns också mer avancerade versioner som bestod av justerbara jalusier. I figur 5 

kan man se att det utvecklades senare även automatisk vridning så att vinden kunde 

vrida på väderkvarnen med hjälp av vindhjul och den konstruktionen kallades för 

holländaren (Wizelius, 2015, s.26). 

 

Figur 5. En holländare med fyra blad inklusive vindhjul bakom rotorn (Wizelius, 2015, 

s.27). 

På 1900-talet hade väderkvarnen blivit utkonkurrerad av ångmaskinen och det var slutet 

för väderkvarnen vilken var den tidens vindkraft (Wizelius, 2015, s.28). 
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I Glasgow, Skottland, juli 1887 hade Professor James Blyth byggt första vindkraftverket 

som genererade elektricitet och vilket påstås ha genererat elektricitet i 25 års tid för sitt 

hem i Skottland. I Ohio, USA, vintern 1887 så hade Professor Charles F. Brush byggt ett 

vindkraftverk på 12 kW (se figur 6) för att ladda 408 batterier, rotordiametern var 50 

meter, vindkraftverket hade 144 rotorblad och verket var i bruk i 20 år (The Guardian, 

2008). Poul la Cour byggde 1892 det första elproducerade vindkraftverket som hade 

statligt stöd. Konstruktionen använde sig av likström och ackumulatorer för att lagra 

vindens energi (Wizelius, 2015, s.32). 

 

Figur 6. Professor Charles F. Brush vindkraftverk från 1887 (Universe Today, 2016). 
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På 1930-talet växte marknaden för små vindkraftverk för de som ännu inte hade el i sina 

gårdar. Den lilla gårdssnurran utvecklades och man hade tagit hjälp av den 

aerodynamiska tekniken från flygplansindustrin och rotorerna var två- eller fyrbladiga 

och fungerade som flygplanspropellrar fast tvärtom. Man kallade dessa små 

vindkraftverk för snabblöpare då rotorhastigheterna uppgick till 5-10 gånger snabbare än 

vindhastigheten. Rotorn var kopplad till en generator vilket i sin tur skickade vidare 

strömmen till batterier och på det sätt kunde man ha belysning eller lyssna på radio, även 

när vinden inte blåste. Radiotillverkaren Zenith och vindkrafttillverkaren Wincharger 

samarbetade för att få ut radio till landsbygden och båda tillverkarna hade sina namn på 

snabblöparen (se figur 7). När landsbygden fick elektricitet så fasades den lilla 

gårdssnurran ut men än idag finns det marknad för tekniken där elnätet inte är 

tillgängligt (Wizelius, 2015, s.32). 

 

Figur 7. En restaurerad och fullt fungerande Wincharger (Edelman, 2005). 

I Yalta, Sovjetunionen, 1931 byggs föregångaren till det moderna horisontella 

vindkraftverket (The Guardian, 2008). På 1940-talet i Vermont, USA byggs världens 

första megawatt vindkraftsverk med en turbindiameter på 53 meter, effekt på 1 250 kW 
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och vindkraftverket var sammankopplat till elnätet och levererade el, verket var i drift i 

1 100 timmar. (Wizelius, 2015, s.32). I figur 8 kan man se konstruktionen i Gedser, 

Danmark och 1956 byggdes ett vindkraftverk på 200 kW av Johannes Juul och den 

trebladiga konstruktionen var inspirerande för framtida tillverkare. Juuls aerodynamiska 

bromsar som vrider rotorns ytterdel när vindhastigheterna blir för höga använder man än 

idag i vindkraftverk (The Guardian, 2008). 

 

Figur 8. Vindkraftverket på 200 kW i Gedser, Danmark som var i drift 1957-1967 

(Wizelius, 2015, s.33). 

I Ohio, USA, 1970-talet börjar den Amerikanska regeringen ledda av Nasa att börja 

forska om stora kommersiella vindkraftverk. Tretton vindkraftverk tas i bruk för 

forskning och experiment, projektet banar vägen för dagens multimegawatt teknologier 

som används än idag (The Guardian, 2008). Det dröjde fram till slutet av 1970-talet 

innan en allvarlig satsning gjordes på vindkraft och vissa länder började satsa på nya 

energikällor på grund av oljekrisen (Wizelius, 2015, s.32-33).  
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I april 1977 invigdes Vattenfalls statliga projekt och vindkraftverket Kalkugnen var 

placerad nära Älvkarleby. Projektets syfte vara att få fram information om funktioner 

och framtida dimensioner, anläggningen förolyckades efter tre år i samband med byte av 

rotorblad vilket var slutet för Kalkugnen. Vattenfall fick dock fortsatt statligt förtroende, 

i Näsudden 1983 var vindkraftverket med det 77 meter höga tornet med en rotordiameter 

på 75 meter och en märkeffekt på 2 MW färdigbyggt och den togs i drift samma år 

(Vattenfall, u.å.b). 

Under slutet av 1970-talet började det danska konceptet att växa sig starkare och 

Gedsermöllan var föregångaren och nya material började användas i vindkraftverken, 

bland annat rotorblad av glasfiberarmerad polyesterplast som även medförde en 

elegantare konstruktion. (Sidén, 2015, s. 97). Några egenskaper som enligt det danska 

konceptet som har blivit industristandard är vindturbiner med tre rotorblad, aktiv 

vridning av maskinhuset så att rotorn står mot vindsidan, stallreglerade verk med 

rotorbladen monterade på navet, asynkrongenerator för verkets elektriska system och 

dubbla bromssystem varav en mekanisk skivbroms samt en aerodynamisk broms som 

man bromsar med hjälp av rotorbladen (Sidén, 2015, s. 96). 

På 1980-talet började vindkraftindustrin utvecklas och växa sig större (Wizelius, 2015, 

s.33). I New Hampshire, USA, 1980 byggs världens första vindpark som består av 20 

vindturbiner. I Vindeby, Danmark, 1991 byggdes den första havsbaserade vindparken 

som bestod av 11 stycken 450 kW vindkraftverk (The Guardian, 2008). Idag är 

vindkraftsindustrin konkurrenskraftig i storskalig energiproduktion världen över 

(Wizelius, 2015, s.33). 
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2.4 Hur fungerar ett vindkraftverk? 

I figur 9 kan man se att vindkraftverkets huvuddelar består av flera olika delar. På 

marknivå finns fundament, transformator och styrsystem. Tornet som är fäst på 

fundamentet har maskinhuset monterat på och rotorn i sin tur är monterad på 

maskinhusets främre del. I maskinhuset så finns det bland annat generator, girmotor, 

växellåda och andra viktiga komponenter (Wizelius, 2015, s.99).  

När vinden börjar blåsa mot vindkraftverkets rotorblad fångas en del av den kinetiska 

energin och bladen börjar rotera som i sin tur får den centrala drivaxeln att börja rotera. I 

insidan av maskinhuset (även kallad nacellen) finns växellådan som omvandlar 

låghastighetsrotationen hos drivaxeln till höghastighetsrotation så att den bakomliggande 

generatorn förvandlar den mekaniska energin till elektricitet. Elektriciteten som 

produceras med hjälp av generatorn förs sedan vidare och ner till transformatorn med 

hjälp av en kabel som befinner sig på insidan av tornet. Därefter omvandlar 

transformatorn vindkraftverkets producerade elektricitet så att den effektivt kan föras 

vidare till elnätet eller direkt till byggnader eller samhällen. I de flesta stora moderna 

vindkraftverk så finns det pitchreglering som gör det möjligt att anpassa anfallsvinkeln 

till vindens hastighet med hjälp av att ha rotorblad som man kan vrida i navet. Mindre 

turbiner har ofta en mekanisk pitchreglering medan vissa mindre vindkraftverk inte har 

någon reglering alls. Vindmätaren som är placerad på maskinhuset mäter 

vindhastigheten och vindriktningen så att man kan ha rätt vindriktning. Med hjälp av 

girmotorn som är monterad mellan maskinhuset och tornet kan man rotera maskinhuset 

och rotorn mot vindriktningen för att få ut maximalt av vindenergin. Om 

vindhastigheterna är för höga så stänger man av vindkraftverket med hjälp av bromsar på 

grund av säkerhetsåtgärder. Vid underhåll är vindkraftverket också avstängt med hjälp 

av bromsar. (Woodford, 2017). 
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Figur 9. Vindkraftverkets delar (Wizelius, 2015, s.99). 
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2.5 Acceptans för vindkraft 

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har gjort årliga undersökningar i Sverige och 

svenskarnas inställning till vindkraft. Av de tillfrågade år 2012 så ansåg 66 % att man 

bör satsa mer på vindkraft, 25 % ansåg att man bör satsa som idag och lägger man ihop 

summorna så vill 91 % att man bör satsa på vindkraften som man gör idag eller mer 

(Wizelius, 2015, s.249). SOM-undersökningen visade sig att under år 2012 var 84 % 

ganska eller mycket positiva till vindkraft som energiproduktionskälla. Undersökningen 

visar också att desto mer vindkraft man har byggt desto mindre vill man satsa och att en 

mättnadsgräns nås vid en viss nivå. En dansk undersökning har visat sig att personer blir 

mer positiva till vindkraft än andra när man inom synhåll har vindkraft från arbetsplats, 

bostad eller skola. Attityden blir mer positiv när vindkraftverket har tagits i drift och att 

den bofasta lokalbefolkningen är mer positiva än de tillfälligt bosatta. Erbjuder man 

engagemang för lokabefolkningen i vindkraftsprojekten med att berätta om vindkraftens 

miljöfördelar och låter man lokabefolkningen köpa andelar i projektet så ökar den 

positiva inställningen (Wizelius, 2015, s.250).  

En sammanfattning av 42 undersökningar gjorda mellan 1990 till 2002 har gjorts av 

British Wind Energy Association och 77 % var för vindkraft och 9 % var emot. 

(Wizelius, 2015, s.251). Skotska myndigheter genomförde en enkät och 82 % av 

människorna som bodde i närheten av en av Skottlands tio största vindkraftsparker ville 

att man skulle producera ännu mer elektricitet med hjälp av vindkraft. 50 % var för 

byggandet av fler vindkraftverk i den lokala vindkraftparken. Människor som redan var 

bosatta på platserna i närheten av vinkraftsparkerna hade viss oro med att det skulle bli 

negativ påverkan på området. 27 % trodde at det skulle bli negativt för landskapsbilden, 

19 % trodde att det skulle bli negativ påverkan av trafik under byggnadsfasen och 15 % 

trodde att buller från byggandet skulle bli ett problem. Efter färdigbyggandet av parkerna 

så hade de negativa siffrorna minskat till 12 %, 6 % och 4 % (Wizelius, 2015, s.252). I 

tabell 2 kan man se att majoriteten i olika länder är positiva för en utbyggnad av 

vindkraften, Sverige hade den lägsta andelen som ville satsa mer på vindkraft medan 
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Australien hade högsta andelen som ville satsa mer på vindkraften enligt 

undersökningarna. 

Tabell 2. Vindkraftens utbyggnad i olika länder (Wizelius, 2015, s.249-251). 

Land År Andel som ville satsa mer på vindkraft 

Sverige 2012 66 % 

Danmark 2002 68 % 

Tyskland 2001 88 % 

Storbritannien 2003 74 % 

Frankrike 2003 92 % 

Australien 2003  95 % 

2013 genomfördes en undersökning om vindkraft och turism av Vendula Braunova från 

Uppsala Universitet. Under juli månad delades det ut enkäter till turister som lämnade 

Gotland med färjan och 735 turister svarade på enkäten. 83 procent av de som besvarade 

enkäten hade sett vindkraftverk under sin vistelse på Gotland. 59 procent av de svarande 

ansåg att vindkraftverken gav ett positivt intryck, 32 procent var neutrala och 8 procent 

var negativa mot vindkraftverken i landskapet. En annan fråga som fanns med på 

enkäten var om vindkraften påverkade turisterna att återvända till Gotland var att 59 

procent var oberörda, 19 procent ansåg att de skulle återvända till Gotland på grund av 

vindkraften medan 2 procent inte ville återvända på grund av vindkraftverken på 

Gotland (Wizelius, 2015, s.261). 

Opinionsundersökningar som har gjorts har visat sig att acceptansen för vindkraften från 

allmänheten är positiv och har ett starkt stöd. Det är främst myndigheter, politiker och 

redan etablerade kraftbolag som har svårt med att acceptera vindkraften och dess 

utbyggnad (Wizelius, 2015, s.261). 
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2.6 Lagar och tillstånd 

Vid all etablering av vindkraft så är det obligatoriskt att kontakta Försvarsmakten, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Trafikverket (Länsstyrelsen Örebro 

Län 2014, s. 7). 

När vindkraftsprojekt skall planeras, är det kommunen som tar ställning och prövar 

ansökningar om bygglov. Politiker i byggnadsnämnden fattar beslut angående vindkraft 

och det är obligatoriskt att följa de gällande lagarna. Det är plan- och bygglagen 

(2010:900; PBL) som träder i kraft när man ska uppföra vindkraftverk men samtidigt 

måste bygglov också uppfylla kraven som är beskrivna i miljöbalken (Wizelius, 2015, s. 

157). 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov om vindkraftverkets rotordiameter 

är större än 3 meter, om vindkraftverket placeras närmare tomtgränsen än 

vindkraftverkets totalhöjd, om vindkraftverket är fast monterat på byggnaden och om 

anläggningen består av högst 6 verk med totalhöjd som är lägre än 150 meter. I enskilda 

fall kan byggnadsnämnden kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om det finns 

beslutsunderlag för det, det är dock ofta enklare beskrivningar för enstaka eller få verk. 

Detaljplan (DP) kan också förekomma. Miljöprövning krävs om man har ett eller fler 

verk som är över 150 meter i totalhöjd och/eller om man har sju eller fler verk som är 

över 120 meter i totalhöjd. (Wizelius, 2015, sid. 158). 

Mindre anläggningar är av kommunalt intresse och man behöver alltid få kommunens 

godkännande och kommunen har veto genom vindkraftspropositionen vilket inte kan 

överklagas. Försvaret, länsstyrelser och naturvårdsverket kan också överklaga 

vindkraftsprojekt (Wizelius, 2015, sid. 159). Överklagan kan även ske från myndigheter 

och privatpersoner som till exempel är grannar till marken där vindkraftverken byggs 

vilket i sin tur kan resultera i försenade projekt eller projekt som inte blir av alls 

(Wizelius, 2015, sid. 360). 
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Naturvårdsverket anser att ljudnivån från vindkraftverk till bostäder inte bör överstiga 40 

dBA och i friluftsområden samt andra områden med lågt bakgrundsljud bör inte 

ljudnivån överstiga 35 dBA (Wizelius, 2015, sid. 202). Jämför man med vanliga 

decibelnivåer som människor är mer vana vid så är en viskning 40 dBA och ett normalt 

samtal 60 dBA (Umeå kommun, 2017). 

2.7 Vindkraftens framtid i Sverige 

Vindkraften och tekniken har utvecklats väldigt mycket sedan de första vindkraftverken 

byggdes i slutet av 1970-talet. Rotorbladen är idag 16 gånger större och dagens 

vindkraftsverk producerar 100 gånger mer elektricitet än på 1970-talet. Vindkraftverk till 

havs är en av anledningarna till att storleken på vindkraftverken har ökat och större 

vindkraftverk är fördelaktigare ute till havs då det blir mindre störningar för de 

närboende. Enligt prognoser kommer havsbaserad vindkraft att vara vanligare än 

landbaserad vindkraft år 2030.  I första hand forskar och utvecklar man för att optimera 

vindkraftparker men det pågår även forskning för att kostnadseffektiviteten och 

tillförlitligheten ska öka. Att öka drifttiden så att man behöver utföra mindre reparationer 

och underhåll är också en viktig del i framtida vindkraftverk. Det förväntas att 

vindkraften ska stå för 14 % av elproduktionen i EU år 2020 och EU-kommissionen har 

beslutat att de ekonomiska och tekniska förutsättningarna ska förbättras till år 2020 och 

då har man ett forskningsprogram som har sex miljarder euro till förfogande (Vattenfall, 

2016). 

I Europa påbörjade vindkraftsutbyggnaden på allvar i början av 1980-talet och idag har 

Danmark, Spanien och Tyskland tusentals MW vindkraft i drift som ger arbete åt 

hundratusentals personer. I Sverige och andra länder har utvecklingen inte gått lika 

snabbt och förklaringen är hur vindkraftspolitiken har sett ut och hur den har prioriterats. 

I Danmark, Spanien och Tyskland har politikerna garanterat ett relativt högt och fast pris 

för den producerade vindkraftselektriciteten samt så har det inte varit alltför komplicerat 

att få tillstånd för att bygga och sammankoppla till det befintliga elnätet. 

Miljöbelastningen minskar vilket betyder att de externa kostnaderna minskar och 



 21 

utbyggnaden av vindkraften har skapat arbeten och tillväxt inom vindkraftsbranschen 

(Wizelius, 2015, s.164). En stor skillnad mellan Danmark och Sverige var att Danmark 

hade ett elsystem som var delvis decentraliserat samt att man hade en stor del elektricitet 

producerat med hjälp av fossil energi. Sverige har ett elsystem som är starkt och 

centraliserat samt så hade man redan låga koldioxidutsläpp på grund av den höga 

andelen kärn- och vattenkraft (Wizelius, 2015, s.167 och 170). El producerad med 

vindkraft ger inte upphov till koldioxidutsläpp och det är inte rättvist mot vindkraften då 

andra energikällor som till exempel kolkraftverk ger upphov till koldioxidutsläpp, vilket 

i sin tur betyder externa kostnader för samhället. Att införa en koldioxidskatt skulle 

innebära rättvisa för energiproduktionen då dagens energipirser inte avspeglar 

miljökostnaderna (Wizelius, 2015, s.182). 

Den 1 juli 1994 beslutades det i riksdagen att vindkraftsproducenter skulle få en 

miljöbonus och det var ett belopp som motsvarade hushållskundernas elskatt. Det var 

ingen skattebefrielse utan det var ett belopp man fick som ersättning för vindkraftens 

miljöfördelar. Från början var miljöbonusen på 8,8 öre/kWh och som mest var den 18,1 

öre/kWh men i juni 2002 beslutades det i riksdagen att miljöbonusen skulle trappas av 

stegvis och som till slut avskaffades helt år 2010 (Wizelius, 2015, s.330). 

År 2006 hade vindkraften en elproduktion på knappt 1 TWh vilket var mindre än 0,5 % 

av Sveriges totala elproduktion. De svenska regeringspartierna antog 2008 i en 

planeringsram att det skulle skapas en vinkraftsutbyggnad på 30 TWh i Sverige till år 

2020, 10 TWh ska bestå av havsbaserad vindkraft och 20 TWh ska bestå av landbaserad 

vindkraft. 2016 hade vindkraftens elproduktion ökat till 15,5 TWh vilket var 9 % av 

Sveriges totala elproduktion. (Statens Energimyndighet 2017, sid. 6). I Sverige ökade 

vindkraftseffekten med cirka 620 MW under 2016 vilket var en minskning jämfört med 

2015 då vindkrafteffekten ökade med 744 MW (Statens Energimyndighet, 2017, s. 5). I 

slutet av 2016 var den totala vindkraftseffekten i Sverige 6 430 MW. Havsbaserad 

vindkraft hade endast en effekt på 203 MW vilket motsvararar 3 % och elproduktionen 

uppgick till 0,6 TWh. Den storskaliga landbaserade vindkraften som även är den mest 
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ekonomisk lönsamma bidrog mest till den nytillkomna effekten (Statens 

Energimyndighet 2017, s. 7).  

Sommaren 2016 ställde sig fem politiska partier bakom en energiöverenskommelse där 

målet är att nå en hundraprocentig förnybar elproduktion till år 2040. Den största 

utbyggnaden förväntas vindkraften stå för och det är från dagens 17 TWh till 65-75 TWh 

till år 2040 (Orring och Nohrstedt, 2017). 

I tabell 3 kan man se att vindkraft på land är det billigaste alternativet att producera 

elektricitet med styrmedel samt ett av de billigaste alternativen utan styrmedel. 

Tabell 3. Kostnader för ny elproduktion med kommersiella tekniker med en ränta på 6 

%. November 2014 (Sidén, 2015, s. 108). 

Teknikslag Effekt 

(MW) 

Kostnad med styrmedel 

(öre/kWh) 

Kostnad utan styrmedel 

(öre/kWh) 

Kolkondens 800 56 43 

Kärnkraft 1 720 60 54 

Gaskombikraftvärme 154 57 53 

Biokraftvärme 88 44 58 

Vindkraft, land 10-150 35-36 51 

Vindkraft, hav 144-600 59-63 75-79 

Vattenkraft 5-90 42-52 46-56 

Solceller, park 1 79 93 

Nyinstallationerna av kapaciteten i världen ökade med 259 GW år 2016 och förnybar 

energi hade 138 GW av dessa installationer vilket motsvarar 53 % av nyinstallationerna. 

Solenergin hade den högsta andelen på 75 GW vilket motsvarar 29 % av de totala 

nyinstallationerna år 2016. Vindkraften och kolkraften hade 54 GW vardera av dessa 

installationer vilket motsvarar 21 % vardera av de totala nyinstallationerna (Carbon 

Brief, 2017). 
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2.8 Småskalig vindkraft och solceller 

El producerad med småskalig vindkraft, el producerad med solceller och köpt el från en 

elhandlare kommer att jämföras med varandra.  

Jämförelsen är baserad på den småskaliga vindkraftens årliga produktion vid en 

årsmedelvind på 4,5 m/s vilket ger en årlig produktion på 4 220 kWh (WINDFORCE, 

u.å.). Då tillverkaren av vindkraftverket inte har angett vinddistributionen så är 

årsmedelvindhastigheten beräknad på en konstant vindhastighet på 4,5 m/s. Vid 

beräkningarna av solceller kommer investeringskostnaden justeras så att produktionen 

hamnar på 4 220 kWh samt så kommer den årliga inköpta elen justeras så att den totala 

årliga förbrukningen blir 4 220 kWh.  

För småskalig vindkraft kommer lånet att baseras på verkets livslängd vilket är beräknat 

till 15 år, HYE lämnar 3 års garanti på vindkraftverket med option på 5 år (HYE Wind 

Power Energy, u.å.). För solceller kommer lånet att baseras på 20 år vilket vanligtvist är 

tillverkarnas effektgaranti (Sidén, 2015, s. 65). Solcellernas optimerare har 25 års garanti 

och växelriktaren har 12 års garanti (Vattenfall, u.å.a). Själva solcellerna har en 

produktgaranti på 10 år och 25 års linjär effektgaranti (Jinko Solar, 2016, sid.1). Det är 

enklare att beräkna vindkraftverkets livstid då solcellerna har fler olika garantier och 

beräknade livstider för sina komponenter samt större produktionsfall än vindkraftverket. 

Småskalig vindkraft och solceller kommer även att beräknas utan lån. Det finns även 

olika slags stödsystem och styrmedel för vindkraft och solceller men det kommer inte att 

tas med i beräkningarna. 
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2.9 Slutsats 

Det är många faktorer som måste vara på sin plats för att man ska kunna bygga och få en 

bra produktion från ett vindkraftverk. Vinden är den viktigaste delen och utan den har 

man ingen produktion. Vinden uppstår på många olika sätt beroende på var man befinner 

sig på jordklotet och vid vilken tidpunkt. För att man ska få bästa möjliga produktion så 

är valet av vindkraftverkets placering ytterst viktigt. Ser man på vindkraftens historia så 

går den tillbaka tusentals år och har utvecklats idag till en jätteindustri vilket kan 

konkurrera med andra stora aktörer på marknaden. Vindkraftverkens funktion har blivit 

mycket mer komplicerad om man jämför de enkla väderkvarnarna som var byggda av trä 

med dagens konstruktioner som består av modern teknik, metall, betong, aerodynamik 

och komplicerade datorsystem. Undersökningar visar att allmänhetens acceptans för 

vindkraften är positiv med god marginal och det är många som vill satsa mer på 

vindkraften och det är oftast myndigheter, politiker och kraftbolag som är emot 

vindkraftsutbyggnad. Eftersom projektet består av småskalig vindkraft med batterier så 

krävs det inte bygglov eller andra tillstånd så länge man inte monterar verket på själva 

byggnaden och att ljudnivåerna inte överskrider de rekommenderade gränsvärdena. 

Vindkraftens framtid är mycket ljus i många länder och speciellt de länder som har 

producerat energi med fossil energi. I Sverige har vindkraften också en ganska ljus 

framtid men vattenkraften kommer att vara dominerande under den närmsta framtiden, 

men nya tekniker och möjligheter kan komma att se dagens ljus så det är omöjligt att 

veta exakt hur det kommer att se ut i framtiden.   
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KAPITEL 3. METODOLOGI OCH DATA 

3.1 Introduktion och beskrivning 

I kapitel 3 presenteras uppsatsens metodologi och data. Det kommer att presenteras 

projektområde, elektricitetslösningar för hushållsel för en villa i Sverige, vilka 

beräkningsmetoder som använts för de ekonomiska kalkylerna och till sist presenteras en 

slutsats av kapitlets föregående sektioner. 

3.2 Projektområde 

I figur 10 kan man se området där det småskaliga vindkraftverket är tänkt att placeras på 

och det är vid den gula kartnålen som är placerad ner till höger, koordinaterna är Latitud 

59° 9'47.96"N och Longitud 15°13'49.01"O. Vindpark Örebro-Kumla är placerad vid 

den röda kartnålen upp till vänster. Projektområdet har valts i närheten av Vindpark 

Örebro-Kumla för att det finns färdiga beräkningar på 3 stycken 2 MW vindturbiner på 

80 meters navhöjd och då kan man jämföra storskalig vindkraft med småskalig 

vindkraft. Det finns inga vindmätningar för den småskaliga vindkraften och det 

huvudsakliga syftet är att se om det är lönsamt att producera vid en given 

årsmedelvindhastighet och i det här fallet en årsmedelvind på 4,5 m/s vilket man kan se i 

tabell 5.  
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Figur 10. Projektområde (Google Earth Pro, 2017).  

3.3 Elektricitetslösningar för hushållsel i en villa i Sverige 

I den här uppsatsen kommer det att jämföras tre olika lösningar för hushållsel för villor i 

Sverige och det är småskalig vindkraft som inte kräver bygglov, solceller samt köpt el 

från elhandlare. Vindkraftverket som kommer att användas i projektet är ett kinesiskt 

vindkraftverk från HYE och är på 3 kW och priserna är vid direktköp av tillverkaren i 

Kina och då är frakt, tull och moms inberäknade men masten till vindkraftverket är från 

en svensk handlare. Solcellerna är ett färdigt paket från Vattenfall och den totala 

effekten är på 5,12 kW men har reducerats till 4,45 kW. Den köpta elen är från E.ON 

och den årliga produktionen är på 4 296 kWh men har reducerats till 4 220 kWh. 

Anledningen till reduceringarna är att beräkningarna ska bli så rättvisa som möjligt 

mellan dessa tre olika lösningarna. 
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3.3.1 Småskalig vindkraft 

I tabell 4 kan man se det småskaliga vindkraftverkets specifikationer. 

Tabell 4. Småskalig vindkraft (HYE Wind Power Energy, u.å.). 

Specifikationer  

Modell HY-3000L 

Tillverkare HYE 

Nominell effekt 3 000 W 

Startvind 2,5 m/s 

Laddvind (cut in) 3 m/s 

Nominell vindhastighet 12 m/s 

Maximalt tillåten vindstyrka 50 m/s 

Rotor diameter 3 m 

Sveparea rotor 7,3 m
2
 

Antal blad 5 st. 

Navhöjd 10 m 

Drifttemperatur − 40 till 60 °C 

Förväntad livslängd 15 år 

Tabell 5 visar årsmedelvind och uppskattad årlig produktion. Då tillverkaren av 

vindkraftverket inte anger vinddistributionen av vinden så finns det inte information hur 

årsmedelvinden och den årliga produktionen har tagits fram. 

Tabell 5. Uppskattad årlig produktion (WINDFORCE, u.å.). 

Årsmedelvind Årlig elproduktion (kWh) 

3 m/s 2 350 kWh 

3,5 m/s 3 030 kWh 

4 m/s 3 680 kWh 

4,5 m/s 4 220 kWh 

5 m/s 4 680 kWh 

5,5 m/s 4 980 kWh 

6 m/s 5 380 kWh 

6,5 m/s 5 750 kWh 

7 m/s 5 880 kWh 

8 m/s 6 340 kWh 

9 m/s 6 650 kWh 
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Figur 11 visar vindkraftverkets månatliga effektkurva och månatliga energiproduktionen. 

I figur 12 kan man se vindkraftverkets kapacitetsfaktor med luftdensiteten 1,225 kg/m
3
, 

tillverkaren anger inte vinddistributionen för framtagandet av koefficienterna för 

vindhastigheterna och då antas det även här att vindhastigheterna är konstanta. Figur 13 

visar hur ljudemmissionen ser ut i dBa i olika vindhastigheter med luftdensiteten 1,225 

kg/m
3
. 

 

Figur 11. Effektkurva och månatlig energiproduktion (HYE Wind Power Energy, u.å.). 

 

Figur 12. Vindkraftverkets kapacitetsfaktor (HYE Wind Power Energy, u.å.). 
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Figur 13. Ljudemission dBA. (HYE Wind Power Energy, u.å.). 

Vindkraftverket i den här uppsatsen är ett off grid system vilket är med batterier som är 

inkluderade i priset och därmed är systemet enbart för ö-drift. I BILAGA A finns det 

ytterligare information om vindkraftverket och dess komponenter samt det andra 

vindkraftverket och dess komponenter som är avsett att anslutas till nätet. 

3.3.2 Solceller 

I tabell 6 kan man se solcellspaketets specifikationer. 

Tabell 6. Solcellspaket 

Specifikationer  

Modell 320 W Eagle 330PP 

Tillverkare Jinko 

Total effekt 4, 44 kW 

Årlig produktion 4 220 kWh 

Totalyta solceller 28, 6 m
2 

Förväntad livslängd 20 år 
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3.3.3 Köpt elektricitet från elhandlare 

Den 8 november 2017 var elpriset från E.ON 1,98 kr per kilowattimme med alla avgifter 

inklusive skatter medräknade  

3.4 Beräkningsmetoder 

De ekonomiska beräkningarna kommer att utföras med lån och utan lån och då kommer 

både elektricitet producerad med småskalig vindkraft och solceller att jämföras med köpt 

el från elhandlare. En känslighetsanalys kommer att utföras och då med ± 20 % på 

produktionen samt räntorna på banklån med 4 %, 5 % och 6 % med en lånlängd på 15 år 

för vindkraften och 20 år för solcellerna. Beräkningarna för den storskaliga vindkraften 

kommer också att inkluderas för att man kan jämföra vissa aspekter med småskalig 

vindkraft, men beräkningarna är inte direkt jämförbara med varandra då den ena är för 

eget bruk och den andra för försäljning. Beräkningarna för den storskaliga vindkraften är 

mer omfattande och de beräkningarna beskrivs närmare under avsnittet 4.3.5 Storskalig 

vindkraft samt BILAGA C. 

De mest relevanta ekvationerna som kommer att användas i beräkningarna är i tabell 12, 

14 och 17 och de tabellerna kommer att innehålla kostnadsscenarion för småskalig 

vindkraft, solceller och storskalig vindkraft. Dessa ekvationer behöver en utförligare 

genomgång medan andra beräkningar och ekvationer är enklare och kan avläsas utan 

utförligare beskrivningar.  

Investeringskostnad i tabellerna beskriver hur mycket det kostar att finansiera för att få 

igång en anläggning som kan börja producera elektricitet. I storskalig vindkraft ingår det 

till exempel projektering, vägbyggnad och byggandet av själva vindkraftverken. I 

småskalig vindkraft och solceller ingår inte byggandet eller projektering utan det är 

enbart vindkraftverket och dess komponenter och solcellsanläggningen och dess 

komponenter så att man kan börja producera elektricitet. 



 31 

Kapitalkostnad är själva investeringskostnaden med ränta om man har finansierat 

projektet med hjälp av lån. Kapitalkostnad LCC (Life Cycle Cost) är den totala 

investeringskostnaden inklusive lån och ränta vilket är baserat på hur mycket 

vindkraftverket, vindkraftverken eller solcellsanläggningen kommer att kosta under sin 

livstid. Den årliga kapitalkostnaden är beräknad med hjälp av annuitetsformeln. Årlig 

kapitalkostnad beräknar man fram med hjälp av nedanstående formel och beräkningar 

avser för tabell 17, Kostnadsscenarion för storskalig vindkraft och kolumnen Normal. 

Kå = a Ki    

Kå är den årliga kapitalkostnaden, a är annuiteten och Ki är investeringskostnaden. 

a = r q
n
 / q

n
-1   

r är räntan och n är avskrivningstiden. 

a = 0,05 * (1,05)15 / (1,05)15-1 = 0,096 

Kå = 0,096 * 67 575 000 kr = 6 510 330 kr 

Driftkostnaderna i tabellerna skiljer sig åt i hög grad och driftkostnaderna för småskalig 

vindkraft och solceller är enbart baserade på smörjning och rengöring. Driftkostnaderna 

för storskalig vindkraft är baserade på service, försäkring, elmätning, telefon, 

fastighetsskatt, miljötillsynsavgift, administration och markarrende som är baserat på 

bruttointäkten, se tabellerna 20 och 21. Driftkostnad LCC är baserat på hur mycket 

vindkraftverket, vindkraftverken eller solcellsanläggningen kommer att kosta under sin 

livstid. 

Produktionskostnad kWh/år beräknar man med hjälp av att man adderar den årliga 

kapitalkostnaden med den årliga driftkostnaden och dividerar med kWh man har 

producerat under året. Nedanstående formel avser för tabell 12, 14 och 17 och kolumnen 

Normal medan själva beräkningen avser för tabell 17, Kostnadsscenarion för storskalig 

vindkraft och kolumnen Normal. 
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Ekost = Kå + Då / kWh/år  

Kå är den årliga kapitalkostnaden 

Då = den årliga driftkostnaden 

kWh/år = den årliga produktionen 

Produktionskostnad kWh/år = Kå = 0,096 * 67 575 000 kr = 6 510 330 kr = (6 510 330 

kr + 946 978 kr)/ 11 332 400 kWh = 0,658 kr/kWh 

Elpris kr/kWh/år innebär i tabell 12 och 14 hur mycket det kostar att köpa in el från 

elhandlaren och i tabell 17 innebär det vad försäljningspriset för den producerade elen 

blir.  

Årlig elbesparing/kr i tabell 12 och 14 innebär hur mycket el man kan spara när man 

producerar sin egen el och driftkostnaderna är ej medräknade i den årliga elbesparingen. 

För att få fram den årliga elbesparingen så har produktion kWh/år multiplicerats med 

elpris kr/kWh. I tabell 17 kan man se den årliga intäkten och det är beräknat med hjälp 

av att produktion kWh/år multiplicerats med elpris kr/kWh. 

I tabell 17 finns nettointäkt kr/år och årlig vinst. I nettointäkt kr/år har den årliga 

driftkostnaden subtraherats från den årliga intäkten. I den årliga vinsten har den årliga 

kapitalkostnaden subtraherats från den årliga nettointäkten. 

Slutgiltigen så finns det pay-off tid/år i tabellerna 12, 14 och 17. Pay-off tiden är 

beräknad med ränta vilket ger en realistisk återbetalningstid av anläggningarna. Pay-off 

tiden har beräknats fram genom att kapitalkostnad LCC dividerats med nettointäkt kr/år i 

tabell 17 och i tabell 12 och 14 har det beräknats genom att kapitalkostnad LCC 

dividerats med årlig elbesparing/kr – driftkostnad 1 år. 
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3.5 Slutsats 

Projektområdet som valdes var enbart för att ett tidigare storskaligt projekt varit aktuellt 

för området och det huvudsakliga syftet är inte ett projektområde utan den årliga 

medelvindhastigheten. Årliga produktionen på 4 220 kWh har justerats efter den 

småskaliga vindraftens produktion för solcellerna och den köpta elen så att det blir en 

rättvis och enkel jämförelse mellan de tre olika lösningarna. Beräkningsmetoderna kan 

vara komplicerade när man jämför med varandra och när solcellerna har reducerats till 

vindkraftens nivå. Jämförelsen med storskalig vindkraft så är det endast vissa aspekter 

som kan jämföras med den småskaliga vindkraften på grund av olika förutsättningar och 

beräkningssätt i den här uppsatsen. 

  



 34 

KAPITEL 4.  ANVÄNDNING AV METOD OCH RESULTAT 

4.1 Introduktion 

I kapitel 4 presenteras uppsatsens användning av metod och resultat. Det kommer att 

presenteras årlig produktion, ekonomiska kalkyler och till sist presenteras resultatet av 

kapitlets föregående sektioner. 

4.2 Årlig produktion 

Tabell 7 visar den uppskattade årliga produktionen och elbesparingen gentemot köpt el. 

Uppskattad årlig produktion och det är årsmedelvinden på 4,5 m/s och den årliga 

produktionen på 4 220 kWh som kommer att vara målet för vindkraft, solceller och köpt 

elektricitet.  

Tabell 7. Småskalig vindkraft, uppskattad årlig produktion och elbesparing. 

Genomsnittlig 

vindhastighet 

Årlig elproduktion (kWh) Elbesparing 1,98 kr kWh/år 

3 m/s 2 350 kWh 4 653 kr 

3,5 m/s 3 030 kWh 5 999 kr 

4 m/s 3 680 kWh 7 286 kr 

4,5 m/s 4 220 kWh 8 356 kr 

5 m/s 4 680 kWh 9 266 kr 

5,5 m/s 4 980 kWh 9 860 kr 

6 m/s 5 380 kWh 10 652 kr 

6,5 m/s 5 750 kWh 11 385 kr 

7 m/s 5 880 kWh 11 642 kr 

8 m/s 6 340 kWh 12 553 kr 

9 m/s 6 650 kWh 13 167 kr 

4.3 Ekonomiska kalkyler 

I den ekonomiska beräkningen så har även en känslighetsanalys använts och då ± 20 % 

på produktionen samt räntorna på banklån med 4 %, 5 % och 6 % med en lånlängd på 15 

år. Priserna är ungefärliga och kan skifta beroende på projektstorlek samt vad man har 

förhandlat fram med tillverkare och entreprenörer. 
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4.3.1 Småskalig vindkraft 

I tabell 8 kan man se investeringskalkylen för HY 3000W off grid system. Dollarkursen 

2017-11-17 var på 8,4 SEK. Priserna är direkt från tillverkaren från Kina och gäller för 

ett vindkraftverk inkluderat med nödvändiga komponenter (se figur 14 i BILAGA A). 

Fraktpriset i Tabell 8 är ett fraktpris som tillverkaren angav då dem kontaktades. Tabell 

9 visar övriga investeringskostnader inkluderade vilka är 10 % tullavgift, 25 % moms 

och mast för vindkraftverket som är priset från en svensk handlare. I tabell 10 kan man 

se årliga driftkostnader samt vindkraftverkets driftkostnader för hela livscykeln och då är 

smörjning och rengöring inkluderade. 

Tabell 8. Investeringskalkyl för HY 3000W off grid system.  

Komponent Kostnad kr Antal Totalkostnad kr 

Vindkraftverk 15 792 kr 1 st. 15 792 kr 

Controller 3 864 kr 1 st. 3 864 kr 

Inverterare 4 704 kr 1 st. 4 704 kr 

Batterier 7 728 kr 1 st. 7 728 kr 

Frakt 2 688 kr 1 st. 2 688 kr 

Totalkostnad   34 776 kr 

Tabell 9. Övriga investeringskostnader.  

Moment Kostnad kr Antal Totalkostnad kr 

Tull och moms 13 041 kr 1 st. 13 041 kr 

Mast (WINDFORCE, u.å.). 19 000 kr 1 st. 19 000 kr 

Totalkostnad   32 041 kr 

Tabell 10. Driftkostnader som inkluderar smörjning och rengöring. 

Antal år Kostnad kr Antal Totalkostnad kr 

Driftkostnad 1 år 200 kr 1 st. 200 kr 

Driftkostnad LCC 3 000 kr 15 st. 3 000 kr 
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Tabell 11 visar normalproduktion där den årliga medelvindhastigheten är 4,5 m/s vilket 

innebär en årlig produktion på 4 220 kWh. Känslighetsanalysen visar en årlig 

produktionsminskning på − 20 % och en årlig produktionsökning på + 20 %.  

Tabell 11. Produktion och förtjänst för vindkraftverk beräknad med en årsmedelvind på 

4,5 m/s. Elpriset är baserat på inköpt el från elhandlare. 

Känslighetanalys kWh/år Elpris kr/kWh Elproduktion kr/år 

Normal Produktion kWh/år 4 220 kWh 1,98 kr 8 356 kr 

− 20 % Produktion kWh/år 3 376 kWh 1,98 kr 6 684 kr 

+ 20 % Produktion kWh/år 5 064 kWh 1,98 kr 10 027 kr 

Tabell 12 visar kostnadsscenarion för den småskaliga vindkraften under dess livstid på 

15 år. Lånet är beräknat på 15 år. Normal är beräknad med 5 % ränta och inga 

förändringar i årlig produktion och totalkostnaden för vindkraftverket blir under 15 år 

inklusive ränta på 96 555 kr. − 20 % är beräknad med 6 % ränta och en 

produktionsminskning på 20 % och totalkostnaden för vindkraftverket blir under 15 år 

inklusive ränta på 103 200 kr. + 20 % är beräknad med 4 % ränta och en 

produktionsökning på 20 % och totalkostnaden för vindkraftverket blir under 15 år 

inklusive ränta på 90 150 kr. Ej lån har inga förändringar i årlig produktion och 

totalkostnaden för vindkraftverket utan lån blir 66 817 kr. 

Tabell 12. Kostnadsscenarion för småskalig vindkraft.  

Moment Normal − 20 % + 20 % Ej lån 

Investeringskostnad 66 817 kr 66 817 kr 66 817 kr 66 817 kr 

Kapitalkostnad 1 år 6 437 kr 6 880 kr 6 010 kr 4 454 kr 

Kapitalkostnad LCC 96 555 kr 103 200 kr 90 150 kr 66 817 kr 

Driftkostnad 1 år 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 

Driftkostnad LCC 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 

Produktionskostnad kWh/år 1,57 

kr/kWh 

2,10 

kr/kWh 

1,22 

kr/kWh 

1,10 

kr/kWh 

Produktion kWh/år 4 220 kWh 3 376 kWh 5 064 kWh 4 220 kWh 

Elpris kr/kWh 1,98 kr 1,98 kr 1,98 kr 1,98 kr 

Årlig elbesparing/kr 8 356 kr 6 684 kr 10 027 kr 8 356 kr 

Pay-off tid/år 11,8 år 15,9 år 9,2 år 8,2 år 

Priset på ett identiskt vindkraftverk från en svensk återförsäljare och då utan batterier är 

94 000 kr (WINDFORCE, u.å.). 
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4.3.2 Solceller 

Tabell 13 visar en normalproduktion på 4 220 kWh. Känslighetsanalysen visar en årlig 

produktionsminskning på − 20 % och en årlig produktionsökning på + 20 %.  

Tabell 13. Produktion och förtjänst för solceller. Elpriset är baserat på inköpt el från 

elhandlare. 

Känslighetanalys kWh/år Elpris kr/kWh Elproduktion kr/år 

Normal Produktion kWh/år 4 220 kWh 1,98 kr 8 356 kr 

− 20 % Produktion kWh/år 3 376 kWh 1,98 kr 6 684 kr 

+ 20 % Produktion kWh/år 5 064 kWh 1,98 kr 10 027 kr 

Tabell 14 visar kostnadsscenarion för solceller under dess livstid på 20 år. Lånet är 

beräknat på 20 år. Normal är beräknad med 5 % ränta och inga förändringar i årlig 

produktion och totalkostnaden för solcellerna blir under 20 år inklusive ränta på 137 840 

kr. − 20 % är beräknad med 6 % ränta och en produktionsminskning på 20 % och 

totalkostnaden för solcellerna blir under 20 år inklusive ränta på 149 760 kr. + 20 % är 

beräknad med 4 % ränta och en produktionsökning på 20 % och totalkostnaden för 

solcellerna blir under 20 år inklusive ränta på 126 400 kr. Ej lån har inga förändringar i 

årlig produktion och totalkostnaden för solcellerna utan lån blir 85 892 kr. Den initiala 

investeringskostnaden är 99 000 kr (se figur 18) med en produktion på 4 864 kWh och 

produktionen har reducerats ner till 4 220 kWh vilket är 87 % av 4 864 kWh och då har 

även inköpspriset reducerats till 87 % vilket är 85 892 kr för att göra jämförelsen rättvis 

gentemot vindkraften. 
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Tabell 14. Kostnadsscenarion för solceller.  

Moment Normal − 20 % + 20 % Ej lån 

Investeringskostnad 85 892 kr 85 892 kr 85 892 kr 85 892 kr 

Kapitalkostnad 1 år 6 892 kr 7 488 kr 6 320 kr 4 295 kr 

Kapitalkostnad LCC 137 840 kr 149 760 kr 126 400 kr 85 892 kr 

Driftkostnad 1 år 200 kr 200 kr 200 kr 200 kr 

Driftkostnad LCC 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 

Produktionskostnad kWh/år 4 220 kWh 3 376 kWh 5 064 kWh 4 220 kWh 

Produktion kWh/år 1,68 

kr/kWh 

2,27 

kr/kWh 

1,29 

kr/kWh 

1,06 

kr/kWh 

Elpris kr/kWh 1,98 kr 1,98 kr 1,98 kr 1,98 kr 

Årlig elbesparing/kr 8 356 kr 6 684 kr 10 027 kr 8 356 kr 

Pay-off tid/år 16,9 år 23,1 år 12,7 år 10,5 år 

 

4.3.3 Köpt el från elhandlare 

Tabell 15 (se figur 16 i BILAGA B) visar beräkningarna som är utförda med hjälp av 

elräkningen från E.ON. E.ON är nätägare och levererar elektriciteten så hela summan 

betalas till E.ON och alla avgifter är medräknade. 

Tabell 15. Beräknad från E.ONs elräkning där de även står för nätavgiften. 

Moment Summa 

Elpris utan skatt och moms 35,88 öre/kWh 

Energiskatt 40,63 öre/kWh 

Moms 8,97 öre/kWh 

Elöverföring 61,55 öre/kWh 

Totalt 147,03 öre/kWh 

Elnätsabonnemang årsavgift 1 800 kr 

Elavtal årsavgift 420 kr 

Elförbrukning 1 år 4 296 kWh 

Elförbrukning 15 år 64 440 kWh 

Total elkostnad 1 år 8 536 kr 

Total elkostnad 15 år 128 040 kr 

Total elkostnad 20 år 167 120 kr 

Totalkostnad kWh/år 1,98 kr/kWh 
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4.3.4 Jämförelse av de tre olika elektricitetslösningarna 

I tabell 16 kan man jämföra köpt el och egenproducerad el med vindkraft och solceller. 

Jämförelserna är baserade på utan lån och lån med en ränta på 5 % samt så har avgift för 

driftkostnader för vindkraft och solceller lagts till med 200 kr per år. 

Tabell 16. Jämförelse, köpt el och egenproducerad el med vindkraft och solceller. 

Moment El från 

elhandlare 

El från 

vindkraft 

utan lån 

El från 

vindkraft 

med lån 

El från 

solceller 

utan lån 

El från 

solceller 

med lån 

kWh 1 år 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 

kWh 15 år 63 300 63 300 63 300 X X 

kWh 20 år 84 400 X X 84 400 84 400 

Kostnad 1 år 8 356 kr 4 654 kr 6 637 kr 4 495 kr 7 092 kr 

Kostnad 15 år 125 340 kr 69 817 kr 99 555 kr X X 

Kostnad 20 år 167 120 kr X X 89 892 kr 141 840 kr 

Kostnad kWh 1,98 kr 1,10 kr 1,57 kr 1,06 kr 1,68 kr 

4.3.5 Storskalig vindkraft 

Den storskaliga vindkraften kommer endast att jämföras med den småskaliga 

vindkraften i den här uppsatsen. Navhöjden för den storskaliga vindkraften är 80 meter 

och med en medelvindhastighet på 5,6 m/s. Det är 3 stycken Vestas V90-2.0 MW verk 

som har en årlig produktion på 11 332 400 kWh på den angivna medelvindhastigheten. 

Beräkningarna för den storskaliga vindkraften är framtagen för försäljning av elektricitet 

och det betyder att jämförelsen skiljer sig nämnvärt från de andra beräkningarna. 

Beräkningarna är utförda med hjälp av windPRO (se figur 17 i BILAGA C). 

Tabell 17 visar kostnadsscenarion för storskalig vindkraft under dess livstid på 15 år. 

Livstiden för storskaliga vindkraftverk brukar man oftast räkna på 20 år men här har 

beräkningarna gjorts på 15 år för att livslängden på det småskaliga vindkraftverket är på 

15 år. Lånet är beräknat på 15 år. Normal är beräknad med 5 % ränta och inga 

förändringar i årlig produktion och totalkostnaden för vindkraftverken blir under 15 år 

inklusive ränta på 97 654 950 kr. − 20 % är beräknad med 6 % ränta och en 

produktionsminskning på 20 % och totalkostnaden för vindkraftverken blir under 15 år 

inklusive ränta på 104 365 635 kr. + 20 % är beräknad med 4 % ränta och en 
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produktionsökning på 20 % och totalkostnaden för vindkraftverken blir under 15 år 

inklusive ränta på 91 166 550 kr. Ej lån har inga förändringar i årlig produktion och 

totalkostnaden för vindkraftverket utan lån blir 67 575 000 kr. 

Driftkostnaderna för storskalig vindkraft är baserade på fasta avgifter (se tabell 20 i 

BILAGA C) förutom markarrendet som baseras på procentenhet på bruttointäkten (se 

tabell 21 i BILAGA C) därav högre driftkostnader vid högre produktion. 

Tabell 17. Kostnadsscenarion för storskalig vindkraft.  

Moment Normal − 20 % + 20 % Ej lån 

Investeringskostnad 67 575 000 kr 67 575 000 kr 67 575 000 kr 67 575 000 kr 

Kapitalkostnad 1 år 6 510 330 kr 6 957 709 kr 6 077 770 kr 4 505 000 kr 

Kapitalkostnad LCC 97 654 950 kr 104 365 635 kr 91 166 550 kr 67 575 000 kr 

Driftkostnad 1 år 946 978 kr 849 066 kr 1 066 648 kr 946 978 kr 

Driftkostnad LCC 14 204 670 kr 12 735 990 kr 15 999 720 kr 14 204 670 kr 

Produktionskostnad 

kWh/år 

0,66 kr/kWh 0,86 kr/kWh 0,52 kr/kWh 0,48 kr/kWh 

Produktion kWh/år 11 332 400 

kWh 

9 065 920 

kWh 

13 598 880 

kWh 

11 332 400 

kWh 

Elpris kr/kWh 0,6 kr 0,48 kr 0,72 kr 0,6 kr 

Årlig intäkt 6 799 440 kr 4 351 642 kr 9 791 194 kr 6 799 440 kr 

Nettointäkt kr/år 5 852 462 kr 3 502 576 kr 8 724 546 kr 5 852 462 kr 

Årlig vinst − 657 868 kr − 3 455 133 kr 2 646 776 kr 1 347 462 kr 

Pay-off tid/år 16,7 år 29,8 år 10,4 år 11,5 år 
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4.4 Resultat 

Den köpta elektricitetens pris är 1,98 kr/kWh och resultatet är inte självklart att man med 

säkerhet gör några större besparingar med att installera småskalig vindkraft. En årlig 

genomsnittlig vind på 4,5 m/s ger en årlig produktion på 4 220 kWh. Ett lån med 5 % 

ränta på 15 år ger en kostnad på en producerad kilowattimme på 1,57 kr och en 

besparing på 25 785 kr under 15 år förutsatt att verket fungerar som det ska och det inte 

blir några extra reparations- eller servicekostnader. Skulle man ha en ränta på 6 % och 

produktionen skulle minska med 20 % så skulle det kosta 2,10 kr att producera en 

kilowattimme vilket är mer än att köpa el från elhandlare. Skulle man finansiera 

vindkraftverket utan lån så skulle priset per producerad kilowattimme landa på 1,10 kr 

och besparingarna under 15 år skulle bli 55 523 kr. Jämför man småskalig vindkraft med 

solceller så skiljer det sig väldigt lite både med lån och utan lån och kostnaden per 

kilowattimme utan lån är nästan identiska. Jämför man småskalig vindkraft mot 

storskalig vindkraft så blir produktionskostnaden för storskalig vindkraft på 0,48 kr/kWh 

vilket är mindre än hälften av kostnaden per kilowattimme än småskalig vindkraft och 

det är beräknat utan lån.  
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KAPITEL 5. DISKUSSION OCH ANALYS 

5.1 Introduktion 

I kapitel 5 presenteras uppsatsens diskussion och analys. Analys av metod och analys av 

resultat kommer att presenteras. 

5.2 Analys av metod 

Undersökningen i den här uppsatsen begränsas till en tillverkare och ett vindkraftverk. 

Det innebär att man bara har ett pris från en tillverkare, en uppskattad årlig produktion 

samt livslängd på vindkraftverket. Med fler tillverkare har man fler priser, skiftande årlig 

produktion och eventuellt skiftande livslängd på vindkraftverken vilket å andra sidan kan 

vara positivt eller negativt beroende på tillverkare och vindkraftverk. Tillverkaren av 

vindkraftverket i uppsatsen har angett en uppskattad årlig produktion och för att få en så 

realistisk produktion som möjligt så behöver man ha vinddata från platsen och haft 

vindkraftverket i produktion. Det som man också måste ta hänsyn till är de andra 

komponenterna till vindkraftverket och dess livslängd vilka inte är inkluderade i 

uppsatsen. Batterier, controller och inverterare är några av komponenterna som 

tillverkaren inte har angett livslängd på. Det bästa vore om man kunde undersöka flera 

vindkraftverk av samma modell och på det sätt se dess kostnader under dess livstid och 

se vad som var i behov av reparation, underhållning eller vad som behövdes ersättas helt. 

Det är dock ganska svårt att få till en sådan undersökning då det tar för lång tid och är 

för omständig i det här fallet men mer realistiskt vore att ha några verk i drift under ett 

par år och basera undersökningen på det. När det gäller mekaniska delar så är det svårt 

att förutse livslängden med hundraprocentig säkerhet, därför är det viktigt med garantier 

och vindkraftverket i den här uppsatsen har en garanti på 3 år med option på ytterligare 2 

år vilket blir då upp till 5 år. Den påstådda livslängden på 15 år kan då vara suspekt på 

grund av den avsevärt kortare garantitiden. Solcellerna i den här uppsatsen har avsevärt 

bättre garantivillkor än vindkraftverket. De ekonomiska beräkningarna inkluderade inte 

styrmedel för varken solcellerna eller vindkraften vilket då ger ett högre produktionspris. 
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Den här uppsatsen koncentrerade sig på det småskaliga vindkraftverket med batterier 

och skulle det vara så att man har ett elnät till förfogande så är det en självklarhet att 

sammankoppla sig till det befintliga elnätet. Även om den initiala kostnaden är högre så 

kan man sälja överskottselen och slippa framtida batteribyten vilket kan bli mer 

ekonomiskt lönsamt i slutändan. För att utföra fortsatta studier inom området så är det 

rekommenderat att ha minst ett vindkraftverk till sitt förfogande eller någon annan 

pålitlig källa som inte är tillverkare och utgå studierna därifrån. Nyckeln är just 

vindkraftverkets livslängd och dess årliga produktion och därefter kan man få en klarare 

bild om hur mycket det verkligen kostar att producera med vindkraftverket. 

En viktig fråga är den årliga medelvindhastigheten och den analyserades inte på den 

givna platsen utan det var en viss vindhastighet som användes i den här uppsatsen. 

Beräkningsmetoderna som har använts skiljer sig något från de metoderna som används i 

storskalig vindkraft men de är främst baserade på besparing av köpt el från elhandlare. 

Den årliga produktionen är baserad på årsmedelvinden på 4,5 m/s vilket ska ge en årlig 

produktion på 4 220 kWh enligt vindkraftverkets tillverkare. Tillverkaren har inte angett 

distributioner när det gäller årsmedelvind, produktion och kapacitetsfaktor. 

Vindkraftverkets produktion kan då var en möjlig felkälla och kan se annorlunda ut än 

vad den ser ut i tabell 5 då distribution och hastighet varierar från plats till plats. 

Ljudemissionerna är inte heller angivna från tillverkaren från ett lämpligt avstånd.  Det 

batteribaserade systemet kan också betyda att man under vindkraftverkets livstid med 

stor sannolikhet behöver byta ut de batterierna som medföljer systemet. 

Servicekostnader är också något som skulle kunna innebära merkostnader för 

vindkraftverket under sin livstid och då skulle även vinsten minska. Livslängden på 

vindkraftverket är på 15 år enligt tillverkaren men skulle livslängden bli kortare eller 

längre är svårt att förutse och då kan vinsten minska eller öka beroende på hur lång 

livslängden är på vindkraftverket och dess komponeter. Beroende på hur långt från huset 

vindkraftverket kommer att befinna sig så ökar också kostnaderna för kablar från 

vindkraftverket till huset för att man ska kunna ta del av elektriciteten. Installations- och 

monteringskostnader är inte inkluderade i de ekonomiska kalkylerna och skulle man 
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behöva anställa någon för installation och/eller montering så skulle det innebära 

kostnadsökningar. Slutsatsen är att det är svårt att förutse kostnaderna helt 

hundraprocentigt då verkets och dess komponeters livslängd kan variera, projektområdet 

kan variera, vad man själv kan bidra med för att hålla kostnaderna nere och hur 

förutsättningarna ser ut där man bor för avstånd, elnät etc. Till sist men inte minst så 

finns det olika slags styrmedel för vindkraft vilket innebär att det blir lättare ekonomiskt 

att producera elektricitet med hjälp av vindkraft. Styrmedel är inte heller medräknade i 

kalkylerna då dessa kan försvinna vara otillgängliga under perioder eller så kan nya 

lagstiftningar och styrmedel träda i kraft. 

5.3 Analys av resultat 

De ekonomiska kalkylerna och beräkningarna är beräknade på en årsmedelvind på 4,5 

m/s och med en årlig produktion på 4 220 kWh. Den köpta elen från elhandlare med alla 

avgifter inklusive skatt uppgick till 1,98 kr per kilowattimme. Känslighetsanalysen på ± 

20 % visar att elektriciteten skulle kosta 2,10 kr per kilowattimme att producera om 

produktionen skulle bli 20 % lägre och med en ränta på 6 % vilket är en högre kostnad 

än köpt el från elhandlare. Normalproduktion och normallån med en ränta på 5 % skulle 

ge en produktionskostnad på 1,57 kronor per kilowattimme. En produktionsökning på 20 

% och med en ränta på 4 % skulle ge en produktionskostnad på 1,22 kr per 

kilowattimme. Med normalproduktion och anläggningsfinansiering utan lån skulle 

produktionskostnaden per kilowattimme uppgå till 1,10 kr. Solceller och småskalig 

vindkraft är ganska identiska när det gäller produktionskostnad per kilowattimme med 

och utan lån. Den landsbaserade storskaliga vindkraften är i en klass för sig när det 

gäller att producera till ett lågt pris och det är mer än dubbelt så billigare att producera 

med storskalig vindkraft än med småskalig vindkraft. Årsmedelvinden på 4,5 m/s är lite 

för låg för att man ska kunna finansiera projektet med lån och gå med vinst utan större 

risker. Finansierar man projektet utan lån så är det en lönsam affär med mindre risker 

och då har man också mer marginal för sämre produktion och andra oväntade kostnader.  
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KAPITEL 6. SLUTSATSER 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är huruvida småskalig vindkraft är 

konkurrenskraftigt jämfört med solceller och köpt el från elhandlare. 

I uppsatsen har det gjorts en övergripande genomgång om hur vinden uppstår, hur ett 

vindkraftverk fungerar, hur vindkraften blivit bättre tekniskt, hur vindkraftverken vuxit 

sig allt större genom historien samt hur vindkraften har i den moderna tiden blivit en 

allvarlig konkurrent som energiproduktionsalternativ. Acceptansen för vindkraften är i 

överlag positiv, tekniken utvecklas, vindkraften blir mer ekonomiskt slagkraftig, i 

överlag är vindkraftens framtid i Sverige god så länge vinden är god och att lagarna är 

rimliga och främjar vindkraftsutbyggnaden.  

De ekonomiska beräkningarna och priset för vindkraftverket är beräknat med ett pris 

som är direkt från tillverkaren i Kina och det kompletta paketet skulle då kosta drygt 67 

tusen kronor utan lån. Skulle man köpa exakt samma vindkraftverk från en svensk 

återförsäljare skulle priset bli 94 tusen kronor och då utan batterier. 

Beräkningsmetoderna utfördes med hjälp av en känslighetsanalys på ± 20 % på 

produktionen samt räntorna på banklån med 4 %, 5 % och 6 % med en lånlängd på 15 år.  

Det som har kommit fram från de ekonomiska kalkylerna visar att det är lönsamt att 

installera småskalig vindkraft vid låga vindhastigheter men med ett normallån kan det 

innebära risker som mindre produktion, ökade servicekostnader, ökade 

installationskostnader, livslängd på batterier etc. Amorterar man lånet snabbare eller inte 

har lån alls så blir det mer ekonomiskt lönsamt och mindre riskfyllt att investera i 

småskalig vindkraft. Det blir billigare att producera sin egen elektricitet med småskalig 

vindkraft än att köpa direkt från elhandlare så länge det inte blir för mycket 

produktionsminskningar och andra extra kostnader då man har ett lån på 15 år och med 

en ränta på 5 %. Jämför man småskalig vindkraft med solceller så är de två 

produktionsteknikerna ganska identiska både pris- och produktionsmässigt. Småskalig 

vindkraft kan inte mäta sig med storskalig vindkraft då den storskaliga vindkraften 
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producerar elektricitet till en mycket lägre kostnad. Den kortfattade slutsatsen är att det 

är lönsamt med småskalig vindkraft vid låga vindhastigheter men inte lägre än 4,5 m/s, 

långa lån är inte att rekommendera då lägre produktion kan ge upphov till dyrare el än 

köpt el från elhandlare. För att vara på den säkra sidan så rekommenderas det högre 

vindhastigheter och kortare låneperiod eller inget lån alls. 

Ser man sammanfattningsvist på uppsatsen finns det förstås begränsningar, utmaningar 

och mål för fortsatta studier inom ämnet. Den viktigaste frågan är om det är lönsamt att 

investera i småskalig vindkraft för sin villa och det är lönsamt så länge man har goda 

vindhastigheter och finansieringsmöjligheter. 
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http://www.windforce.se/vindkraft-windstar3000.php
http://www.explainthatstuff.com/windturbines.html
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BILAGA A.  HYE VINDKRAFTVERK OCH KOMPONENTER 

Figur 14 HYE off grid och figur 15 HYE on grid vindkraftverk och dess komponenter. 

Priserna är direkt från försäljare på HYE och det gäller vid köp av ett vindkraftverk, 

priserna gäller från november 2017 till årets slut. Vindkraftverket och dess komponenter 

som ansluts till elnätet är något dyrare i inköp än det batteribaserade systemet. Beroende 

på möjligheter och kostnader för att sammankoppla med elnätet så väljer man vilket 

system som är det mes lämpliga för ändamålet. 

Figur 14. HYE vindkraftverk med batterisystem. 
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Figur 15. HYE vindkraftverk som är avsedd för att sammankopplas med elnätet. 
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BILAGA B.  ELFAKTURA FRÅN E.ON 

I figur 16 kan man se fakturan från E.ON där alla avgifter inklusive nätavgiften är 

inkluderade. Efter att alla avgifter beräknats ihop blev det sammanlagda priset för 

elektriciteten 1,98 kr per kilowattimme. 

 
Figur 16. Faktura från E.ON oktober 2017.  
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BILAGA C.  BERÄKNINGAR, STORSKALIG VINDKRAFT 

Tabell 18. Storskalig vindkraft (Vestas, 2017). 

Specifikationer  

Modell V90-2.0 MW 

Tillverkare Vestas 

Nominell effekt 2 000 kW 

Startvind (cut in) 4 m/s 

Stoppvind (cut out) 25 m/s 

Rotor diameter 90 m 

Sveparea rotor 6 362 m
2
 

Antal blad 3 st. 

Navhöjd 80 m 

Drifttemperatur − 30 till 40 °C 

I de ekonomiska beräkningarna har även en känslighetsanalys använts och då ± 20 % 

samt räntorna på banklån med 4 %, 5 % och 6 %. Priserna är ungefärliga och kan skifta 

beroende på projektstorlek samt vad man har förhandlat fram med tillverkare och 

entreprenörer. I kalkylerna rör det sig om 3 stycken Vestas V-90 2 MW (se tabell 18) 

vindkraftsverk med navhöjd på 80 m. I tabell 19 kan man se investeringskalkylen för ett 

vindkraftsverk på 2 MW och totalkostnaden för de tre 2 MW verken är drygt 68 milj. kr. 

Tabell 20 visar de fasta årliga driftkostnaderna enligt Wizelius och i tabell 21 kan man se 

övriga driftkostnader som är markarrende baserade bruttointäkten samt en 

känslighetsanalys på ± 20 %. Tabell 22 visar årlig produktion och elpris med en 

känslighetsanalys på ± 20 %. 

Tabell 19. Investeringskalkyl för 2 MW vindkraftverk (Wizelius, 2015, s. 324).  

Moment Specifik kostnad Kostnad kr Antal Totalkostnad kr 

Vindkraftverk 10 000 000 kr/MW 10 milj. kr 6 MW 60 000 000 kr 

Fundament 600 kr/kW 600 kr 6 000 kW 3 600 000 kr 

Väg och övrigt 350 kr/m väg 350 kr 2000 m 700 000 kr 

Elanslutningsavgift 300 000 kr 300 000 kr 3 turbiner 900 000 kr 

Elinstallationer 350 kr/m kabel 350 kr 2 500 m 875 000 kr 

Projektering Ca 250 000 

kr/MW 

250 000 kr 6 MW 1 500 000 kr 

Totalkostnad    67 575 000 kr 
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Tabell 20. Årliga driftkostnader (Wizelius, 2015, s. 327).  

Moment Specifik kostnad Kostnad kr Antal Totalkostnad kr 

Service 40 kr/kW/år 40 kr 6 000 kW 240 000 kr 

Försäkring 40 kr/kW/år 40 6 000 kW 240 000 kr 

Elmätning Fast avg. per verk 7000 kr 3 turbiner 21 000 kr 

Telefon Fast avg. per verk 2 000 kr 3 turbiner 6 000 kr 

Fastighetsskatt 15 kr/kW 15 6 000 kW 90 000 kr 

Miljötillsynsavgift Varierar 1 000 kr 3 turbiner 3 000 kr 

Administration Oberoende av 

verkens storlek 

25 000 kr 3 turbiner 75 000 kr 

Totalkostnad    675 000 kr 

Tabell 21. Övriga driftkostnader. 

Känslighetanalys Specifik kostnad Elproduktion kr/år Totalkostnad kr 

Markarrende normal 4 % av bruttointäkt 6 799 440 kr 271 978 kr 

Markarrende − 20 % 4 % av bruttointäkt 4 351 642 kr 174 066 kr 

Markarrende + 20 % 4 % av bruttointäkt 9 791 194 kr 391 648 kr 

Tabell 22. Produktion och förtjänst för vindpark beräknad med en vind på 5,6 m/s. 

Känslighetanalys kWh/år Elpris kr/kWh Elproduktion kr/år: 

Normal Produktion kWh/år 11 332 400 kWh 0,6 kr 6 799 440 kr 

− 20 % Produktion kWh/år 9 065 920 kWh 0,48 kr 4 351 642 kr 

+ 20 % Produktion kWh/år 13 598 880 kWh 0,72 kr 9 791 194 kr 

Tabell 23 visar kostnadsscenarion för storskalig vindkraft under dess livstid på 15 år (för 

beskrivning av ekvationer se beskrivningarna för tabell 17 i avsnitt 3.4 

beräkningsmetoder).  Livstiden för storskaliga vindkraftverk brukar man oftast räkna på 

20 år men här har beräkningarna gjorts på 15 år för att livslängden på det småskaliga 

vindkraftverket är på 15 år. Lånet är beräknat på 15 år. Normal är beräknad med 5 % 

ränta och inga förändringar i årlig produktion och totalkostnaden för vindkraftverken blir 

under 15 år inklusive ränta på 97 654 950 kr. − 20 % är beräknad med 6 % ränta och en 

produktionsminskning på 20 % och totalkostnaden för vindkraftverken blir under 15 år 

inklusive ränta på 104 365 635 kr. + 20 % är beräknad med 4 % ränta och en 

produktionsökning på 20 % och totalkostnaden för vindkraftverken blir under 15 år 

inklusive ränta på 91 166 550 kr. Ej lån har inga förändringar i årlig produktion och 

totalkostnaden för vindkraftverket utan lån blir 67 575 000 kr. 
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Driftkostnaderna för storskalig vindkraft i tabell 23 är baserade på fasta avgifter (se 

tabell 20) förutom markarrendet som baseras på procentenhet på bruttointäkten (se tabell 

21) därav högre driftkostnader vid högre produktion. 

Tabell 23. Kostnadsscenarion för vindpark.  

Moment Normal − 20 % + 20 % Ej lån 

Investeringskostnad 67 575 000 kr 67 575 000 kr 67 575 000 kr 67 575 000 kr 

Kapitalkostnad 1 år 6 510 330 kr 6 957 709 kr 6 077 770 kr 4 505 000 kr 

Kapitalkostnad LCC 97 654 950 kr 104 365 635 kr 91 166 550 kr 67 575 000 kr 

Driftkostnad 1 år 946 978 kr 849 066 kr 1 066 648 kr 946 978 kr 

Driftkostnad LCC 14 204 670 kr 12 735 990 kr 15 999 720 kr 14 204 670 kr 

Produktionskostnad 

kWh/år 

0,66 kr/kWh 0,86 kr/kWh 0,52 kr/kWh 0,48 kr/kWh 

Produktion kWh/år 11 332 400 

kWh 

9 065 920 

kWh 

13 598 880 

kWh 

11 332 400 

kWh 

Elpris kr/kWh 0,6 kr 0,48 kr 0,72 kr 0,6 kr 

Årlig intäkt 6 799 440 kr 4 351 642 kr 9 791 194 kr 6 799 440 kr 

Nettointäkt kr/år 5 852 462 kr 3 502 576 kr 8 724 546 kr 5 852 462 kr 

Årlig vinst − 657 868 kr − 3 455 133 kr 2 646 776 kr 1 347 462 kr 

Pay-off tid/år 16,7 år 29,8 år 10,4 år 11,5 år 

I figur 17 kan man se huvudresultatet som beräkningarna har gjorts med WindPRO för 

de tre Vestas V-90 2000MW vindkraftverken. 
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Figur 17 windPRO beräkningar september 2017.  
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BILAGA D.  VATTENFALL SOLCELLSPAKET 

I figur 18 kan man se olika solcellspaket och olika priser från Vattenfall. Det paket som 

använts i den här uppsatsen är det andra valet som heter solceller till villan. Både pris 

och produktion har reducerats till 87 % vilket ger då en årlig produktion på 4 220 kWh 

istället för 4 864 kWh och ett pris som reducerats till 85 892 kr från 99 000 kr. 
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Figur 18. Vattenfalls solcellspaket juni 2017. 


