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Due to the increase interest of renewable energy throughout Sweden and 
the world wind power have grown and is now built in places where it 
wasn’t built before. Wind power turbines are now built in cold climates 
like northern Sweden and because of that icing problems arise. To deal 
with this new anti-icing and de-icing system are used. This report 
analyses these systems. 
The aim of this report is to evaluate the de-icing system of three 
different producers. The evaluation is done by comparing the production 
losses due to ice for turbines with working de-icing systems to the 
losses of turbines whose system are not working. The loss calculations 
are done with the ice loss program T19 Ice Loss Method in Python and 
are then presented as an increase or decrease of the losses. The goal 
is to show how much the losses due to ice is decreased when using the 
three different systems.
When comparing turbines without working systems to the rest of the park 
the two systems located in the coldest climate both got a decreased 
loss due to ice of 49%. All the selected turbines without working 
systems in these parks got more losses then park average. The last 
park, park 3 had a decrease in losses for the turbines without working 
systems. This results in a 10% increase of losses due to ice with 
system 3. This increase could be a result of the parks location in a 
medium icing climate. In order to evaluate the results a statistic 
analysis was made. The analysis show that the result lack significance 
due to the low sample size.
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Abstract 
Due to the increase interest of renewable energy throughout Sweden and the world wind 

power have grown and is now built in places where it wasn’t built before. Wind power 

turbines are now built in cold climates like northern Sweden and because of that icing 

problems arise. To deal with this new anti-icing and de-icing system are used. This report 

analyses these systems.  

The aim of this report is to evaluate the de-icing system of three different producers. 

The evaluation is done by comparing the production losses due to ice for turbines with 

working de-icing systems to the losses of turbines whose system are not working. The loss 

calculations are done with the ice loss program T19 Ice Loss Method in Python and are 

then presented as an increase or decrease of the losses. The goal is to show how much 

the losses due to ice is decreased when using the three different systems. 

When comparing turbines without working systems to the rest of the park the two 

systems located in the coldest climate both got a decreased loss due to ice of 49%. All 

the selected turbines without working systems in these parks got more losses then park 

average. The last park, park 3 had a decrease in losses for the turbines without working 

systems. This results in a 10% increase of losses due to ice with system 3. This increase 

could be a result of the parks location in a medium icing climate. In order to evaluate 

the results a statistic analysis was made. The analysis show that the result lack 

significance due to the low sample size.  

  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Förnyelsebara energislag rider just nu på en framgångsvåg. Energi från sol och vind har 

stadigt ökat i Sverige och utvecklingen tros inte avta. Den starkaste framfarten de senaste 

åren har vindkraft stått för och denna är idag en viktig aktör i den svenska elmixen. 

Vindkraft byggs idag på platser där det tidigare inte ansetts försvarbart. En av dessa 

miljöer är så kallade kalla klimat, alltså områden där temperaturen regelbundet är under 

vindkraftverkens optimala driftparametrar eller där förhållanden som ger nedisning 

förekommer frekvent. Detta medför problem för vindkraftverken eftersom klimatet 

möjliggör för isbildning på verkets vingar. Isen gör att vingen tappar sin viktiga 

aerodynamik vilket ger stora produktionsförluster. För att få bukt med detta relativt nya 

problemområde har olika aktörer börjat erbjuda så kallade avisningssystem. Dessa 

fungerar på olika sett men med samma mål, att få bort isen från turbinens vingar. Denna 

rapport avser att utvärdera tre sådana system utifrån produktionsförluster. 

För att utvärdera systemens prestation upprättades en metod som grundar sig i en 

jämförelse mellan verk med fungerande system och verk med icke fungerande system. 

Samtliga verk inom de tre valda parkerna analyserades för att identifiera verk vars 

avisningssytem varit ur funktion. Detta kompletterades med samtal med tekniskt 

ansvariga för parkerna för att erhålla så många verk som möjligt och på så sett öka 

signifikansen. Nio verk med perioder där avisningssystemet varit ickefungerande 

identifierades. Dessa nio perioder användes sedan som tidsintervall i förlustberäkningar 

för verken. Förlustberäkningarna gjordes genom att identifiera tre olika ishändelser och 

utefter dessa kvantifiera förlusterna. Basen för beräkningarna är SCADA-data, vilket är 

verkets signalhantering. Resultatet från dessa nio beräkningar bearbetades sedan för att 

påvisa skillnader mellan de verk vars system varit ickefungerande samt resterande verk i 

parken. Isförlustberäkningar görs aven för parkerna under ett helt år när systemen varit 

fungerande för att påvisa eventuella extremverk med ovanligt höga förluster samt 

normera resultaten. 

Resultatet visade att samtliga av de utvalda verken i park 1 och park 2 hade högre 

förluster än genomsnitt för parken. Efter normering samt medelsberäkningar framkom 

att den genomsnittliga förlustökningen för verk utan avisningssytem var 49% för bägge 

parkernas system. System 1 och system 2 minskade de isrelaterade förlusterna i snitt med 

33% gentemot verk utan avisningssytem. System 3 i park 3 hade däremot ett avvikande 

resultat. De två utvalda verken i park 3 hade liknande samt mindre förluster än 

resterande verk i parken. Detta resulterade efter normering och medelsberäkningar att 

förlusterna minskat för verken utan avisningssystem. De isrelaterade förlusterna ökade 

med 10% för verk med fungerande system. Detta kan bero på den lägre isproblematik 

som råder vid park 3 vilket kan göra att systemet körs trots små mängder is. Detta kan 

i sin tur leda till att förlusterna för nedtiden vid avisning blir större än de eventuella 

förluster förknippade med körning trots is. 

System 1 och system 2 visade på bra prestation och bidrog med en stor minskning 

av förlusterna. System 3 hade sämre resultat och bidrog snarare med mer förluster. 

Viktigt att ha i åtanke är dock att lokala skillnader har stor påverkan på is vilket även 

påverkar prestationen hos systemet. En statistisk analys visar dock att resultatet i flera 



 

 

fall saknar statistisk signifikans vilket främst beror på den i vissa fall låga avvikelsen från 

medel samt de låga antalet utvalda verk. System 3 kan alltså inte endast på dessa grunder 

anses förkastlig.   

  



 

 

Exekutiv sammanfattning 
Genom denna rapport utvärderas tre befintliga parkers avisningssytem genom 

Isförlustberäkningar. Syftet är att genom jämförande mellan verk vars avisningssystem 

varit icke fungerande samt verk med fungerande system lyckas dra slutsatser angående 

systemens prestation i vald park. Detta är viktigt då en modell för utvärdering utav 

avisningssystem kan underlätta vid optimering och utvärdering av parkers drift. 

Metoden gick ut på att genom produktionsdata och samtal med ansvariga för parken 

identifiera verk vars avisningssystem av olika anledningar varit icke fungerande. De 

perioder som identifieras används sedan som tidsintervall i förlustberökningar med hjälp 

av T19-Ice Loss Method. Resultatet bearbetas sedan för att avlägsna diverse felkällor och 

normera resultaten. 

De resultat som framkom var att förlusterna minskade med 33% för verk i park 1 

och park 2 med avisningssystem. Systemet minskar isrelaterade förluster med i snitt 33% 

gentemot verk utan system. För system 3, vilket är den park med minst isproblematik, 

ökade de isrelaterade förlusterna vid användning av avisningssytem. I snitt ökade 

förlusterna med 11% för verk med fungerande system gentemot verk utan avisningssytem. 

Det må vara ett väldigt negativt resultat för system 3 men man måste ha i åtanke att 

isproblematik är väldigt lokalt och skiljer sig avsevärt mellan olika platser. Att förlusterna 

ökar kan bero på att systemet avisar även vid små mängder is, förlusterna för 

avisningscykeln är då större än de förluster som skulle uppkommit vid drift med is. En 

statistik analys utfördes även för att påvisa eventuell statistisk signifikans. Den stora 

skillnaden mellan utvalda verk och resterade verk ledde till att statistisk signifikans inte 

uppnåddes för undersökningen.  
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1. Inledning   

1.1 Introduktion 
Denna rapport är ett examensarbete i civilingenjörsprogrammet energisystem vid 

Uppsala universitet. Rapporten är utförd med stöd från OX2 och avser utvärdera tre 

avisningssytem vid tre olika parker.  

1.2 Inledning 
Sverige har under ett antal år varit ledande i utvecklingen mot förnyelsebar 

energiproduktion. Den senaste energiöverenskommelsen publicerades 2016 och har som 

mål att Sverige 2040 har 100% fossilfri elproduktion [1]. De senaste åren har vindkraft 

visat sig vara en av de stora aktörerna i denna utvecklig. Detta genom att varje år öka 

sin produktion och på så sätt även öka andelen vindkraftsel i svenska hem. Vindkraften 

har ökat med drygt 80% mellan åren 2010 och 2017 vilket är den största ökningen av alla 

relevanta energislag [2]. De flesta större parker som idag anläggs gör detta i norra Sverige 

vilket ställer nya krav på vindkraftverken [3]. 

Sveriges klimat är som känt väldigt säsongsbaserat och under vinterhalvåret når 

temperaturen ofta minusgrader i hela landet. Nordligare breddgrader leder till fler dagar 

med lägre temperaturer. Detta kalla klimat gör att vindkraftverk tappar produktion på 

grund av isbildning på dess turbinblad. Produktionsförlusterna kan nå över 20% [4]. 

Produktionsbortfallet beror på att isen ändrar vingens aerodynamik vilket minskar 

vridmomentet i generatorn. Vid ökad utbyggnad av vindkraft i kallt klimat krävs system 

som tar bort isen från bladen, så kallade avisningssytem. Denna marknad är väldigt 

attraktiv just nu med nya tekniker och aktörer som försöker ta marknadsandelar. Detta 

gör just avisningssytem intressant att studera. 

1.3 OX2 
OX2 är ett företag som verkar inom förnyelsebar energiproduktion. De utvecklar, bygger 

och förvaltar förnyelsebar elproduktion inom främst vindkraft men även solkraft och 

bioenergi. 

1.4 Sekretess 
På grund av viss sekretess kommer delar av innehållet i rapporten hemlighållas. Detta 

gäller systemen och dess producenter, vilket gör att systemen i rapporten inte kommer 

benämnas vid sin riktiga namn. Även parkerna ligger under sekretess och kommer även 

de att vara anonymiserade genom rapporten. Effekter, produktion och förluster gör att 

eventuell tredje part kan komma underfund med vilka parker och verk det gäller genom 

beräkningar, detta gör att även dessa hemlighålls och kommer presenteras som andelar. 

Benämningarna på parker och verk hittas i Tabell 2. 

1.5 Syfte och mål 
Syfte med detta projekt är att ta fram en metod för utvärdering av system för avisning 

av vindkraftverk. Syftet är även att använda denna metod för att utvärdera tre befintliga 
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system på tre olika parker. Målet är att lyckas utvärdera avisningssystem (AS) utifrån 

dess prestation och genom det avgöra hur väl vardera parks system fungerar.   

1.6 Definitioner 

 

  

Tabell 1 - Definitioner 

Avisningssytem-AS System för borttagning av is 

BazeField Analysverktyg samt databas från OX2  

Cut in vindhastighet Nedre vindhastighetsgränsvärde för turbin  

Cut out vindhastighet Övre vindhastighetsgränsvärde för turbin 

MATLAB Program för beräkningar samt datahantering 

Normaliserad förlustkvot Förlustökning/minskning normerade efter referensår  

OX2 Företag inom förnyelsebar energiproduktion 

Park 1 Park med utvärderat avisningssystem 1 

Park 2 Park med utvärderat avisningssystem 2 

Park 3 Park med utvärderat avisningssystem 3 

Effektkurva  Relationen mellan vindhastighet och effektuttag för ett verk 

PYTHON Programmeringsspråk  

SCADA-data Parametrar & driftlägen för turbinen 

Spotpris Priset för såld MWh vid en viss tidpunkt 

T19 Ice Loss Method -T19 

Metod framtagen av IEA för att beräkna    

     produktionsförluster pga is på vindkraftverk.                                         

     Implementerat som ett script i Python 

Överproduktion 
Produktion som överstiger den förväntade maximala     

     utifrån vindhastigheten  
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1.7 Avgränsningar 
Endast tre system med tillhörande parker valdes. Dessa valdes för att data fanns att 

tillgå för just dessa samt att tre olika system fanns på parkerna. Inga ytterligare system 

har tagits i beaktning. Förlustberäkningar är endast gjorda genom T19-IceLossMethod 

samt Bazefield. Då T19-IceLossMethod är de i nuläge bästa verktyget för beräkning av 

förluster krävs inga ytterligare verktyg. Bazefield har använts för att komplettera resultat 

som för T19-IceLossMethod varit felkodade. 

Parametrars påverkan har avgränsats till två parametrar, service och avisningstid, 

detta på rent tidsmässiga grunder då genomgång av alla parametrar kräver ett större 

arbete. Inga yttre omständigheter har tagits i beaktning förutom i diskussionen kring 

resultatet. Det finns många yttre faktorer som kan påverka ett systems prestation men 

dessa har alltså inte tagits i beaktning i denna rapport. 

2. Bakgrund 
Produktionsbortfall som resultat av isrelaterade problem är något som uppdagats på 

senare tid, problemet har däremot funnits i kalla klimat sen vindkraftverk placerats där. 

Att detta uppdagas nu är främst ett resultat av den ökade utbyggnaden av vindkraftverk 

i kalla klimat så som norra Skandinavien och Kanada. Problematiken har gjort att stora 

aktörer har börjat ta förlusterna på allvar och upprättat system för avisning av 

turbinblad. Problematiken är även viktig ur en ekonomisk synvinkel. Under vintern när 

isproblematiken är som störst är även energibehovet som störst vilket medför högre 

spotpriser. Avisningssytem är därför av största vikt för länder med kallare klimat, så som 

Sverige. 

Det finns idag väldigt få utvärderingar av AS prestation utan ofta utgår man från 

producentens angivelser vilket delvis beror på avsaknaden av information angående 

vindkraft i kalla klimat [5]. Detta gör att de inte heller finns någon generell teknik som 

anses bäst. De gör att en utvärderingsmetod för test av avisningssystem prestation är 

viktig för att på så sätt kunna maximera produktion och förhoppningsvis utvärdera 

system gentemot varandra och producenternas angivelser.  

3. Teoretisk referensram 

3.1 Vindkraft 
Vindkraft omvandlar rörelseenergin i vinden till elektrisk energi genom en turbin och en 

generator. Denna rapport behandlar dock inte själva verket utan endast en metod för 

utvärdering av isförluster relaterat till turbinbladen. Detta leder till att själva verket inte 

förklaras djupare än att turbinbladens rotation ger vridmoment i generatorn som 

omvandlar energi till el. Något som dock tas upp i rapporten är effektkurva (power 

curve). Effektkurvan visar hur stort uttag i form av el som kan göras vid olika 

vindhastigheter. Den visar även den så kallade startvinden (cut in) och stoppvind (cut 

out). [6] 
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3.2 Parker 
De system och parker som utvärderas i denna rapport ligger under sekretess och benämns 

därför med pseudonym vilket kan ses i Tabell 2. Nedan presenteras parkerna kort på ett 

sådant sett att de inte går att identifiera dem. 

Alla tre parker är relativt stora parker med minst fem verk i vardera park. Parkerna 

har varierande storlek på turbiner och har varit i drift under minst tre år. Park 1 och 

Park 2 är belägna i ett områden med väldigt hög isproblematik medan park 3 befinner 

sig i ett område med medelhög isproblematik. Parkernas AS skiljer sig och kommer från 

olika producenter, inom parken är det däremot genomgående samma AS. 

Tabell 2 - Information om de tre parkerna 

Park info 

  Park 1  Park 2 Park 3 

Isproblematik Hög Hög Medel 

Storlek (antal verk) >20 >10 >5 

Namn på verk 1a,1b,1c… 2a,2b,2c… 3a,3b,3c… 

AS Värmeelement Varmluft Resistanser 

3.3 Isning 
För att förstå och analysera avisningssystem krävs kunskap om själva isningen av bladen. 

Hur kommer det sig att isning uppkommer och vilka faktorer är viktiga vid utredning av 

is-problematik. Isning beror främst på fem faktorer 

• Luftfuktighet [g/m3] 

• Droppstorlek [μm] 

• Relativ vindhastighet [m/s] 

• Temperatur [°C] 

• Driften av verket 

Faktorerna påverkar isningen på olika sett, både genom ökad isbildning men också 

genom förändrad isformering. Droppstorleken påverkar mängden is samt utformningen 

av isen. Isformeringen har en tendens att täcka större area och pressas ut över ovansidan 

av bladet. Detta ger större turbulens för luftflödet och i sin tur mer förluster för turbinen 

[6]. Det är inte bara mängden is som påverkar förlusterna bli vid isning av bladen. Det 

finns främst två olika isbildningsmekanismer, rimfrost och utfällningsisning. Rimfrost 

sker vid små droppstorlekar och låga temperaturer, dropparna blir då superkylda och 

fryser direkt vid kontakt med bladen [7].  

Utfällning sker däremot vid övergången mellan regn och snö, alltså vid kallt regn 

eller blötsnö, nederbörden fryser då vid kontakt med en yta. Vilka typer av förhållanden 

som råder beror på ett stort antal faktorer vilket gör att isningen skiljer sig mycket 
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beroende på plats. Is kan därför vara väldigt lokalt och skilja sig både mellan närliggande 

parker men också inom parkerna [8]. 

3.4 Avisningsteknik 
Det finns många olika typer av AS. Inget system är identiskt med något annat. Det finns 

dock delar i systemen som idag återfinns i de flesta av marknadens AS. Nedan presenteras 

viss teorin bakom de kommersiella systemen. Många delar av systemen ligger under 

sekretess och hemlighålls därför, detta gör att dessa inte presenteras här. 

3.5 Detektion 
Detektion av is är en viktig del vid avisning. Detta eftersom de har stor påverkan på hur 

systemet beter sig genom känslighet, reaktionstid och andra parametrar. Detektion är 

första steget i avisningens händelseserie vilket gör att hela systemet vilar på dess 

prestation. Detektion delas in i två olika typer, direkta och indirekta. 

Direkta detektion är när systemet identifierar is via direkta signaler. De kan vara 

massförändring, reflektion eller konduktivitet hos bladet. Förändringar gentemot en 

referens påvisar alltså is vilket startar avisningscykeln. Indirekt detektion sker däremot 

utifrån inparametar som inte är direkt kopplade till isningen. Denna identifikation sker 

via insignal från omgivande faktorer, detta kan vara väderdata i form av fuktighet och 

temperatur, differens i effekten i form av effektkurva eller empiriska modeller med historik 

data. Vanligast förekommande är effektdifferens utifrån effektkurvan som finns i de flesta 

systemen på marknaden [8].   

3.6 Avisningssytem 
Själva avisningen kan även den ske på en rad olika sett men alla med samma mål, att på 

ett snabbt och effektivt sett avlägsna is från bladen. Främst är de tre tekniker som är 

utbredda och används idag, varmluft, resistanser och värmeelement. Varmluft är 

kortfattat ett värmeelement i nacellen som sprider varmluft genom bladet vid avisning, 

detta gör att hela bladet värms upp och avisning sker. 

Ett annat alternativ är resistanser över bladen som förses med en spänning. Detta 

leder till uppvärmning av bladets yttre skikt vilket leder till avisningen. Det sista 

utbredda alternativet är värmeelement i bladen, de är som mattor utplacerade på 

strategiska platser i bladen. Dessa förses sedan med en spänning som värmer ytan och 

på så sätt avisar bladen. De kan värmas jämt eller fördelas för att uppnå optimal effekt. 

Detta är likt resistanser bortsett från de faktum att de är placerade på strategiska platser 

på bladet och därav sker inte uppvärmning av hela bladytan.  

De tre system som undersöks i denna rapport använder sig utav just de tre ovan 

nämnda teknikerna. På grund av sekretess kan inte systemen förklaras närmare. 

 

3.7 T19 ice loss method v2.0 
T19 ice loss method är ett standardiserat verktyg för utvärdering av isförluster. Metoden 

är framtagen av IEA task 19 som är en internationell expertgrupp inom vindenergi i kalla 
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klimat och är en öppen kod. Verktyget är Python baserat och använder sig av SCADA 

data från individuella verk. SCADA är en mjukvara för kontroll av olika processer, i 

detta fall energiutvinning med vindkraft. Det används för att övervaka och kontrollera 

utrustningen i de olika processerna. Insignaler från SCADA som används i metoden hittas 

i Tabell 3 [9]. 

Tabell 3 - Signaler från SCADA till T19-IceLossMethod för förlustberäkning 

Insignaler från SCADA till T19-IceLossMethod 

Signal Förklaring Enhet  

Ws Vindhastighet vid nacell m/s 

Temp Ambient temperatur (vid nacell) ֯C 

Pwr Producerad effekt (medelvärde) kW 

Nac.dir Nacell riktning  Grader 

Mode Turbinens driftläge   

 

Metoden delas in i tre steg, steg 1 räknar referensvärden vid icke isförhållanden som 

presenteras i 2D-bins. Varje bin baseras på vindhastighet från startvinden till stoppvind 

med bins på 1 m/s. Dessa beräknas sedan för steg på 45 grader utifrån nacellens riktning. 

Resultatet blir en 2D karta över produktionen beroende av nacellens riktning. 

Datapunkter från perioder med is filtreras sedan bort för att lyckas identifiera en 

referensproduktion utan is, detta görs med ett krav på 𝑇𝑒𝑚𝑝 ≥ 3. Det möjliggör en 

jämförelse mellan produktion vid isförhållanden och utan. 

Steg 2 räknar vilka tidsperioder is förekommer på bladen. Eftersom SCADA ensamt 

används som insignal för isning finns risk för att små förändringar hos insignalerna leder 

till isalarm, detta kan göra metoden osäker. Krav är därför satt på att is ska påverka 

rotorn i 30 minuter under 0 grader i temperatur vilket gör identifikationen av olika 

ishändelser stabil [9]. 

Metoden använder sig av tre olika ishändelser, dessa presenteras också i Figur 1. P10 

och P90 i Figur 1 visar på gränsvärden för standardproduktion.  

a) Minskad produktion 

b) Stillastående 

c) Isad anemometer, vilket leder till en skenbar överproduktion 
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Figur 1 - Exempel på ishändelser utifrån effektkurva  

Det är viktigt att påpeka att fall a och b ger definierbara förluster medan c leder till 

en överproduktion som gör att förluster inte kan kvantifieras och därför inte räknas med 

i förluster. De gör att perioder med hög överproduktion mest troligt har större totala 

förluster än presenterat och förlusterna bör därför i dessa fall anses som minimumförluster 

[9].  

Steg 3 beräknar produktionsförluster och stoppförluster på grund av isning. Detta 

görs genom differensen mellan referensproduktionen och produktionen under isning. 

Stoppförluster utvinns sedan genom en uppdelning av produktionsförluster utifrån is 

händelserna a, b och c [9]. 

3.8 Programvaror som används 

3.8.1 MATLAB 
Matlab har under detta projekt används för att tolka och visualisera de resultats som 

erhålls med T19-IceLossMethod i Python. MATLAB har alltså endast använts som ett 

analysverktyg. Resultat från Python presenteras i form av textfiler som MATLAB 

importerar. MATLAB visualiserar sedan resultatet i form av bars och kurvor genom 

skriven den skrivna scriptet. 

3.8.2 Python 
Python är ett programspråk som i detta arbete använts för körning av T19-

IceLossMethod för förlustberäkningar. Insignal kommer i form av vald period för verket 

som skall undersökas samt SCADA-data från verket. 

3.8.3 Excel 
Excel används här för mindre beräkningar så som ekonomiska approximationer samt 

normering. Även viss visuell bearbetning sker i Excel, främst i form av tabeller.  
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4. Metod 

4.1 Identifikation av ickefungerande system 
För att på ett bra sätt lyckas dra slutsatser angående olika systems prestation krävs 

stabila grundantaganden. Detta för att säkerhetsställa att inte resultaten undermineras 

av tvivelaktiga antaganden. En grundpelare som systemens prestation utvärderas utifrån 

är jämförelsen med verk utan avisningssystem. För att detta ska göras på ett bra sätt 

krävs tydliga ramar för identifikationen av så kallade ickefungerande avisningssytem. 

Identifikationen gjordes på två sätt. Först genfördes en sökning genom rådfrågande 

av tekniskt ansvariga för verken. I vissa fall var perioder dokumenterade där 

avisningssystem på specifika verk var ur funktion. Detta sätt är optimalt då perioderna 

är verifierade av tekniskt ansvariga vilket göra att de utan tvivel inte använde sig utav 

avisningssytem under dessa perioder. Dessa uppgick dock endast till sex tillfällen vilket 

är för få för att basera en signifikant analys på. 

För att identifiera ytterligare perioder där system av olika anledningar inte varit 

aktiva gjordes en analys av verkens prestation och energianvändning. En rad kriterier 

satts upp för att användas som en checklista vid sökandet efter perioder där system var 

icke fungerande. Kriterierna återfinns nedan. 

Identifikationen av kriterierna skedde i BazeField vilket är en plattform for hantering 

av data från OX2s parker. I BazeField användes främst verktyg för att se trender för 

verk samt deras loggböcker för alarm. Trender visar data från verken i form av 

linjediagram där olika parametrar och verk kan ställas emot varandra. I loggböckerna 

finns statisk över alla alarm som uppstått för ett verk och kort information varför de 

uppstått. 

4.1.1 Isförhållanden 
Krav för att säkerhetsställa systemens ickefungerande är att det finns underlag för isning 

av bladen. De vill säga att yttre förhållanden är sådana att is kan uppstå. För att 

bestämma detta exakt krävs en mängd data i form av ambient temperatur, luftfuktighet 

och relativa hastigheter för bladen. Att bestämma om förutsättningarna för is är rätta 

utifrån omgivande faktorer är svårt, därför användes närstående verk som referens, 

tillsammans med den yttre temperaturen. Vid temperaturer under -3 °C samt alarm om 

isning på närstående verk antogs att förutsättningar för is fanns och utredning om 

systemet fortgick [7].  

4.1.2 Differens i produktion och beräknad produktion 
En teknik som används i detektionen av is på turbinblad är skillnad i beräknad 

produktion och faktisk produktion [8]. Tillvägagångsättet är relativt enkelt och kan även 

göras manuellt. En jämförelse mellan ett specifikt verks produktion och verkets beräknade 

produktion gör att det går att identifiera perioder där verket avviker i produktion. Den 

beräknade produktionen utgår från historiska data för verket samt rådande 

förutsättningar, så som vindhastighet och densitet. Vid normal drift under sommaren är 

dessa nästintill identiska vilket gör att så fort produktionen avviker antas is. Utifrån 
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detta kan analys av produktion och teoretisk produktion för specifika verk avgöra 

huruvida bladen är belagda med is eller inte. Detta är tidskrävande att göra manuellt då 

varje verk måste gås igenom över hela vinterperioden och endast ett fåtal verk har 

avvikelser under längre än en vecka.        

4.1.3 Energianvändning 
Avisningssystemen använder energi för att avlägsna is från bladen. Denna process kan 

även den identifieras i BazeFields trend-verktyg vilket är ett verktyg för analys av 

produktion för verken. För systemen där verken stannar vid avisning går detta att se 

genom att produktionen sjunker till negativt produktion. För park 1 vars systems 

avisningen sker under drift är det svårare att se klart och tydligt om systemet går igång 

och använder tillräckligt med energi. Man får i de fallen använda alarmloggboken för att 

hitta alarm angående avisningssystemets aktivering och drifttid. Med hjälp av systemets 

energianvändning kan slutsatser angående driften dras, både om systemet aktiveras men 

också om de utför avisningen med rätt effekt samt under rätt tid.     

4.1.4 Alarm 
Det återstående kriterier var att i verkets alarmloggbok identifiera detektion av is. I 

alarmloggboken hittas även tider för avisningscykler, avvikande tidsspann för en cykel 

tyder på att systemet inte beter sig det ska. Det går även att identifiera eventuella andra 

orsaker till produktionsbortfall, så som service eller fel på komponenter. 

 

4.2 Körning av T19-IceLossMethod  
Vid körning av T19-IceLossMethod anges den valda perioden för vilket ett verks system 

varit ickefungerande. Alla verk i parken anges sedan för att få de resultat som krävs för 

utvärdering av just den perioden. SCADA-data hämtas sedan för vardera verk vilket 

beräkningarna baseras på.  

Viss indata från verken kan vara felkodade och därför inte anses som förluster på 

grund av is. Detta innefattar framförallt stoppförluster. För att inte erhålla missvisande 

resultat adderas dessa manuellt från BazeField till resultaten från T19-IceLossMethod. 

Detta görs genom sökningar i historisk data för vardera verk.  

 

4.3 Bearbetning av produktionsresultat 
För att på effektivt sätt lyckas analysera resultaten bearbetas dessa. De råa resultaten 

erhålls i form av dataserier där diverse olika parametrar presenteras. För att lyckas 

identifiera eventuell förlustminskning med AS används främst produktionsförluster på 

grund av is samt produktionsförluster på grund av isrelaterade stopp. Dessa summeras 

sedan över hela perioden för att erhålla den totala förlusten på grund av is. Andra faktorer 

som kan komma att påverka analysen är antalet timmar med isning under produktion. 

Detta är viktigt då en låg andel isning under produktion leder till mindre behov av AS 

och senare mindre differens mellan verk med och utan system. 
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De råa resultaten, i form av produktionsförluster och stoppförluster, summeras över 

tid och visualiseras sedan med hjälp av Matlab. Varje utvalt verk med icke fungerande 

AS jämförs med medelverk för parken samt ett medelvärde för de två verk som är 

lokaliserat närmast verket i fråga. Dessa medel erhålls genom simpel medelsberäkning för 

resterande verk i parken. De två närmaste verken valdes utifrån närmast sträcka mellan 

verken fågelvägen. Dessa två jämförelser används för att påvisa de lokala skillnader som 

uppstår inom parken. Endast jämförelse med parkmedel kan därför vara missvisande. 

Utvärderingen sker sedan i form av stapeldiagram där de valda verket utan 

fungerande AS ställs mot sitt medelverk för parken samt medelvärde för de två 

närliggande verken. Detta hoppas ge en klar bild över prestationen av AS då differensen 

mellan medelverket och verket utan AS kan ses som vunnen/förlorad energi. Detta 

genomförs sedan på alla utvalda verk samt utvärderas var park för sig för att se om 

variationerna mellan parkernas lokalisering påverkar AS prestation. 

4.4 Tillgänglighet 
En viktig aspekt för pålitligheten hos grundantagandet angående jämförelsen av verk 

med fungerande AS och icke fungerande AS är verkens tillgänglighet under den valda 

perioden. Detta beror på T19-IceLossMethod:s sätta att beräkna de relativa isförlusterna. 

De beräknas genom ekvation 1 över den analyserade perioden. Det går där att se att 

andelen är en funktion av den teoretiska produktionen och isförlusterna.   

𝐼𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑀𝑊ℎ]

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑀𝑊ℎ] 
= 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟    (1) 

Vid låg tillgänglighet är verket av olika anledningar stilla. Detta kan bero på en rad 

olika saker såsom isproblematik men också service eller diverse fel. Vid mycket nedtid på 

grund av icke isrelaterad problematik får verket långa perioder där isförlusterna döljs på 

grund av frånvaron av produktion. De gör att isförlusterna minskar för den valda 

perioden och så även de relativa isförlusterna. 

För att minimera denna felkälla sattes ett tillgänglighetsgränsvärde 𝜂𝑇, detta för att 

sålla ut de verk där icke isrelaterad nedtid har för stor påverkan på förlustandelen. 

Tillgänglighetsgränsvärdet är alltså ett minimumvärde för verkets nedtid beroende på 

andra faktorer än is.  

η𝑇 > 95% (2) 

Verk med lägre tillgänglighetsgränsvärde sorteras bort för att uppnå ett tillförlitligt 

resultat. 95% används som gränsvärde eftersom påverkan av tillgänglighet för 95% och 

uppåt anses ha liten påverkan på resultatet.  

4.5 Referensår 
För att inte erhålla missvisande resultat i form av extremverk görs en referens för vardera 

park. Denna referens görs under ett år där alla verks system tycks vara fungerande, detta 

för att erhålla ett referensår. Alla verk bör ha fungerande AS under året, detta för att 

förlusterna för verk med icke fungerande AS påverkar parkens referensmedel och kan då 

påverka valet av eventuella extremverk. Referensåret används alltså för att identifiera 
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extremverk men också för att normera resultaten. Referensen tas fram likt förlusterna för 

de valda verken, genom körning av T19-IceLossMethod över valt referensår. Referensåret 

valdes genom att ett år där samtliga verk i alla tre parker hade fungerande AS. Detta är 

såklart inte en säker sanning utan grundar sig i information från parkansvariga. 

Referensåret avser vara ett år utan felande system men detta är inte helt säkerställt. Det 

ska dock tilläggas att korta perioder utan fungerade AS under referensåret har liten 

påverkan på det totala resultatet.  

Då referensåret avser att normera resultaten gentemot resterande verk inom parken 

samt identifiera extremverk inom parken har inte yttre omständigheter stor påverkan. 

Yttre omständigheter variera stort från år till år men eftersom referensåret endast 

används för resultatbearbetning inom parken påverkar inte detta. Parken i sig har relativt 

liten skillnad i yttre omständigheter under ett år, emellan parker skiljer de sig dock 

avsevärt.   

4.6 Extremverk 
För att säkerhetsställa att metoden med ett antal utvalda verk inte baseras på 

ojämnställda grunder utförs en analys angående extremverk. Detta för att undanröja 

möjligheten att de valda verken är så kallade extremverk. Det kan vara så att de utvalda 

verken har högre eller lägre förluster även under normal produktion med AS. Detta skulle 

göra att en analys dragen från förutsättningen att ett visst verk har högre förluster än 

parkmedel är felaktig. Detta eftersom verket i fråga kan ha högre förluster även utanför 

den valda perioden och klassas då som ett verk med avvikande isförluster. 

För att urskilja om någon utav de valda verken är ett så kallat extremverk används 

referensåret. Ett krav är också att perioden inte inkluderar någon del där AS varit icke 

fungerande för något verk. Detta för att förlusterna för just detta verk påverkas mycket 

av detta vilket påverkar parkens medel och på så sätt frågan angående extremverk. 

De valda verken plockas sedan ut från parken och resterande verk ingår i en 

årsmedelberäkning. De valda verken ställs sedan mot parkens normalårsmedel för att på 

så sätt påvisa om de valda verket har avsevärda skillnader gentemot parkmedel ett 

medelår. Såvida ett verk skiljer sig mycket från parkens medel kommer det anses som 

extremt och därför inte användas vid analys av AS prestation. Denna gräns sattes till 2 

procentenheters skillnad i isrelaterade förluster gentemot parkmedel under referensåret. 

4.7 Normering  
För att få ett tillförlitligt resultat räcker det inte med att påvisa om valda verk är så 

kallade extremverk eller inte. Det är viktigt att också ta dessa fundamentala 

förlustskillnader hos verk i beaktning när resultaten bearbetas. Detta görs genom en 

normering för varje valt verk utifrån referensåret. Målet är att de skillnader hos verken 

som definieras från referensåret skall påverka det slutliga resultatet för de valda 

perioderna för varje verk. Om ett verk under referensåret har låga isförluster gentemot 

resterande verk i parken bör detta tas i beaktning eftersom höjda förluster vid vald period 

då skiljer sig ytterligare. Detta görs med hjälp av förlustfaktorer för vardera verk, både 

för referensperioden och undersökt period. Beräkningar för detta utförs genom Ekvation 

3. 
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𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑠𝑡𝑢𝑑.𝑝𝑒𝑟.𝑣𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑘 
𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑢𝑑.𝑝𝑒𝑟.𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘

⁄

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑓.å𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑘

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑓.å𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑘
⁄

=
𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓.å𝑟 
= 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡   (3) 

En andel för vardera verk erhålls som visar huruvida ett verk har ökat eller minskat 

sina förluster utifrån de förhållanden som råder under normalåret. Det går då att 

identifiera en höjning alternativt sänkning av förlusterna för de valda verket gentemot 

samma verk ett referensår.  

Detta görs för att ta hänsyn till de fundamentala skillnader som finns mellan varje 

verk i samma park. Genom att ta hänsyn till dessa skillnader vid förlustberäkningar blir 

resultatet mer pålitligt och jämförbart. Detta är viktigt för att på ett effektivt sätt lyckas 

diskutera och dra slutsatser utifrån resultatet.    

4.8 Övriga parametrar 
För att lyckas ge nya aktörer på marknaden en inblick i vad som krävs av nya system 

belyses här andra parametrar än just AS prestation. Här presenteras de parametrar som 

kan kvantifieras på olika sett, ytterligare parametrar som är okvantifierabara diskuteras 

under diskussionsavsnittet.  

4.8.1 Avisningstid 
Avisningstid är den tid verket stänger ner för att utföra avisningen. Detta kan vara en 

viktig parameter då produktionen för verket är negativt under denna period. För att 

lyckas få en bild av hur långa dessa perioder är görs en mindre undersökning av 

referensperioden. 

Detta utförs genom en genomgång av alarmloggen där alla avisningstider för parkens 

AS identifieras. Detta görs under perioden då parken är utsatt för isproblematik, alltså 

när isförluster förekommer. Summan av parkens avisningstid samt antalet tillfällen kan 

då ge en snittid för en avisningscykel för parken samt för enskilt verk. Dessa tider jämförs 

sedan med parkens totala förluster för att identifiera eventuell korrelation. 

4.8.2 Service 
Service antas var all tid AS kräver mänsklig underhåll. För att undersöka detta frågas 

ansvariga för parker angående servicetider under ett år. Dessa anses sedan jämt 

uppdelade över samtliga verk för att erhålla ett servicemedel för systemet.  

4.9 Ekonomi 
För att värdesätta de resultat angående förlustökning görs en ekonomisk uppskattning. 

Detta för att påvisa eventuellt värde eller icke värde i AS samt eventuellt visa på 

skillnader mellan både system men också parkers lokalisering. Denna ekonomiska kalkyl 

görs likt beskrivet nedan. 

Genomgång av undersökta perioder för vardera park. Samtliga parker har flera olika 

verk som utvärderas under olika perioder, perioderna är dock under samma vinterperiod 

för varje park vilket gör att dessa kan användas för att estimera en förlustökning för verk 

utan AS. Förlustökningen 𝑥 [%]  för verk utan AS används. Referensåret används sedan 

för att bestämma ett snittdatum när isproblematiken startar samt slutar 𝑡𝑖𝑠 [𝑑𝑎𝑔] för 
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vardera park samt isförluster 𝑓𝑟𝑒𝑓(𝑡𝑖𝑠) [
𝑀𝑊ℎ

𝑑𝑎𝑔
] för denna period. Detta tillsammans med 

spotpriser 𝑆(𝑡𝑖𝑠)[
𝑘𝑟

𝑀𝑊ℎ
] för perioden ger då isförluster utan AS per år. För att bestämma 

skillnaden mellan parken med AS och utan görs samma beräkning men utan 

förlustökningen och differensen tas fram, detta görs enligt Ekvation 4. 

∆𝑘𝑟 = ∑ 𝑓 ∙ 𝑠(𝑡𝑖𝑠)𝑡𝑖𝑠
1 − ∑ 𝑥 ∙ 𝑓 ∙ 𝑠(𝑡𝑖𝑠)𝑡𝑖𝑠

1  (4) 

Detta presenteras sedan för varje park. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte 

tar hänsyn till hur stora förlusterna faktiskt är, en park kan alltså spara mycket pengar 

men trots de ha stora förluster, eftersom endast differensen utvärderas.  

5. Resultat 
Resultatet är i två delar. En första del med resultat som ligger till grund för 

förlustberäkningar, så som identifiering av ickefungerande system, tillgänglighet, 

extremverk och normering. Vidare följer de förlustresultat som erhållits utifrån de 

förutsättningar som satts upp i tidigare del.  

5.1 Perioder med icke-fungerande system 
Eftersom antaganden om att systemen under viss tid är ickefungerande ligger som grund 

till analysen kring produktionsbortfall blir detta antagande väldigt viktigt för resultatets 

trovärdighet. Nedan påvisas hur perioderna identifierats och vilka antaganden som gjorts.  

Identifikationen skedde med hjälp av två olika metoder. De första sex verken 

identifierades genom samtal med tekniskt ansvariga på verken. De kunde då påvisa dessa 

sex perioder där systemen av olika anledningar inte var aktiva. Detta har sedan 

undersökts genom att titta på dessa verks produktion och beräknad produktion för att 

verifiera uppgifterna. 

För att få ytterligare signifikans eftersöktes fler perioder. Figurerna nedan visar 

produktionen samt beräknad produktion för de valda verken. Ett antal slutsatser 

angående verkets avisningssystem har dragits utifrån dessa diagram samt verkets 

alarmlogg. Utöver verkets produktion används även utomhustemperaturen som för de 

valda perioderna ständigt höll sig under gränsvärdet på minus tre grader. Här presenteras 

de tre verk som slutligen ansågs som icke fungerande. 

För att påvisa hur dessa ser ut vid normal drift finns en referens som kan ses i Figur 

2. Detta är ett verks beräknade produktion kontra faktisk produktion under icke 

isförhållanden. 
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Figur 2 – Referensverk. Faktisk produktion gentemot kalkylerad produktion vid avsaknad av is  
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5.2 Turbin 1a-2 

 

Figur 3 - Turbin 1a-2 Faktisk produktion gentemot kalkylerad produktion 

För turbin 1a-2 i park 1 kan felaktigheter tydligt avläsas från trenden under perioden i 

Figur 3. Tydliga särdrag som visar på detta är den stora och ihållande differensen mellan 

faktisk produktion och kalkylerad, detta tyder stark på att is befinner sig på 

turbinbladen. Det går även att i alarmloggen se att verket aldrig under perioden använder 

tillräckligt med energi för att utföra själva avisningen. I alarmloggen har verket också 

signalerat för is vilket ger ytterligare belägg för tesen angående att systemet är 

ickefungerande. Temperatur under perioden är även den så pass låg att isbildning antas 

infinna sig.  
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5.3 Turbin 2a-2 

 

Figur 4 - Turbin 2a-2 Faktisk produktion gentemot kalkylerad produktion 

I Figur 4 syns att produktion och förväntad produktion skiljer sig. Differensen tyder på 

att bladen är utsatta för is, utetemperaturen tyder också på detta. Alarmloggen visar att 

systemet har signalerat för is men i Figur 4 syns att avisningen inte genomförts. Det går 

även att urskilja försök till avisning där verket går ned för att utföra avisningen men 

energiåtgången är inte hög nog för att detta ska ha skett. Temperaturen ligger också 

under det satta gränsvärdet under hela perioden.  
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5.4 Turbin 1-d 

 

Figur 5 - Turbin 1d Faktisk produktion gentemot kalkylerad produktion 

Områden i Figur 5 visar på tydliga perioder där differensen mellan den faktiska 

produktionen och den kalkylerade produktionen är stor. Detta tyder på att verket förlorar 

produktion på grund av isbetäckta turbinblad. I alarmloggen signaleras de för is men 

utan att avisning inleds, alternativt att avisningscykeln endast är ett par minuter lång. 

Temperaturen under hela perioden är under det satta gränsvärdet av minus tre grader. 
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5.5 Valda verk 
I Tabell 4 presenteras de verk som slutligen valdes samt hur de identifierats. Det är dessa 

nio verk som ligger till grund för resultaten.  

Tabell 4 - Valda verk samt tillvägagångsätt för identifiering 

Valda verk 

Verk Identifiering 

1a Parkansvarig  

1a-2 Produktionsdata 

1b Parkansvarig  

1d Produktionsdata 

2a Parkansvarig  

2a-2 Produktionsdata 

2b Parkansvarig  

3a Parkansvarig  

3b Parkansvarig  

5.6 Tillgänglighet 
Resultatet av det satta tillgänglighetsgränsvärdet presenteras nedan i Tabell 5. Efter att 

stopp på grund av is tagits bort var det dessa verk som inte lyckades hålla en 

tillgänglighet över det satta gränsvärdet på 95%. I vissa fall har fler verk haft icke 

fungerande AS under samma period, i dessa fall plockas det verk som inte studeras med 

icke fungerande AS bort, dessa är medräknade i Tabell 5. 

Tabell 5 - Borttagna verk på grund av för låg tillgänglighet, presenteras per period. 

Borttagna verk 

Park  Period Antal borttagna verk  

1 Period 1 6 

1 Period 2 8 

2 Period 1  0 

2 Period 2 1 

3 Period 1 0 

3 Period 2 1 
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Tabell 5 visar att Park 1 har flest verk med en tillgänglighet under gränsvärdet. Det 

ska dock tilläggas att Park 1 har avsevärt fler verk än park 2 och 3. Det ska också 

tilläggas att i park 1, period 1 och 2 samt park 2 period 2 är de två verk med icke 

fungerande AS under samma tidsperiod vilket gör att antal borttagna verk i dessa 

perioder ökar med ett. 

5.7 Extremverk  
De valda verken jämförs med ett parkmedel under ett referensår, för att ta bort eventuella 

extremverk. Parkmedel agerar i figurerna nollpunkt och differensen för de valda verken 

gentemot densamma presenteras i Figur 6, Figur 7 och Figur 8. Skillnad i förluster på y-

axeln svara mot differensen av andelen isförluster för det valda verket gentemot 

parkmedel. 

 

Figur 6 - Park 1 Extremverk, valda verks förlustdifferens gentemot parkmedel.  
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Figur 7 - Park 2 Extremverk, valda verks förlustdifferens gentemot parkmedel. 

 

Figur 8 - Park 3 Extremverk, valda verks förlustdifferens gentemot parkmedel. 

Det går här att utläsa att alla valda verk befinner sig under det satta gränsvärdet på 

2 procentenheter för förlustandelsdifferens. Detta gör att inget verk i detta avseende 

klassas som extremverk och alla verk analyseras vidare. Dessa skillnader i förlustandelar 

tas dock med i analysen med hjälp av normeringen för att ge ett så objektivt resultat 

som möjligt.  
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5.8 Normering  
Normeringen för varje verk presenteras nedan där förlustfaktorn visar hur verkets 

isrelaterade förluster avviker från resterande verk under ett referensår. Referensåret är 

alltså ett år utan felande AS där förluster för verken beräknats likt de utvalda 

periodernas. Eftersom referensåret inte får inneha kända perioder med felande AS är 

referensåret inte samma år för de tre parkerna. Det är viktigt för att lyckas ta hänsyn 

till fundamentala förlustskillnader hos verken för att på så sätt analysera verkens förluster 

gentemot parken på rätt sätt. 

Tabell 6 - Normalisering av valda verk utifrån referensår, förlustfaktorn visar på avvikelsen för valt 

verk gentemot parkmedel. Parkmedel presenteras i rubrik. 

Park 1 (1.4%) 

Verk Förlust referensår [%] Förlustfaktor [Andel]  

1a 1.9 1.25 

1a-2 1.9 1.25 

1b 2.6 1.72 

1d 2.9 1.91 

   

Park 2 (8.7%) 

Verk Förlust referensår [%] Förlustfaktor [Andel] 

2a 9.3 1.07 

2a-2 9.3 1.07 

2b 10.2 1.18 

   

Park 3 (3.3%) 

Verk Förlust referensår [%] Förlustfaktor [Andel] 

3a 3.6 1.07 

3b 3.3 0.98 

 

Det går utifrån Tabell 6 att utläsa skillnaderna för de valda verken gentemot 

medelverket under referensåret. Förlustfaktorn visar hur mycket högre alternativt lägre 

isförluster det valda verket har gentemot medelverket under referensåret. Från Tabell 6 

hittas att park 1 har relativt stora differenser i förlustfaktorn vilket pekar på stora 

skillnader i förluster inom parken vilket ifrågasätter resultatens säkerhet. Det är dock 

viktigt att påpeka de låga förlustandelarna inom denna park, de gör att små skillnader 
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ger stort utslag i förlustfaktorn. Verk 1d har under referensåret nästintill dubbelt så höga 

förluster som medelverk för parken. Om man bortser från dessa skillnader kan denna 

differens göra att slutsatser angående AS prestation dras på fel grunder. Därför tas denna 

förlustfaktor med vid analys av prestationen.  

5.9 Produktionsresultat 
Resultaten för produktionsförluster presenteras i två delar. Först presenteras förluster för 

de valda verken gentemot övriga verk i parken. Resultaten är bearbetade genom 

extremverksgenomgång samt bristande tillgänglighet. Resultaten presenteras i relativa 

siffror, y-axel visar is-relaterade förluster i form av procent förlorade produktion och x-

axel visar verken. 

Del två presenterar de valda verken gentemot parkmedel samt medel för de två 

verken som är belägna närmast de utvalda verket. Detta görs för att påvisa lokal 

skillnader inom parken och tillföra ytterligare djup i analysen. 

En ytterligare avslutande del visar de normaliserade värdena. Dessa resultat tar alltså 

hänsyn till de fundamentala skillnader som verken har vilket tagits fram genom att 

förlustfaktorn i Tabell 6 tagits i beaktning. 

5.10 Parker 

5.10.1 Park 1 
Park 1 innehåller fyra utvalda verk där ett verk förekommer under två olika tidsperioder, 

1a samt 1a-2. De utvalda verken med icke fungerande AS är markerade genom 

namngivning, verken står inte numerisk ordning utan är slumpvis ordnade. För verk med 

samma tidsperiod är dock verken placerade i samma ordning vilket kan ses för verk 1a 

och 1b samt 1a-2 och 1d i Figur 9. Y-axeln beskriver de isrelaterade förlusterna i procent 

under perioden, viktigt är att komma ihåg att perioderna är vid olika tider på året vilket 

gör att andelen isförluster varierar stort. X-axeln presenterar verken i parken där de 

utvalda verken presenteras vid namn.   

 

Figur 9 - Resultat park 1, Summan av isförluster (produktionsförluster pga is under drift) och 

Stoppförluster (produktionsförluster pga stopp orsakat av is). Förluster presenteras i procent för vardera 

verk i parken under de utvalda perioderna 

Det ska för park 1 uppmärksammas att samtliga utvalda verk ligger bland de verken 

med högst isförluster inom parken. Det ska även uppmärksammas att stoppförlusterna 
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på grund av isproblematik är låga över hela parken vilken beror på att systemet i park 1 

avisar under drift. 

Det är extra tydligt hur de valda verken skiljer sig gentemot resterande park utifrån 

Figur 10 där detta presenteras. Det går också att se vilket skillnad som råder gentemot 

de två närmaste verken. Detta kan vara viktigt eftersom lokala skillnader inom parken i 

vissa fall kan vara stora. 

 

Figur 10 - Resultat för park 1, förluster gentemot medelverk för parken 

I Figur 10 syns det att samtliga verk för park 1 har större förlustandel än parkmedel 

de syns även at förlusterna är större än de två närmast belägna verken.   
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5.10.2 Park 2  
För park 2 är tre verk utvalda. Två av verkens perioder överlappar och är därför 

borttagna från varandras resultat. Det ska även här uppmärksammas att de valda verken 

ligger högt vad gällande förlustandel gentemot andra verk i parken vilket kan ses i Figur 

11. Stoppförlusterna på grund av is ökar för park 2 gentemot park 1 vilket beror på att 

systemet i park 2 avisar under stopp.  

 

Figur 11 - Resultat park 2, förluster i procent för vardera verk i parken under utvalda perioder 

Det är viktigt att observera skillnaderna i storleksordningen för förlustandelarna. 

Verk 2a-1 ligger exempelvis på förlustandelar som motsvarar en fjärdedel av verk 2b:s, 

vilket syns i Figur 11. 

I Figur 12 visas skillnaderna mellan de utvalda verken och parkens medelverk samt 

medelverk för de två närmst belägna verken. Likt park 1 ligger alla de studerade verken 

över medelförlusterna för park 2. Det som dock sticker ut är verk 2a-2 och 2b där 

medelverket för parken skiljer sig relativt kraftigt gentemot medel för närliggande verk. 

 

Figur 12 - Resultat park 2 förluster valda verk gentemot medelverk för parken 
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5.10.3 Park 3 
För park 3 har två verk identifierats och presenteras i Figur 13. Det går från Figur 13 

att uppmärksamma den relativt jämna fördelningen över verken i parken, oavsett 

fungerande AS eller inte. Fördelningen mellan isförluster och stoppförluster på grund av 

is är också något annorlunda jämfört med park 1 och park 2. Det är viktigt att lägga 

märke till skillnaden mellan verken vad gällande förlustandelen då axlarna inte har 

samma storleksordning.  

 

Figur 13 - Resultat park 3, förluster i procent för vardera verk i parken under utvalda perioder 

Till skillnad från park 1 och park 2 så ligger valda verk i park 3 väldigt likt 

medelverket som kan ses i Figur 14. Verk 3a ligger inom endast några få procentenheter 

av de två medelverken. 3b har ungefär hälften av förlustandelen gentemot medelverken 

för densammas period. Detta visar på att förlusterna faktiskt varit högre hos verk med 

ett fungerande AS gentemot ett ickefungerande system. De höga förlusterna på grund av 

stopp kan vara en förklaring till förlustminskningen vid avsaknaden av AS. Systemet kan 

helt enkelt vara felreglerat och avisa för ofta ur en effektivitetssynvinkel.  

 

Figur 14 - Resultat park 3, förluster valda verk gentemot medelverk i parken 
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5.10.4 Normerade resultat 
För att lyckas ta med eventuella fundamentala skillnader mellan verks förluster normeras 

förluster utefter den förlustfaktor som beräknats i normaliseringen. Detta betyder att om 

ett verk under referensåret har höga förluster gentemot resterande verk i parken tas detta 

i beaktning i form av en normaliserad förlustkvot. De normerade resultaten presenteras i 

form av en förlustskillnad som hittas i Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9. Detta är ett mått 

på hur förlusterna ökat/minskat för de valda verket gentemot sig själv under referensåret, 

de eventuella grundläggande skillnaderna gällande förluster under ett normalår tas i 

beaktning genom förlustfaktorn för referensåret. Detta presenteras även med hjälp av 

Figur 15 där samtliga utvalda verk presenteras. 

Tabell 7 - Park 1 normerad förlustförändring utifrån referensåret och studerad periods förlustfaktor 

Park 1 

Verk Förlust ref. år [%] Förlustfak. ref. år Förlustfak. stud period Normal. förlustkvot 

1a 1.9 1.36 1.68 1.23 

1a-2 1.9 1.36 4.54 3.33 

1b 2.6 1.86 1.68 0.90 

1d 2.9 2.08 1.05 0.51 

Medel   2.23 1.49 

I Tabell 7 syns att verk 1a och verk 1b har en relativt låg normaliserad förlustkvot 

vilket tyder på att de trots avsaknaden av AS har förluster likt de förväntade. Verk 1a-

2 och 1d har däremot avvikande förluster gentemot den förväntade. 1d har under sin 

period nästintill häften av de förluster som enligt referensåret det bör ha, 1a-2 är extremt 

åt andra hållet och har under sin undersökta period förluster på drygt tre gånger högre 

än förväntat.  

Tabell 8 - Park 2 normerad förlustförändring utifrån referensåret och studerad periods förlustfaktor 

Park 2 

Verk Förlust ref. år [%] Förlustfak. ref. år Förlustfak. stud period Normal. förlustkvot 

2a 9.3 1.07 2.59 2.41 

2a-2 9.3 1.07 1.11 1.03 

2b 10.2 1.18 1.20 1.02 

Medel   1.67 1.49 

I Tabell 8 redovisas park 2 där resultaten är relativt samlade. Verk 2a är de verk 

som sticker ut gentemot den förväntade förlusten. Detta trots att förlustfaktorn för 

referensperioden överstiger 1 vilket betyder att verket har högre förluster än snittet under 

referensåret. 
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Tabell 9 - Park 3 normerad förlustförändring utifrån referensåret och studerad periods förlustfaktor 

Park 3 

Verk Förlust referensår [%] Förlustfak. Förlustfak. Stud. period Normal. förlustkvot 

3a 3.6 1.08 1.394 1.29 

3b 3.3 0.99 0.499 0.51 

Medel   0.95 0.90 

 

I Tabell 9 presenteras de två utvalda verken för park 3. Bägge parker ligger relativt 

nära förlustmedel under referensåret vilket kan ses från förlustfaktorn. Även 

förlustfaktorn för den studerade perioden ligger förhållandevis nära medel vilket leder till 

att ingen av de två verken avviker avsevärt i den normaliserade förlustkvoten. Det som 

dock bör uppmärksammas är att medel för förlustkvoten är lägre än 1, både innan och 

efter normering samt att det är en minskad förlust. 

De olika verkens normerade förluster presenteras i Figur 15. Där presenteras vardera 

verks ökade eller minskade förlust under den studerade perioden med hänsyn till 

eventuella fundamentala förlustskillnader, detta genom förlustfaktorn för referensåret. 

Ett medel för verken med icke-fungerande AS för varje park presenteras även i orange. 

Y-axeln presenterar alltså hur mycket isförlusterna har ökat/minskat vid borttagning av 

AS. Medelförlusterna för park 1 och park 2 har enligt Figur 15 ökat med 49% gentemot 

referensen medan medelförlusterna för park 3 minskat med 10%.  

 

Figur 15 - Normerad isförlustförändring för samtliga utvalda verk samt parkmedel 
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5.11 Övriga parametrar 

5.11.1 Avisningstid 
Avisningstiden för samtliga system identifierades och presenteras i Tabell 10. Detta är 

alltså statistik för parkernas samtliga verk under ett år. För park 1 är samtliga värden 

noll då systemet avisar under drift. 

Tabell 10 – Ungefärlig avisningstid för de tre systemen, samtliga parametrar är per verk. 

Avisningstid 

  Antal [st] Tid [h] Tid/cykel [h] 

Park 1 0 0 0 

Park 2 123.4 235.4 1.9 

Park 3 324.1 427.8 1.3 

 

 Tabell 10 visar ungefärliga avisningstider för de tre systemen. Då park 1 använder sig 

av avisning under drift kan denna inte jämföras med park 2 och park 3. Utifrån park 2 

och park 3 går det däremot att identifiera en stor skillnad vad gällande både antalet 

avisningar samt cykeltiden.  

5.11.2 Service 
Utifrån samtal med ansvariga för parker har servicetiden för systemen försök kartläggas. 

Resultatet är dock att servicetiden är försumbar vad gäller energiproduktion. Den tiden 

system kräver mänsklig assistans är försvinnande lite. Detta säger alltså inte något om 

systemens prestation annat än att vara en riktlinje för nya system på marknaden. För 

system som vill bli slagkraftiga krävs att de är självgående för att utmana de befintliga 

aktörerna.  
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5.12 Ekonomi 
Viktigt för AS är huruvida det är ekonomiskt försvarbar eller inte. Därför utfördes en 

ekonomisk approximation för vardera park utifrån ekvation 4. Detta baseras på de 

normerade förlustökningsmedel som presenteras i Figur 15. Presentationen sker i form av 

ekonomisk vinst på grund av AS under ett år. Viktigt att ha i åtanke är att detta endast 

involverar AS prestation i form av förlustminskning och inte investeringskostnad eller 

andra utgifter kopplade till AS. Detta är ett ekonomiskt exempel som grundar sig i 

isrelaterade förluster under ett år. Detta kan variera stort från år till år då förlusterna 

skiljer sig. Spotpriset är ett snitt av spottpriset under tiden med isproblematik och kan 

därför variera beroende på antal dagar med is. Resultatet presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11 – Ekonomiskt exempel utifrån isförlusterna 

Ekonomisk approximation 

  Park 1 Park 2 Park 3 Enhet 

Dagar med isproblematik 193 232 189 Dagar 

Förlustkvot  1.49 1.49 0.9 Andel 

Spotpris (snitt) 360 350 361 kr/MWh 

Förlust referensår med AS 49 860 361 235 95 063 kr/år/verk 

Förlust referensår utan AS 74 291 538 240 85 557 kr/år/verk 

Ekonomisk vinst 24 431 177 005 -9 506 kr/år/verk 

 

Här bör den ekonomiska vinningen för park 3 uppmärksammas, detta eftersom den 

för valt år är negativ. Detta beror på att de normerade medelförlusterna faktiskt minskat 

för de verk som saknat AS.  Park 2 däremot har en hög ekonomisk vinning vilket beror 

på den relativt höga förlustökningen för verk utan AS samt de höga isrelaterade 

förlusterna under det valda året. Detta grundar sig i den höga isproblematik som råder 

vid parken. Den stora skillnaden gentemot park 1 som har samma förlustkvot beror på 

att isförlusterna under de valda året är så pass mycket högre än park 1. Det ska även 

uppmärksammas att elcertifikat inte är medräknade i denna approximation. 

5.13 Statistisk granskning 
För att undersöka resultatets signifikans görs en signifikanskontroll med hjälp av ett P-

test. I Tabell 12 presenteras resultatet signifikanskontrollen, P-testet visar sannolikheten 

för att ett slumpvalt verk avviker lika mycket som de valda verken gör. Skalan variera 

mellan 0 och 1 där statistisk signifikans påvisas vid värden nära 0 och 1. Ett P-värde på 

0.5 säger att de är 50% chans att få ett högre värde samt 50% chans att få ett lägre 

värde, vilket betyder att statistisk signifikans saknas. Värden nära 0 och 1 visar på att 

det är låg sannolikhet att denna avvikelse från medel kan erhållas med slumpen. 

Konfidensintervall väljs till 95% vilket betyder att gränsvärde blir 0.975 respektive 0.025 

för att statistiks signifikans ska vara påvisat.  
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𝑃 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 > 0.975 ∨ 𝑃 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 < 0.025  (5) 

Ekvation 6 visar hur detta räknas, 𝑒𝑟𝑓 är Gauss felfunktion och 𝑠𝑡𝑑 är 

standardavvikelsen. Normalfördelad produktion mellan turbinerna antas. 

𝑃 = 0.5 (1 + erf (
𝑉𝑒𝑟𝑘 − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑠𝑡𝑑 ∙ √2
)) (6) 

Tabell 12 visar resultatet från P-testet. Det går där att utläsa att de finns möjlighet 

för statistiskt signifikans för 5 av de utvärderade verken. Anmärkningsvärt är verk 2b 

och 3a som erhöll ett P-värde väldigt när 1.0 vilket tyder på stark statistisk signifikans. 

Detta beror främst på den relativt stora skillnad i förluster dessa verk hade gentemot 

medel samt att standardavvikelsen var väldigt låg under dessa perioder. [11]   

Tabell 12 - P-test, Statistisk signifikans markeras i grön-gult. Avvikelsen är differensen mellan p-värde 

och signifikans, alltså 1 alternativt 0.  

P-test 

Verk P-värde Avvikelse 

1a 0.9823 0.0177 

1b 0.9815 0.0185 

1a-2 0.9997 0.0003 

1d 0.5167 0.4833 

2a 0.7155 0.2845 

2a-2 0.6874 0.3126 

2b 1.0000 0.0000 

3a 0.9998 0.0002 

3b 0.0346 0.0346 

 

Det ska uppmärksammas att en stor avvikelse inte direkt ger statistisk signifikans. 

Detta beror på att det inte går att skatta standardavvikelsen från enskilda mätpunkter, 

i detta fall det utvalda verket. Det går alltså inte att avgöra standardavvikelsen för verk 

utan AS. En hög standardavvikelse leder tex till att slumpmässiga resultat får större 

spridning vilket kan vara fallet för just den statistiska fördelning som gäller för verk med 

icke fungerande system.  
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras både den framtagna metoden och det erhållna resultatet.  

6.1 Metod 
Metoden grundar sig i ett antagande angående verk med icke fungerande AS. De verk 

som valdes var antigen utvalda genom identifikationsmetoden och sedan bekräftade av 

tekniskt ansvariga eller utvalda direkt från de tekniskt ansvarigas hänvisningar, vissa 

verk förblev dock obekräftade. Detta medför en felkälla som genomsyrar projektet. För 

att på ett otvivelaktigt sätt kunna presentera resultat utan risk för att vara missvisande 

krävs en säkrare framtagning av verk med ickefungerande avisningssystem. 

Detta skulle fördelaktigt ske genom ett storskalig försök där AS aktivt stängdes av i 

syfte att utreda dess prestation. Detta skulle även leda till att ett större antal verk kunde 

väljas vilket skulle öka resultatets signifikans. Även längre perioder med verk utan 

fungerande system skulle leda till ett mer robust modell och senare ett säkrare resultat. 

I metoden är nio verk utvalda av 40–50 verk, detta är för lågt för att medföra en bra 

säkerhet för resultatet, vilket påvisas statistikavsnittet. Det är därför av största vikt att 

vid liknande undersökning höja antalet utvalda verk. 

Tillgängligheten hos verken är något som kan ha påverkan på resultatet. Verk står 

under perioder still på grund av andra orsaker än isproblematik. Detta är en felkälla då 

förlusterna för ett stillastående verk blir noll vilket gör att verk med låg tillgänglighet får 

lägre förluster. Detta är till viss del åtgärdat med det satta gränsvärdet på 95% 

tillgänglighet men borde ändå tas i beaktning som en eventuell felkälla. 

Slutligen bör även de stora variationerna av isförluster kommenteras. Isförlusterna 

för en park varierar stort inom parken, från dag till dag samt år till år. De gör att resultat 

angående isförluster under en specifik tid alltid blir svåra att dra slutsatser utifrån. 

6.2 Programvara  
T19-IceLossMethod är för närvarande de bästa beräkningsprogrammet för isförluster och 

även de mest utbredda inom branschen. Trots detta finns det ett antal områden som är 

problematiska inom scriptet vilket gör att resultaten får en viss osäkerhet. Den främsta 

felkällan är överproduktion. Överproduktion uppstår då anemometern av olika 

anledningar, oftast isrelaterat, signalerar för en lägre vindhastighet än vad som egentligen 

råder. Det gör att produktionen blir högre än vad anemometerns vindhastighet egentligen 

tillåter. Detta är relativt vanligt och uppgår till flera procent av produktionstiden. 

Överproduktion leder till att förluster missas då de täcks av den andel av produktionen 

som anses ligga över det teoretiskt maximala. Problematiken som uppstår är att 

förlusterna, som beräknas utifrån de teoretiskt maximala, blir mindre än ifall de istället 

skulle beräknas från den riktiga produktionen. Förluster göms i överproduktionen. 

Detta gör att alla förluster måste analyseras som de minsta möjliga förlusterna vilket ger 

resultatet en stor felmarginal. Det som dock går att säga angående förlusterna är att de 

inte är mindre än de presenterade i resultatet. För att lyckas förbättra detta krävs att 

anemometern visar den vindhastighet som faktiskt råder, det krävs alltså bättre avisning 

för anemometern och dess omgivning. 
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6.3 Resultat 

6.3.1 Park 1 & Park 2 
Resultaten kan anses både förväntat och överraskande. För bägge parker lokaliserade i 

miljöer med hög isproblematik ökar förlusterna avsevärt för de verk som har icke 

fungerande AS. Detta gäller inte bara det normerade snittet utan även för alla verks råa 

resultat. 

Något som dock är viktigt att uppmärksamma är att efter normeringen ligger flertalet 

verk från dessa två parker nära sitt medel trots att de inte haft fungerande AS. En 

förklaring till detta kan vara de stora lokal skillnader som råder vid isproblematik. Även 

inom en så pass begränsad yta som en park skiljer sig isutbredningen stort vilket kan 

påverka enskilda verk hårdare än andra. Detta kan också ses vid jämförelsen av 

medelverk samt medelverk för de två närmsta verken i Figur 10 och Figur 12. Där kan 

ses att just de två verken som är placerade närmst de utvalda verket skiljer sig från 

parkens medel, detta är viktigt att ha i åtanke när obehandlade resultat analyseras. Det 

är även detta som gör det svårt att jämföra systemen mot varandra, trots att park 1 och 

park 2 har samma grad av is problematik skiljer sig detta så mycket lokalt att en 

jämförelse mellan systemen saknar substans. Det är endast intressant att utvärdera hur 

bra systemet fungerar gentemot verk utan system på samma plats. I Tabell 11 syns att 

park 2 har störst ekonomisk vinst men detta bör inte jämföras med park 1 utan bör 

jämföras gentemot en förväntad vinst. 

6.3.2 Park 3 
Park 3 kan vara den park vars resultat är mest intressant. De utvalda verken hade en 

lite ökning samt en minskning av förlusterna vilket resulterade i att medel för parken var 

en förlustminskning för verk utan AS, detta kan ses i Figur 15. De kan bero på en rad 

olika faktorer, park 3 ligger belägen i en region med medelhög isproblematik vilket kan 

vara en faktor i systemens prestation. Om isproblematiken är låg kan systemen komma 

att avisa trots att förlusterna på grund av is är låga vilket endast ger större förluster då 

verket står still samt systemet använder energi. Verket kan alltså förlora produktion 

eftersom skillnaden mellan att köra verket med is och utan är mindre än vad förlusten 

för en avisningscykel är. De få antal utvalda verk måste dock finns i åtanke för park 3, 

att dra slutsatser utifrån två av cirka 10 verk i parken kan vara missvisande då 

signifikansen är låg. 

Slutligen måste det tilläggas att eftersom urvalet av verk är så pass liten, eftersom 

den utgår från att verk måste ha felande system, skall resultat ses som en fingervisning. 

För att lyckas ge otvivelaktiga resultat krävs fler utvalda verk med längre perioder vilket 

endast kan möjliggöras genom en bestämd testperiod för en specifik park. 

6.3.3 Systemen 
Det ska tilläggas att resultaten från vardera park inte direkt kan översättas till systemens 

prestation. Resultaten kan fungera som en indikator för hur väl systemet fungerar men 

eftersom lokala skillnader har stor påverkan på isproblematiken kan inga slutsatser 

angående systemets effektivitet dras. Det är för många parametrar som AS inte kan 
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påverka som avgör storleken på förlusterna. Det är parametrar som klimat på platsen, 

närliggande miljö och antal isdagar men också mer närliggande parametrar som storlek 

på parken, storlek på turbiner och avstånd mellan verk. Detta gör att resultatet endast 

kan användas som ett mått på systemens effektivitet gentemot verk utan system i samma 

park alternativt en indikator på hur systemen står gentemot leverantörernas angivelser. 

6.3.4 Ekonomi 
Ekonomin baseras på spotpriser samt förluster för vardera dag, detta tar höjd för det 

varierade elpriset, både för elområde och i tiden. Förlusterna som ligger som bas för 

beräkningarna är de normerade förlusterna vilket gör att de osäkerheter som finns för 

dessa resultat medföljer till den ekonomiska approximationen. Det skall också nämnas 

att förlustberäkningarna baseras på en vinter vilket i sig kan vara en vinter som skiljer 

sig från medel. Det betyder att minusresultatet för park 3 inte nödvändigtvis betyder att 

AS är en förlustaffär i det långa loppet. Det kan också vara så att styrningen av systemet 

leder till detta resultat, snarare än själva prestationen. Det skall även påpekas att det är 

väldigt få mätpunkter som ligger till grund för approximationen, särskilt för park 2, vilket 

även de är en avgörande felkälla. Dessa felkällor gör att analysen blir väldigt osäker och 

de slutsatser som kan dras är endast att de förbättrar produktionen, omfattningen av 

detta går dock inte att dra slutsatser angående.  

6.3.5 Övriga parametrar 
Även vissa övriga parametrar utvärderades i hopp om att lyckas identifiera vilka 

parametrar inom AS som har högst påverkan på förlusterna. Det är speciellt svårt att 

dra slutsatser angående hur hög påverkan en viss parameter har på systemets prestation. 

För att på ett otvivelaktigt sätt undersöka detta krävs tillgång till styrningen av AS, där 

parametrar kan ändras och på så sätt undersökas. Eftersom detta inte är möjligt sker 

endast uppskattningar utifrån hur systemen presterat och deras parametrar. Det som kan 

sägas angående de undersökta parametrarna är att avisningstiden varierar samt att detta 

inte kan spåras till vardera systems prestation. Detta tyder på att cykeltiden inte har 

stor påverkan, systemen ligger dock under två timmar vilket kan ses som gränsvärde. 

Service har efter samtal beskrivits som försvinnande liten vilket i sig inte säger så 

mycket då service i sin natur är oberäknelig. Det går dock att säga att mänsklig aktivitet 

i samband med AS eller själva avisning i sig är skall minimeras för att få ett slagkraftigt 

system. De beror inte endast på de kostnader som tillkommer utan även på grund av de 

logistiska problem som uppstår då verk med isproblematik även är utsatta för 

snöröjningsproblem i anslutning till verken. 

Andra parametrar som undersökts är energianvändningen hos AS, det framkom att 

dessa är försumbara när man jämför mot produktionsförluster under pågående avisning. 

6.3.6 Statistisk undersökning 
P-testet som utfördes visar på att flera av verken inte är statistiskt signifikanta. Detta 

beror på att de valda verkets förluster ligger väldigt nära medelförlusterna för parken, 

samt att standardavvikelsen ofta är hög. De gör att det i praktiken är relativt troligt att 

erhålla samma resultat vid ett slumpmässigt valt verk som vid de utan AS. Detta är 
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såklart en stor svårighet vid analys av resultaten. Ett sätt att eventuellt komma till bukt 

med detta problem är att undersöka fler verk utan fungerade AS vid samma period. 

Detta skulle göra att standardavvikelse kan räknas även för de utvalda verken vilket är 

omöjligt med endast en mätpunkt. 

De resterade fem verk som erhöll P-värde utanför konfidensintervallet kan anses ha 

möjlighet till att vara statistiskt signifikanta. Detta beror på att de avviker mycket från 

parkens medel samt att standardavvikelsen ofta är låg för dessa perioder. De ska dock 

påpekas att de inte säkert går att påvisa signifikans då standardavvikelsen för verk utan 

AS inte kan räknas. Detta beror på att de endast är ett utvalt verk i varje undersökning. 

Det kan vara så att standardavvikelsen för verk utan AS är stor, vilket skulle ge en hög 

slumpvariation för de utvalda verken.    

7. Slutsats 
Metoden som konstruerats anses fungera som förväntat och presenterar på ett bra sätt 

de resultat som efterfrågats. Genom att jämföra verk inom en och samma park minimeras 

de skillnader som uppstår genom lokala variationer vilket gör metoden kraftfull. För att 

uppnå ett resultat som är otvivelaktigt krävs dock ett större antal verk utan fungerande 

avisningssystem samt att dessa aktivt stängs ner för undersökningens då identifikation 

av felande system ger en felkälla samt är väldigt tidskrävande.  

Resultatet visar på skillnader mellan samtliga parker och deras olika system. Park 1 

och park 2 visar på en 49% ökning av förlusterna för verk utan avisningssystem gentemot 

verk med avisningssystem under isförhållanden. Att minskningen är så pass lika för dessa 

parker kan påvisa vikten av lokala förhållanden för avisningssystem då dessa parker har 

liknande isförhållanden. En minskning av isförluster med 30% anses vara ett bra resultat 

för AS i svåra isförhållanden. Då isförlusterna är höga höjer detta produktionen avsevärt 

för en park vilket i slutändan är målet för systemet. 

För park 3 ökade förlusterna för verk med avisningssystem gentemot de utan. 

Förlustminskningen var 11% för verk utan system gentemot verk med. Detta måste 

såklart anses som ett väldigt dåligt resultat för systemen. Förklaring till detta kan vara 

den mindre isproblematik som råder vid parken. Mindre isproblematik kan göra att 

systemet avisar trots att förlusterna för körning med is är små, då ger avisningscykeln 

större förluster än tjänad produktion. Park 3 bör alltså se över driften av sitt system och 

eventuellt höja tröskeln för påbörjade avisningscykel alternativ se över systemet i sin 

helhet.  

Det går inte att utvärdera systemens tekniker i stort endast baserat på dessa resultat. 

Det går dock att dra slutsatser om systemen ihopkopplad med parken de verkar vid. 

Detta för att varje plats har egna förutsättningar och utmaningar vilket gör de svårt att 

sätta system mot varandra. Utifrån detta är resultaten tydliga angående systemens 

prestation, system 1 och system 2 påvisar relativt goda resultat trots svåra isförhållanden 

medan system 3 vid undersökt vinter ökat parkens förluster. 
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7.1 Framtida arbete 
Att utföra ett likande test med samma metod storskaligt. Att genom planerade stopp 

utföra ett test av AS med hög signifikans. Det skulle kunna ge en bra bild av hur AS 

faktiskt fungerar samt vara intressant för både producenter och konsumenter. 

För att på ett bra sätt utvärdera parametrar och deras betydelse krävs att AS undersöks 

genom styrning. Genom att styra systemet, mot exempelvis längre avisningscykler kunna 

identifiera vilka parametrar som är viktigast. 
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