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Abstract  
 

An evaluation of wind energy software: a comparison of wind resource calculations made with the 

software WAsP (linear model) and the CFD software WindSim over a hilly forested area.   

Results produced from the wind modeling linear program WAsP were compared with modeling 

results produced by the CFD program WindSim. The aim was to investigate whether WAsP achieves 

accurate calculation results over a hilly forested area in Sweden, and if the CFD modeling in WindSim 

provides more accurate results than WAsP. The performance of each program was evaluated by 

comparing extrapolated average wind speed data to actual measurements. 

The study shows that WindSim may achieve an increased accuracy of extrapolated wind conditions 

compared to WAsP, as well as indicates that a CFD calculation does not automatically provide more 

reliable extrapolations than linear modeling in WAsP. The accuracy of the WindSim extrapolations 

was highly dependent on how the model was set up, and hence it may be easier to make errors with 

WindSim compared to WAsP. A model in WindSim with accurate simulated wind shear did not 

necessarily mean that the model made good extrapolations of wind conditions horizontally. 

Furthermore, WAsP was shown to slightly misjudge orographic effects, and when wind 

measurements are made over hilltops, WAsP most likely overestimates the average wind speed in 

the lower parts of the terrain.      

When a good model was established, WindSim provided slightly more accurate results than WAsP, 

but if extrapolations are to be made between similar areas in the terrain, for example from one hill 

to another hill, it is doubtful that the small increase in accuracy gives enough reason for the 

increased time in calculation required by WindSim.  



Eric Johansson 
 

2 
 

Sammanfattning 
Vindkraft för generering av el har under de senaste åren vuxit kraftigt i Sverige och utbyggnaden 

väntas fortsätta. Ett viktigt steg när nya vindkraftsparker skall byggas är att göra en vindanalys för det 

aktuella området. Vindanalysen är ett viktigt underlag för att avgöra om en investering i 

vindkraftverk kommer vara ekonomiskt lönsamt på den aktuella platsen.      

Som underlag till vindanalysen sätts vanligen mätutrustning upp i området och vindförhållandena på 

platsen mäts upp. Att installera och underhålla mätmaster är kostsamt och därför mäts vindarna på 

ett begränsat antal platser i det intressanta området. Sedan används olika beräkningsprogram för att 

extrapolera de uppmätta vindresurserna till positioner där mätningar saknas. För närvarande 

används programmet WAsP som standard av många vindkraftsprojektörer. WAsP:s beräkningsmodell 

är relativt enkel och tar till exempel inte hänsyn till turbulens som uppkommer då terrängen är 

kuperad. Som ett alternativ till WAsP har olika CFD-program introducerats på marknaden under 

senare år. Dessa programs modeller är mer avancerade och de kräver därför längre beräkningstid 

jämfört med WAsP, men förhoppningen är att de skall ge mer tillförlitliga modelleringsresultat.  

I denna studie har vindmodelleringar i det linjära modelleringsprogrammet WAsP jämförts med 

modelleringar i CFD-programmet WindSim. Syftet har varit att undersöka om WAsP ger tillförlitliga 

modelleringsresultat i svenskt kuperat skogslandskap och om WindSims CFD-beräkningar kan ge en 

ökad noggrannhet i jämförelse. Prestandan hos respektive program har utvärderats genom att 

jämföra extrapolerade medelvindar med faktiska mätningar. Vindmätningar har funnits att tillgå från 

en period av 12 månader från två mätmaster med givare på 60, 80 och 100 meters höjd. Avståndet 

mellan masterna är cirka 10 kilometer.            

Resultaten från studien tyder på att WindSim kan ge en något ökad noggrannhet jämfört med WAsP, 

men resultaten visar samtidigt att en CFD-modellering inte med automatik ger mer tillförlitliga 

modelleringsresultat. Studien har visat att resultatet från WindSim är starkt beroende av hur 

modellen sätts upp och det kan därför vara enklare att göra fel i WindSim jämfört med WAsP. Det 

blev också tydligt att en modell där den simulerad vindskjuvning (variation av vindhastigheten i 

höjdled) stämde bra överens med den uppmätta inte behöver betyda att WindSim-modellen gör bra 

extrapolationer av vindförhållandena från den ena masten till den andra. Vidare visade sig WAsP 

missbedöma effekter från topografin något och om vindmätningar görs på utmärkande höjder är det 

sannolikt att WAsP överskattar vindförhållandena i de lågt belägna delarna av terrängen.  

I WindSim undersöktes två olika modelluppsättningar, en med WindSims skogsmodul där skogen 

simuleras som 3D objekt och en modell där skogen hanteras med på samma sätt som i WAsP med 

råhetslängd och nollplansförskjutning. När skogsmodulen användes var det inte möjligt att erhålla en 

modellerad vindskjuvning som stämde överens med den uppmätta i en neutral atmosfär, vilket är 

WindSims standardinställning för atmosfärsstabiliteten. I en neutral atmosfär med skogsmodulen 

överskattades vindhastigheten på låga höjder. Om atmosfären simulerades som stabil i medeltal var 

det möjligt att få den simulerad vindskjuvning att stämma överens med den uppmätta, men 

extrapolationerna i horisontalled blev inte bra med denna modell. Om atmosfären skall simuleras 

som stabil i WindSim tyder resultaten från studien på att vindmätningarna måste delas in efter 

rådande atmosfärstabilitet för den aktuella tidpunkten för mätningen. Det fungerade inte 

tillfredställande att använda alla vindmätningar i samma modell och försöka hitta ett passande 

medelvärde för stabiliteten.  Om vindmätningarna skall delas upp efter rådande stabilitet kommer 
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varje stabilitet kräva en egen modellering vilket betyder att beräkningstiden kommer öka markant. 

Att simulera skogen i WindSim med en råhetslängd och en nollplansförskjutning visade sig fungera 

bra. En modellerad vindskjuvning som stämde bra överens med den uppmätta kunde erhållas i en 

neutral atmosfär och denna modell presterade sammantaget bäst av alla undersökta modeller i den 

här studien. Det studerade området består övervägande av skog och vindmätningarna som använts 

är utförda inom skogsområdet. WindSim skogsmodul kan tänkas vara mer användbar och viktig om 

skog förekommer i begränsade partier och då tänkta vindturbiner inte placeras direkt inom 

skogsområdet. 

En förhoppning på CFD-program är att vindmätningar utförda på låg höjd skall kunna användas för 

att förutse vinden på högre höjder med större noggrannhet jämfört med WAsP. Resultat från den här 

studien visar dock att det kan vara svårt att uppnå en bra modellerad vindskjuvning i WindSim. Även i 

WindSim är således viktigt att ha vindmätningar från flera olika höjder för att kunna verifiera 

modellen mot innan programmet kan förväntas förutse vinden på högre höjder korrekt.    

Sammanfattningsvis förefaller en bra inställd WindSim-modell kunna ge en något ökad noggrannhet 

av extrapolerade vindförhållanden jämfört med WAsP, men om extrapolationer skall göras mellan 

liknade områden i terrängen, till exempel från en kulle till en annan kulle, är det tveksamt om den 

lilla ökade noggrannheten ger skäl för den ökade beräkningstiden i WindSim.     
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Förord 
Det här arbetet har genomförts på Sweco Energuides vindkraftsgupp i Stockholm i ett samarbete 

med Statkraft. Arbetet är ett examensarbete (30 hp) för civilingenjörsexamen i Energisystem vid 

Uppsala Universitet.        

Jag skulle vilja framföra ett stort tack till samtliga på Swecos vindkraftsgrupp som alla varit ett bra 

stöd och bidragit med viktiga expertkunskaper på området och ett särskilt tack riktas till Olle Viotti 

som varit handledare. Jag vill också framföra ett tack till Niklas Sondell på Statkraft som bidragit med 

viktiga meterologiska kunskaper och erfarenheter från WindSim-användande. Sen vill jag också tacka 

personalen på WindSims kundtjänst som alltid varit tillgängliga och svarat på frågor rörande 

programmet. 

 

Eric Johansson  

Uppsala, december 2012   
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Nomenklatur 
Avlösning Luftströmmen övergår från laminär till turbulent strömning 

CFD  Computational Fluid Dynamics – en gren av fluidmekaniken där numeriska 

metoder används för att analysera strömningsproblem 

d Nollplansförskjutningen, den nivå som luftflödet höjts från marken på grund 

av till exempel en skog. 

I Turbulensintensiteten  

Korsprediktion Metod för att avgöra noggrannheten i en extrapolation av mätdata från en 

plats till en annan. Den extrapolerade dataserien jämförs mot uppmätta 

värden på den platsen. 

MOL Monin–Obukhov längden  

m ö.h. Meter över havsnivån 

Orografiska effekter Väder-/strömningsfenomen som beror av jordytans form  

Porositet Hur ett material är försett med håligheter. Porositeten ett betyder att ämnet 

helt blockerar den studerade ytan. 

Prediktor Den mätserie som extrapolerats till en ny position vid korsprediktion.  

RI Richarsons tal, kan användas för att uppskatta atmosfärens stabilitet 

RMS-fel Root Mean Square Error , där  är avvikelsen  

Sodar Akustiskt mätinstrument för att mäta vindförhållanden  

Vindskjuvning Skillnad i vindhastighet med höjd 

Vindens  Hur ofta olika vindhastigheter förekommer 

frekvensfördelning  

WAsP Wind Atlas Analysis and Application Program – Program för 

vindresursberäkningar. Utvecklat och distribueras av avdelningen DTU Wind 

Energy på Danmarks tekniska universitet 

WindPRO Vindenergiprogram för att modellera vindparker som bland annat använder 

WAsP. Utvecklat av EMD International A/S 

WindSim Vindenergiprogram som använder CFD-modellering  

x- och y-led Öst/västlig riktning respektive nord/sydlig riktning 

z-led Vertikalled/höjdled  
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1  Inledning 
Vindkraft för generering av el har under de senaste åren vuxit kraftigt i Sverige och utbyggnaden kan 

förväntas fortsätta. I Sverige producerades år 2011 6,1 TWh el från vindkraft och energimyndigheten 

bedömer i prognoser att detta tal kommer stiga till 12 TWh år 2020 [1]. 

När vindklimatet skall utvärderas på en potentiell plats för vindkraft sätts vanligtvis mätmaster upp i 

området och de lokala vindförhållandena mäts, helst minst ett år. Att installera och underhålla 

mätmaster är kostsamt och därför mäts vindarna på ett begränsat antal platser i det intressanta 

området och sedan används olika beräkningsprogram för att extrapolera de uppmätta 

vindresurserna till positioner där mätningar saknas. I dag används programmet WindPRO och 

beräkningsmodellen WAsP för vindresursanalyser av många vindkraftsprojektörer, och enligt WAsP 

själva har deras mjukvara blivit standard i vindkraftsindustrin [2]. WAsP:s beräkningsmodell är 

jämförelsevis enkel och tar inte hänsyn till alla fenomen som uppstår i en fluidströmning. Modellen 

har särskilt svårt att prestera bra då terrängen är komplex [3].     

Den ekonomiska marginalen för ett vindkraftsprojekt kan vara liten eftersom 

produktionskostnaderna för vindkraftsel kan vara relativt höga i förhållande till andra konkurrerande 

kraftslag på den nordiska elbörsen. Effekten i vinden är proportionell mot vindhastigheten i kubik 

vilket betyder att en liten missbedömning av medelvinden får stora konsekvenser för en projekterad 

parks energiproduktion och således också dess ekonomiska intäkter.  

Under senare år har det blivit aktuellt att projektera vindkraft i kuperad skogsterräng och frågan har 

då väckts om WAsP:s modeller är tillräckliga för komplexiteten i dessa terränger. Som ett alternativ 

till WAsP har olika CFD-program introducerats på marknaden under senare år. Dessa programs 

modeller är mer tidskrävande än WAsP:s, men förhoppningen är att de skall ge mer korrekta 

extrapolationer av uppmätta vindförhållanden till områden där mätningar saknas. För att få en 

uppfattning hur beräkningstiden skiljer sig åt mellan programmen kan nämnas att de flesta 

modelleringar som gjorts i den här studien, med den aktuella storleken på modellen och använd 

upplösning, tog några minuter att genomföra i WAsP och mellan 10 till 40 timmar att genomföra i 

WindSim. Se vidare i avsnitt 5.7 Beräkningstid.          

1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om WAsP:s modeller är tillräckliga för att göra 

vindresursanalyser av det lokala vindklimatet i kuperade svenska skogslandskap, samt om CFD-

modelleringar i programmet WindSim nödvändigtvis ger mer tillförlitliga modelleringsresultat.   

1.3 Frågeställning 

i. Ger WAsP tillförlitliga modelleringsresultat av det lokal vindklimatet i kuperade svenska 

skogslandskap? 

ii. Ger CFD-programmet WindSim nödvändigtvis mer tillförlitliga modelleringsresultat av det 

lokala vindklimatet i kuperade svenska skogslandskap?  

iii. Finns det andra fördelar med CFD-modelleringen i WindSim?   

iv. Hur används WindSim på bästa sätt? 
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1.4 Begränsningar 

Baserat på underlaget och tidsramen för denna rapport kommer inte några statistiskt säkerställda 

slutsatser att kunna dras vad gäller tillförlitligheten i WAsP:s respektive WindSims modeller, men 

ambitionen är att ge en ökad förståelse för de båda programmen och dess begränsningar.   

2  Teori 
I kommande stycken ges en kort beskrivning av begrepp som är viktiga att känna till för förståelsen 

för resonemang i resultat- och diskussionsdelen. Här förklaras också olikheter och skillnader i WAsP:s 

respektive WindSims modeller.     

2.1 Gränsskikt 

Det atmosfäriska gränsskiktet är den nedersta delen av atmosfären vilket direkt påverkas av 

jordytans närvaro genom friktionsmotstånd, värmetransport, evaporation etcetera. Tjockleken på 

gränsskiktet varierar över tid och en typisk tidskala för variationen är en timme eller kortare. 

Tjockleken på gränsskiktet kan variera från ca 100 meter till flera kilometer beroende på årstid, tid på 

dygnet och vädersituation. Den lägre delen av gränsskiktet, cirka 100 meter ovanför marken, kallas 

vanligen för ytskiktet (surface layer) och det är i denna del av atmosfären som den logaritmiska 

vindprofilen och andra nedan beskrivna samband gäller. [4] [5] 

2.2 Råhet 

Olika typer av terränger kan klassificeras med olika råhetslängd beroende på markytans 

dragmotstånd på luftmassan. Ju högre råhetslängd desto större blir dragmotståndet på luftmassan. 

Olika råhetslängder brukar klassificeras enligt olika råhetsklasser och typiska värden på olika 

råhetslängder och klasser kan ses i Tabell 1.   

Tabell 1. Typiska råhetslängder och råhetsklasser. [6] 

Råhetsklass Råhetslängd, z0 [m] Landskap 

0 0,0002 Vattenyta 

1 0,03 Jordbruksmark 

3 0,4 Byar, små städer, skog eller väldigt skrovlig och ojämn terräng 

3,5 0,8 Stora städer med höga byggnader 

4 1,6 Väldigt stora städer med höga byggnader 

 

2.3 Vertikal vindskjuvning 

Dragmotstånd från jordytan får luftens rörelse att bromsa in. Hur stort motståndet är och hur stor 

inbromsningen blir bestäms av markytans råhet. Inbromsningen blir störst närmast marken och 

minde högre upp i luftmassan. Detta ger upphov till att vindhastigheten varierar i höjdled vilket 

vanligen benämns som den vertikala vindprofilen eller vindskjuvningen. I Figur 1 visas hur typiska 

vindprofiler skiljer sig över områden med olika råhet. En hög råhet på underlaget, till exempel skog i 

Figur 1, ger en stor vindskjuvning – vindhastigheten varierar mycket med höjden. 
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Figur 1. Vertikal vindskjuvning för tre olika underlag; skog, slätt och hav. Ju högre råhet på underlaget desto större 
variation av vindhastigheten i höjdled. [7]  

För att matematiskt beskriva hur vindhastigheten varierar med höjden i den nedre delen av 

gränsskiktet finns två formler som vanligen används. Den logaritmiska lagen (Log Law) och Power 

Law.  Den logaritmiska lagen beskriver vindhastigheten vid höjden z enligt Ekvation 1 där  är 

friktionshastigheten, Κ von Karman konstant (≈ 0,4), z0 råhetslängden och ψ en funktion av 

atmosfärens stabilitet (se vidare 2.5 Stabilitet). [8]     

 

Ekvation 1 

Power Law definieras enligt Ekvation 2 och är en formel för att beskriva medelvindprofilen. U(z1) och 

U(z2) är vindhastigheten vid höjden z1 respektive z2, och p är den så kallade Power Law exponenten. 

Ett problem med denna formel är att p ofta sätts till ett konstant värde, vanligen 0.14, men i 

verkligheten varierar p med höjden, råhet och stabilitet. [9]  

 

Ekvation 2 

2.4 Topografiska/orografiska effekter  

Ett områdes orografi påverkar luftens rörelse. När luftmassor exempelvis rör sig över en förhöjning i 

terrängen kommer detta att påverka den vertikala vindprofilen. Mer exakt hur den ändras är 

beroende av bland annat förhöjningens form och atmosfärens stabilitet. I Figur 2 visas hur 

vindprofilen ändras över ett backkrön, om krönet har en mjuk form blir vanligtvis hastigheten högre 

på krönet, vilket brukar benämnas som backeffekten.        
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Figur 2. Backeffekten och dess inverkan på den vertikala vindprofilen över ett krön. Bilden till vänster visar hur 
vindhastigheten ökar nära markytan ovanpå krönet i förhållande till innan krönet. Krönet på bilden till höger har en 
brant lutning och en plan topp vilket kan ge upphov till separation och vindhastigheten minskar då nära marken. [10]         

2.5 Stabilitet 

Stabilitet är ett begrepp som anger temperaturtillståndet i atmosfären och begreppet kan användas 

för att förutsäga effekter av vertikala luftrörelser. Atmosfärens stabilitet kan delas in i tre olika 

tillstånd: 

 Stabil 

 Neutral 

 Instabil 

För att avgöra stabiliteten på atmosfären brukar begreppet potentiell temperatur användas. Den 

potentiella temperaturen används för att kunna jämföra temperaturer på luftmassor på olika höjder 

där olika lufttryck råder. I en neutral atmosfär är den potentiella temperaturen konstant i höjdled. I 

Figur 3 visas hur den potentiella temperaturen ändras med höjden för de tre olika stabilitetsfallen.  

 

Figur 3. Den potentiella temperaturen som funktion av höjden för olika stabilitetstillstånd i atmosfären. [11]  

Stabiliteten varierar i absoluta tal mellan tidpunkt på dygnet och i medeltal mellan årstider och 

geografisk placering. På dagen värms marken upp av solstrålningen och marken värmer i sin tur upp 

den närliggande luften. Luften närmast marken blir alltså varmare än den ovanliggande luften och ett 

instabilt gränsskikt utvecklas. När solen går ner ger värmeutstrålningen från marken en avkylning av 

denna. Marken kyler den marknära luften och en stabil skiktning utvecklas. Stabiliteten av 

atmosfären kompliceras av moln, dimma, vindhastigheten och andra väderfenomen och därför går 
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inte stabiliteten att beskriva helt cykliskt. Under vintern när marken är snötäckt reflekteras 

solinstrålning och värme från marken isoleras från den närliggande luften. Under nattetid bildas då 

ofta ett starkt stabilt gränsskikt som brys upp sent eller inte alls under dagen. [12]            

Atmosfärens stabilitet är viktig i vindkraftssammanhang eftersom den påverkar: 

1) Den vertikala vindskjuvningen  

2) Den orografiska påverkan på vindflödet 

Som tidigare beskrivits bestäms den vertikal vindskjuvningen med den logaritmiska lagen enligt 

Ekvation 1. Ψ i denna ekvation är lika med noll i en neutral atmosfär, men då atmosfären är stabil 

beskrivs ψ vanligen enligt Ekvation 3, där L är Monin–Obukhov längden,  råhetslängden och z 

höjden över marken [13]. L används i WindSim som stabilitetsparameter för att beräkna vindflöden i 

en stabil atmosfär.     

 

Ekvation 3 

Inverkan från atmosfärens stabilitet på vindskjuvningen kan ses i Figur 4. En stabilt skiktad atmosfär 

ger en stor vindskjuvning medan en instabil skiktning ger en liten vindskjuvning jämfört med en 

neutral atmosfär.     

 

Figur 4. Inverkan av atmosfärens stabilitet på den vertikala logaritmiska vindprofilen. En stabil atmosfär ger en stor 
vindskjuvning. [14]  

På grund utav flytkrafter, som temperaturskillnader ger upphov till, påverkar atmosfärens stabilitet 

de orografiska effekterna på vindflödet. Luft som hävs i höjdled i en neutral atmosfär stannar kvar på 

den nya nivån medan den i en instabil atmosfär stiger ytterligare på grund utav den lägre densiteten 

relativt den omgivande luften. I en stabil atmosfär återfinns den kalla luften med högst densitet 
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närmast marken och denna är svår att häva i höjdled. I Figur 5 illustreras hur detta inverkar på 

luftflödet över en förhöjning i terrängen. I en stabil atmosfär hindras luften från att stiga på 

lovartsidan av kullen, på grund av flytkrafter, och luftmassan går i större utsträckning runt kullen i 

stället för över den vilket gör att backeffekten försvagas. I en instabil atmosfär kommer luften som 

hävs över en kulle fortsätta att stiga eftersom den är varmare än den omgivande luften.           

 

Figur 5. Påverkan från atmosfärens skiktning på luftflödet över en kulle. Pilarna representerar luftflödet och dess storlek. 
[15]   

2.5.1 Richardsons tal  

För att uppskatta stabiliteten i atmosfären brukar ibland Richardsons tal (RI) användas [16]. I 

huvudsak anger det kvoten mellan densitetsgradienten i höjdled och vindhastighetens vertikala 

gradient, se Ekvation 4 där g är tyngdaccelerationen, ρ luftens densitet, u vindhastigheten och z höjd 

över marken. Många olika varianter av uttrycket förekommer [17].         

 

Ekvation 4 

Då Richardsons tal inte är ett direkt mått på atmosfärens stabilitet finns inga exakta gränsvärden att 

använda för att klassificera stabiliteten. Olika litteratur och undersökningar kommer fram till olika 

gränsvärden, men generellt verkar det råda konsensus om att negativa tal betyder en instabil 

atmosfär, tal nära noll innebär att atmosfären är nära neutral och positiva tal innebär en stabil 

atmosfär [18]. Enligt en källa kan atmosfärens anses alltmer stabil då RI är större än 0,1 [19].   

2.6 Nollplansförskjutning 

För att ta hänsyn till att luftflödet lyfts i höjdled i förhållande till markytan då det rör sig över till 

exempel en skog används ibland förenklingen nollplansförskjutning. Nollplansförskjutningen är den 

nya referensnivån (d) som luftflödet har lyfts till i förhållande till markytan. Nollplansförskjutningen 

uppskattas vanligtvis till cirka 2/3 till 3/4 av skogen höjd. För att använda d i vindkraftssammanhang 

subtraheras vanligtvis d från mätmaster och navhöjden på turbiner om de står inne i skogen. [20]   
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2.7 Turbulens 

Turbulensen beskriver de stokastiska fluktuationerna av vindhastigheten och vindhastigheten kan 

således beskrivas som summas av medelvindhastigheten och turbulensfluktuationen enligt Figur 6. 

 

Figur 6. Vindhastigheten som funktion av dess medelvärde och turbulensfluktuationen. [21] 

I vindkraftssammanhang studeras ofta turbulensintensiteten, vilken beräknas med Ekvation 5, där  

är vindhastighetens standardavvikels och  medelvindhastigheten. När turbulensintensiteten skall 

utvärderas på en plats beräknas den ofta för ett tidsintervall om 10 minuter och vindhastigheten 15 

m/s, denna standard betecknas vanligen som Iref.   

 

Ekvation 5 

Turbulensintensiteten används i IEC standarden 61400-1 för att klassificera vindkraftsturbiners 

robusthet mot turbulens. Turbulensintensiteten vid navhöjd bestämmer en plats turbulensklass och i 

Tabell 2 kan exempelvis ses att det skiljer fyra procentenheter i turbulensintensitet mellan A- och C-

klassningen.      

Tabell 2. IEC61400-1 edition 3, klassificering av olika vindturbiner. Klass I, II och III är klassningar efter extremvinden och 
klass A, B och C efter turbulensintensiteten vid vindhastigheten 15 m/s.  

 

I WindPRO modelleras inte turbulensen och därför krävs att vindmätningarna är gjorda på en 

representativ plats för att avgöra turbulensklassen för en site. I WindSim modelleras turbulensen och 

det är därigenom möjligt att få en beräknad turbulens baserat på områdets topografi- och 

råhetsbeskrivning samt de rand- och startvillkor som modellen simulerat för.  

I CFD-modelleringen i WindSim beräknas den turbulenta kinetiska energin, TKE, och utifrån denna 

samt antagandet att TKE är isotropisk (oberoende av riktning) beräknas turbulensintensiteten med 

Ekvation 6, där  och  är vindhastighetens östvästlig respektive nordsydlig komposant. 

Nämnaren i Ekvation 6, vindhastigheten i horisontalplanet, varierar beroende på hur start- och 

randvillkoren har valts i modellen (se vidare i avsnitt 3.1 WindSim, wind fields). Med 

standardinställningarna, 500 meter tjockt gränsskikt och 10 m/s vindhastighet ovanför gränsskiktet, 

tenderar den horisontella hastigheten att bli cirka 5-8 m/s på 100 meters höjd i WindSims vindfälts 



Eric Johansson 
 

17 
 

simulering. När atmosfären simuleras som neutral är den beräknade turbulensen i WindSim 

oberoende av den horisontella vindhastigheten och enligt WindSims kundtjänst kan den jämföras 

med den uppmätta turbulensintensiteten för höga vindhastigheter, den behöver alltså inte skalas om 

för att jämföras med Iref – uppmätt [22]. Om detta också gäller då atmosfären simuleras som stabil 

kunde inte WindSims kundtjänst svara på, men relationen kommer att undersökas i resultatdelen.   

 

Ekvation 6 

2.8 Vindmätningar och sannolikhetsfördelning 

Vindförhållandena på en plats varierar i olika tidsperspektiv med klimatet, säsongen och tid på 

dygnet. Optimalt ur ett vindkraftsperspektiv vore att kunna förutse vinden 10-20 år fram i tiden vilket 

tyvärr inte är realiserbart. I vindkraftsammanhang får man i stället förlita sig till predikterade 

medelvärden. 

För att få en uppfattning om vindklimatet på en plats som är intressent för vindkraftsexploatering 

initieras vanligtvis ett mätprogram för att mäta vindarna i området. Detta sker normalt med 

anemometrar i master eller från marken med SODAR (SOnic Detection and Ranging). Vinden mäts 

över en period, gärna minst ett år. För att mätserien sedan skall kunna användas för att förutsäga 

framtida vindar måste den normalårskorrigeras mot längre mätserier eller modelldata. Den 

uppmätta dataserien skalas sedan med resultatet från normalårskorrigeringen, medelvinden 

beräknas och slutligen extrapoleras vindförhållandena till närområdet i en resurskarta. Resurskartan 

beskiver de förväntade årliga vindförhållandena i medeltal och denna kan användas för att till 

exempel beräkna den förväntade energiproduktionen för en viss parkutformning i området.     

För att beskriva vindens frekvensfördelning med statistiska medel används ofta frekvenstabeller och 

Weibullfördelningen. En frekvensfördelning beskriver till exempel hur många timmar per år en viss 

vindhastighet förekommer, se Figur 7.   

 

Figur 7. Exempel på en frekvensfördelning för olika vindhastigheter på en plats illustrerat i ett stapeldiagram. [23] 
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Weibullfördelningen används ofta som ett sätt att försöka beskriva en uppmätt frekvensfördelning av 

vinden på en plats med en kontinuerlig funktion. Funktionen beskriver sannolikheten att en viss 

vindhastighet skall uppträda och sambandet kan plottas enligt Figur 8. Utifrån en Weibullfördelning 

kan energiinnehållet per ytenhet (E/A) beräknas med hjälp av Ekvation 7 där Γ är gammafunktionen, 

ρ luftens densitet, A Weibullfördelningens skalfaktor, T är tidsperioden och k fördelningens 

formfaktor [24 ].    

 

Figur 8. Exempel på Weibulll-täthetsfunktion med olika formfaktor, k, för medelvinden 6 m/s. [25]    

 

 

Ekvation 7 

2.9 Linjär modellering i WAsP  

WAsP definieras som en linjär modell. Linjära modeller beräknar en avvikelse, u’, från ett 

referenstillstånd, U. Teoretiskt fungerar sådana modeller bra för små avvikelser, typiskt u’/U < 0,2, 

men i praktiken har kvoter på u’/U upp till omkring 0,5 visat sig fungera tillfredställande. Linjära 

modeller kan inte beräkna avlösning (turbulenta flöden), vilket normalt börjar uppkomma i 

sluttningar som är brantare än 0,3. Sluttningen beräknas som ∆y/∆x enligt Figur 9. Trots 

begränsningarna i linjära modeller är de attraktiva eftersom de är väldigt snabba och enkla att 

använda. [26]     

 

Figur 9. Sluttningen beräknas som ∆y/∆x, vanligen benämnt rise over run. 
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I Figur 10 illustreras skillnaden mellan flödesberäkning över en kulle med en linjär modell (till höger) 

och en modell som tar hänsyn till turbulens (till vänster). Turbulensen som uppstår får flödet att bete 

sig som om det rörde sig över en virtuell kulle som är mindre brant än den verkliga och den faktiska 

backeffekten blir således mindre än den beräknade av en linjär modell. [27]         

 

Figur 10. Flödesberäkning över en brant kulle. Till höger en linjär modell som inte kan beräkna turbulens.  

I WAsP finns ett verktyg kallat Ruggedness Index (RIX) correction för att kompensera för den 

missbedömning som WAsP-modellen gör i komplex terräng där avlösning förekommer. RIX-värdet för 

ett objekt definieras som procentandelen av en area runt objektet som har en lutning över ett viss 

tröskelvärde. Som standardinställning undersöks ett område med en radie 3500 meter runt ett 

objekt. För att utvärdera WAsP:s förmåga att prediktera vinden mellan olika platser används 

begreppet delta-RIX. Delta-RIX är differensen mellan RIX-värdet vid två olika platser (ΔRIX=RIXA-RIXB). 

För att WAsP-modellens antaganden skall fungera tillfredsställande för ett område skall RIX-värdet 

vara nära 0 %. Den senaste forskningen visar att RIX-utvärderingar bör göras med 40 % som 

tröskelvärde för lutningen och att platser med +/- 5 % delta-RIX inte behöver korrigeras. [28]         

2.9.1 Atmosfärsstabilitet i WAsP 

Som standardinställning beräknar WAsP vindklimatet i en något stabil atmosfärsskiktning och i WAsP 

riktlinjer står att dessa förhållanden endast behöver ändras i väldigt kalla eller väldigt varma klimat. 

Om stabiliteten skall ändras i WAsP finns fyra parametrar att ställa in; Offset heatflux over 

land/water och RMS heatflux over land/water. Den första är ett mått på medelstabiliteten i 

atmosfären och den andra indikerar i vilken grad stabiliteten kan förväntas variera runt medelvärdet. 

Parametrarna och dess förvalda standardvärden finns listade i Figur 11. Parametrarna för över vatten 

används endast över råhetsområden där råhetslängden är satt till exakt noll (råhet ≡0).      

 

Figur 11. Redigerbara värmeflödesparametrar i WAsP och dess max, min och standardvärden. Enheten för samtliga 
parametrar är W/m2. [29]    

Standardinställningen för över land är alltså -40 W/m2 för medelstabiliteten och 100 W/m2 för 

avvikelsen. Detta indikerar en något stabil skiktning (negativ medelvärmeflöde) och en ganska stark 

variation runt medelvärdet. Då samtliga parametrar sätts till noll simuleras en helt neutral atmosfär. 

[30]  
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2.10 CFD Modellering i WindSim 

CFD (Computational fluid dynamics) är ett samlingsnamn för program och modeller som baseras på 

fluiddynamiska ekvationer och som studeras med numeriska simuleringar. Typiskt utförs en CFD-

beräkning i tre steg i enlighet med Figur 12; förprocessering, beräkning i en solver (ekvationslösare) 

samt beredning av resultat. Som grund för de beräkningar och simuleringar som görs i 

ekvationslösaren ligger det beräkningsnät som skapas i förbearbetningen. WindSim använder sig av 

finita-volym metoder i sin lösning, vilket innebär att de partiella differentialekvationer som 

programmet löser beräknas på ett diskret antal platser kallade noder. Den finita volymen refererar 

till den volym som omger varje nod.  

 

Figur 12. De tre stegen i en CFD-beräkning. Förbehandling, solver (ekvationslösare) samt bearbetning av resultat. [31]  

 

WindSim löser Reynolds Average Navier Stokes (RANS) ickelinjära transportekvationer för massa, 

rörelsemängd och energi, enligt Ekvation 8, med ekvationslösaren PHOENICS1  för ett stationärt, 

inkompressibelt tillstånd [32]. Dessa ekvationer är ickelinjära men i CFD-beräkning med finita-volym 

metoder antas ett linjärt samband mellan noderna och detta antagande introducerar ett så kallat 

diskretiseringsfel. Det kan visas att diskretiseringsfelet försvinner då storleken på de finita volymerna 

går mot noll, men samtidigt ökar lösningstiden för simuleringarna typiskt exponentiellt med antalet 

noder och det blir därför en avvägning att ha ett så finmaskigt beräkningsnät som möjligt och 

samtidigt få en acceptabel beräkningstid [33]. 

                                                             
1 http://www.windsim.com/product-overview/technology-platform-partners.aspx 
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Ekvation 8 

Ekvation 8 representerar den ekvation WindSim löser med standardinställningen då lösningen räknas 

fram i en neutral atmosfär. Om en simulering görs för en stabil atmosfär tas hänsyn till den lyftkraft 

som temperaturdifferenser skapar och Ekvation 8 modifieras då något, se vidare i nästa avsnitt. [34]    

WindSim tar hänsyn till turbulens och standard k-epsilon modellen används som standard. Denna 

modell tillhör en gren av turbulensmodeller kallade virvelviskositets(eddy viscosity)-modeller. Som 

komplement till standard k-epsilon modellen finns fyra modifierade k-epsilon modeller att tillgå.    

Ekvationslösaren i WindSim löser ekvationerna med en iterativ metod. Generellt och något förenklat 

kan en iterativ lösningsmetod för CFD modellering beskrivas på följande sätt: Det numeriska värdet i 

en nod är beroende av värdet i intilliggande noder, men då värden initialt saknas i noderna innanför 

randen måst en startgissning göras. När värden har räknats fram i samtliga noder har den första 

iterationen genomförts. I nästa iteration utnyttjas de värden som har räknats fram i föregående 

iteration och om de framräknade värdena från denna iteration ligger nära föregående iterations 

värden går lösningen mot konvergens, den stabiliseras. Konvergens har nåtts då de numeriska 

värdena i noderna ändras mindre än en specificerat tröskelvärde mellan varje iteration.  

I WindSim får användaren själv övervaka konvergensen genom att studera diagram över spot values, 

residual values och field values. Diagrammet över spot values visar hur värdet för de lösta 

flödesvariablerna i en specifik nod ändras för varje iteration. Vilken nod som studeras kan 

specificeras av användaren själv, som standard övervakas en nod i centrum av beräkningsdomänen. 

Residual values övervakar medelvärdet av hur alla spot values i beräkningsdomänen ändras mellan 

varje iteration och field values visar en animation över hur vindhastighetsvektorn ändras över det 

studerade området med varje iteration. För en konvergerad lösning skall spot values och field values 

stabiliseras och vara konstant mellan de sista iterationerna. Residual values skall närma sig noll. [35]         

2.10.1 Atmosfärsstabilitet i WindSim 

Som förinställning simuleras vindfältet i en neutral atmosfär i WindSim men hänsyn till atmosfärens 

stabilitet kan göras, dels genom att anpassa vindprofilerna vid randen (randvillkor), samt genom att 

ta hänsyn till flytkrafter i de transportekvationer som beräknas genom att använda den så kallade 

Boussinesq approximationen [36].   

Normalt görs en vindanalys i WindSim endast för en uppsättning randvillkor och startvillkor, vilket 

betyder att atmosfärens stabilitet simuleras som statisk. Dock finns möjligheten att använda data 

från mesoskalemodeller, till exempel WRF-data2, för att simulera stabiliteten mer dynamiskt, men att 

genomföra en sådan simulering blir väldigt tidskrävande eftersom varje vädermönster/stabilitet 

kräver en egen fullständig simulering.            

                                                             
2 http://www.wrf-model.org/index.php 
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3  Beräkningsprogram och beräkningsdator 
I denna studie kommer det linjära beräkningsprogrammet WAsP jämföras med CFD-programmet 

WindSim. WAsP är en beräkningsmodell som bland annat används i programmet WindPRO. För att 

förtydliga: alla beräkningar som gjorts med WAsP i denna studie har gjort genom programmet 

WindPRO.  För att underlätta förståelsen för metoden i denna studie följer i nästa rubrik en 

beskrivning av hur arbetsgången ser ut WindSim.  

WindSim versionen 5.1.0 och WAsP 9 har använts. Den dator som programmen har använts på har 

en 3.20 GHz fyrkärning processor, 24 GB RAM och 64-bitars operativsystem.     

3.1 WindSim 

WindSim började utvecklas 1993 och 2003 släpptes den första kommersiellt tillgängliga 

programversionen. Programmet baseras på en 3D Reynolds Average Navier Stokes (RANS) 

ekvationslösare och löser de icke linjära transportekvationerna för massa, rörelsemängd och energi 

[37].         

WindSim är uppbyggt med sex olika moduler som arbetas igenom i följande ordning:  

Terrain  Wind fields  Objects  Results Wind Resources  Energy 

För att underlätta förståelsen för läsare som inte är bekanta med WindSim följer nedan en kort 

beskrivning av respektive modul i WindSim och dess funktion.   

Terrain - terrängmodulen 

Detta är den första modulen i WindSim och här sker genereringen av 3D modellen för det område 

som skall studeras. Som grund för denna modul krävs ett 2D dataset med höjddata och råhetsdata i 

filformatet .gws. En .gws fil innehåller information om både råheten och elevationen för varje 

koordinat som filen omfattar. Filformatet stöds av ett begränsat antal GIS-programvaror och det är 

inte möjligt att importera höjdkurvor och råhetskartor explicit i WindSim. WindSim har dock ett 

konverteringsverktyg som kan hantera .map filer, vilka kan genereras och exporteras från WindPRO. 

När .gws filen har importerats i terrängmodulen återstår att generera det beräkningsnät med celler 

som skall ligga till grund för CFD-beräkningarna. Detta kan göras på ett antal olika sätt. Gränssnittet 

för terrängmodulen visas i Figur 13. Standarinställningen är att sätta en maxgräns för totala antalet 

celler i beräkningen samt antalet celler i vertikalled (z-led) och sedan låta WindSim anpassa 

upplösningen på nätet i x- och y-led. När antalet celler i z-led preciseras bestäms också en 

fördelningsfaktor som anger hur uppdelningen av celler i veritkalled skall fördelas. Eftersom 

simuleringen simulerar luftmassans interaktion med marken är det passande att ha en avtagande 

upplösning i z-led med höjden. Ett exempel på detta visas till höger i Figur 14.     

Beräkningstiden för nästa modul ”Wind fields” är exponentiellt proportionell mot antalet celler i 

beräkningsnätet och det är därför avgörande att nätet konstrueras på ett effektivt sätt med de mest 

intressanta områdena i hög upplösning. Därför finns möjligheten till att skapa ett ”Refinement area” 

med ett förfinat nät med högre upplösning över ett specifikt område. Detta kan göras genom att 

specificera ett rektangulärt område med dess x- och y-koordinater där en hög upplösning vill erhållas 

och sedan specificeras hur snabbt upplösningen skall avta utanför detta område. På detta sätt kan ett 

finare nät erhållas för det intressanta området utan att det totala antalet celler ökar. Ett annat 
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alternativ är att specificera i en separat .bws fil hur nätet skall genereras och sedan låta denna 

generera beräkningsnätet. Detta alternativ ger full kontroll över konstruktionen av beräkningsnätet, 

men det kräver också förståelse för uppbyggnaden av .bws filen och ett externt program som kan 

läsa och editera filformatet.           

Om terrängen som simuleras innehåller branta dalar eller skarpa bergstoppar kan ekvationslösaren i 

WindSim få problem att nå konvergens och då kan verktyget Smoothing användas för att jämna ut 

terrängen. 

 

Figur 13. In-parametrar till terrängmodulen. 

 

Figur 14. Till vänster ett exempel på beräkningsnät sett i x- och y-planet med ”refinement area” i centrum. Till höger 
samma beräkningsnät men här sett i z-led och där distributionsfaktorn genererar ett nät med högre upplösning nära 
mark.   
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Skog i terrängmodulen 

I WindSim konstrueras ett 3D objekt för att simulera skog i terrängen. Fortsättningsvis kommer detta 

sätt att hantera skog i WindSim att benämnas som WindSims skogsmodul. Områden med en viss 

råhet i .grid filen defineras som skog enligt de olika parametrarna i Figur 15. I exemplet i figuren ges 

alla områden med råhetslängd 0,5 meter ett 3D-objekt med höjden 20 meter, porositeten 0,3, 

dragmotståndskoefficienten 0,005 för parametern C2 och skogen kommer modelleras med tre celler 

i höjdled. Dessa är de förinställda parametrar som WindSim utgår ifrån. Porositeten kan sättas mellan 

noll och ett. Noll motsvarar en helt blockerad yta och ett motsvarar en helt öppen yta. 

Dragmotståndskonstanterna C1 och C2 används för att representera skogen med ett dragmotstånd 

som är proportionellt mot vindens hastighet respektive vindens hastighet i kvadrat (S1 = -ρ*C1*U; S2 

= -ρ*C2*U|U|).            

 

Figur 15. Parametrar för att beskriva skog i WindSim. 

 

Wind fields – vindfält   

Det är i denna modul som WindSim gör CFD beräkningarna och det är således denna som är den 

mest tidskrävande modulen i programmet. Modulen simulerar hur terrängen påverkar det lokala 

vindklimatet för en samling vindriktningar, kallat sektorer. Som standard används 12 sektorer á 30°, 

där sektor 0 representerar vindar från norr (345°-15°) etcetera.  Modulen genererar en vinddatabas 

med information om riktningsändringar, turbulens och hastighetsförändringar för varje sektor. De 

flödes variabler som beräknas är: tryck, hastighetskomponenterna i x-, y- och z-led samt den 

turbulenta kinetiska energin (KE) och den turbulenta effektförlusten (EP).    

De olika egenskaper som kan modifieras i vindfältsmodulen kan ses i Figur 16.  Randvillkoren och 

begynnelsevillkoren bestämmer hur flödesfältet ser ut längs randen till beräkningsdomänen. Dessa 

kan specificeras antigen genom så kallad kapsling (nesting) eller som analytiska profiler. Som 

standard simuleras vindfälten i en neutral atmosfär utan inverkan av temperaturgradienter, men det 

är möjligt att ta hänsyn till den potentiella temperaturen och skiktningen i atmosfären bland annat 

genom att specificera en Monin-Obukhov-längd (MOL). Om atmosfären simuleras som neutral är de 

analytiska profilerna, som appliceras på randen till 3D-modellen, logaritmiska profiler och 

representerar en vindskjuvning över en plan terräng. Om temperaturen i atmosfären beaktas (icke 

neutral skiktning) är vindprofilerna vid randen också beroende av den atmosfäriska stabiliteten. Som 

standardinställning är gränsskiktets tjocklek 500 meter och vindhastigheten över gränsskiktet är 

vindhastigheten 10 m/s. I det simulerade vindfältet kommer alltså vindhastigheten variera från 0 m/s 

vid marken till 10 m/s på 500 meters höjd. Luftens densitet simuleras som konstant i hela modellen i 

WindSim och därför sätts vanligen ett representativt medelvärde på denna. 
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Om kapsling används appliceras vindprofiler från en tidigare simulerad modell, som fullt täcker den 

aktuella modellen, på randen i den nya modellen.  Resultat nära randen från modeller utan 

kapslingstekniken bör hanteras med försiktighet eftersom de antagna randvillkoren kan vara svåra 

att specificera på ett bra sätt.  

För att simulera turbulens används som default standard k-epsilon modellen. Denna modell är 

väletablerad och används i många andra CFD-program [38]. Turbulens är inte enkelt att simulera och 

det finns ingen modell som ger en exakt fysikalisk beskrivning av fenomenet. Olika modeller gör olika 

antaganden och använder olika konstanter. Enligt WindSim har standard k-epsilon modellen visat sig 

fungera bäst i WindSim för de flesta förhållanden och konsekvent producerat de mest tillförlitliga 

resultaten [39].   

Två olika ekvationslösare finns att tillgå i WindSim. Coupled är den modernaste och används som 

standard.  

 

Figur 16. In-parametrar till vindfältsmodulen. 

Objects – objekt   

I objektmodulen kan turbiner, klimatologiobjekt och så kallade transferred (överförda) 

klimatologiobjekt läggas till i modellen. Klimatologiobjekten representerar mätmaster och kopplas till 

en fil med vindstatistik, de överförda klimatologiobjekten representerar en imaginär mätmast där 

vindstatistiken räknas fram utifrån mätdata från ett annat klimatologiobjekt och 

flödessimuleringarna i vindfältsmodulen. Om vinddata finns att tillgå på mer än en plats kan de 

överförda klimatologiobjekten användas för att kontrollera modellens precision genom att jämföra 

den överförda statistiken med uppmätt vinddata, så kallad korsprediktion. 
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I objektmodulen kan också olika ytor och areor läggas till för att visa resultat från vindfältsmodulen.  

Results – resultat, Wind Resources – vindresurser, Energy – energi  

I resultatmodulen extraheras horisontella 2D-plan med resultat från vindfältsmodulen, 

vindresursmodulen genererar vindresurskartor och energimodulen räknar ut den årliga 

energiomvandlingen från de turbiner som lagts till i objektmodulen.         

3.1.1 Kommentarer till WindSims uppbyggnad 

Det är inte helt lätt att förstå hur arbetssättet i WindSim fungerar. Några viktiga punkter att ta med 

sig från detta kapitel är: 

 Den tidskrävande CFD-beräkningen görs i vindfältsmodulen. Varje vindfältssimulering görs 

för en uppsättning start- och randvillkor. Detta betyder till exempel att gränsskiktet väljs 

till en specifik höjd och vindhastigheten ovanför sätts till en specifik vindhastighet. I 

verkligheten varierar dock dessa båda med tiden. Det gäller därför att hitta lämpliga 

medelvärden för start- och randvillkor.  

 Vindfälten beräknas innan klimatologin matats in till modellen och de uträknade 

vindfälten är således helt oberoende av de uppmätta vindförhållandena på platsen. 

 Turbulensintensiteten som beräknas i WindSim beräknas direkt från resultaten i 

vindfältsmodulen utan att ta hänsyn till vinddata i objektmodulen.     

 När uppmätta vindförhållande skall extrapoleras i terrängen görs detta i objektsmodulen 

genom att använda resultaten från vindfältsmodulen. I vindfältsmodulen finns bara direkt 

information om vad de applicerade start- och randvillkor resulterar i för vindar i området. 

Alla andra vindförhållanden måste på något sätt skalas om. 

CFD-modelleringen i WindSim gör alltså en noggrann fysikalisk beräkning av vindflödena, men endast 

för en uppsättning start- och randvillkor. Som nämndes i stycket 2.10.1 Atmosfärsstabilitet i WindSim 

finns möjligheten att använda data från mesoskalemodeller för att genomföra flera simuleringar för 

olika vädermönster, men detta alternativ blir väldigt tidskrävande eftersom varje vädermönster 

kräver en egen fullständig simulering.  

4 Metod och genomförande 
För att validera de olika beräkningsprogrammen kommer korsprediktioner mellan två olika master 

att utföras. Syftet med detta är att utvärdera hur pass bra respektive modell kan 

prediktera/extrapolera vindförhållandena till en position givet vindförhållandena på en annan 

position i modellen. Om exempelvis vindmätningar har gjort på plats A och plats B kan mätningarna 

från plats A användas för att prediktera förhållandena på plats B vilka sedan kan jämföras med de 

uppmätta värdena på plats B. I programmen beräknas en fördelning av vindhastigheter på plats A 

utifrån den vindstatistik som importerats i programmet och sedan modelleras hur fördelningen på 

plats B bör se ut.  Vindstatistiken som använts kommer från vindmätningar från 12 månader med 

anemometrar i master, se vidare i stycke 4.3 Vinddata. 

För att sedan jämföra hur pass bra den modellerade fördelningen av vindhastigheterna stämmer 

överens med den uppmätta fördelningen på platsen jämförs medelvinden som beräknats utifrån 

fördelningarna. Ägarna till vindmätningarna inte vill att resultaten från vindmätningarna skall 
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presenteras i sin helhet i denna rapport och därför kommer endast procentuella skillnader i 

uppmätta och modellerade medelvindar redovisas i resultatdelen. Medelvindarna i absoluta tal 

redovisas alltså inte. Projektets mål är att utvärdera programmens egenskaper snarare än att 

beskriva vindförhållanden på den geografiska platsen.                      

Mätdata från två olika master har använts i denna studie och masterna kommer fortsättningsvis 

betecknas som Mast 1 och Mast 2. Som utgångsscenario har mätdata från Mast 1 använts för att 

ställa in modellerna och sedan har horisontella extrapolationer från Mast 1 gjorts till Mast 2. De 

modellerade värdena har då kunnat jämföras med de uppmätta. Som ett andra steg har också 

mätdata från Mast 2 använts för att beräkna förhållandena vid Mast 1.        

4.1 Studerat område 

Det område som studerats ligger i inlandet i södra Norrland. Området domineras av skogsbevuxen 

mark och terrängen är kuperad. Den större delen av skogen är produktionsskog och därför varierar 

skogens höjd i olika områden och en del kalhyggen förekommer. Ett antal sjöar finns i området samt 

sankmarker och en del åkermarker i utkanterna. I Figur 17 visas en karta över området och 

placeringen av de båda mätmasterna. I figuren visas också alla områden med en lutning större än 30 

% där avlösning kan förväntas förekomma.   

 

Figur 17. Området som har studerats och positionerna för de två mätmaster som använts.  
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För att få en bättre uppfattning om topografin mellan Mast 1 och Mast 2 visas en höjdprofil mellan 

masterna i Figur 18. Observera att den vertikala skalan skiljer sig från den horisontella vilket får alla 

höjder att se mer spetsiga ut än vad de är i verkligheten.   

 

Figur 18. Höjdprofilen mellan Mast 1 och Mast 2. Observera att skalan i horisontalled och vertikalled är olika vilket får 
höjder att se mer spetsiga ut än vad de egentligen är. De ljusbruna områdena visar områden där lutningen är mellan 8 
och 40 %.   

4.2 Kartunderlag 

Klassificering av marktyper: 

Som kartunderlag för differentiering av olika terrängtyper har Lantmäteriets terrängkartor3 använts. 

Kartorna är i vektorformat och följande marktyper har differentierats: 

 Skog 

 Sankmark 

 Vatten 

 Åkermark 

Då skogen i området är produktionsskog varierar trädhöjden i olika bestånd och kalhyggen 

förekommer. För en fullständig beskrivning av området skulle dessa variationer behövas ta i 

beaktning. Ett vindkraftsverks förväntade livslängd är dock cirka 20 år och därför kommer 

förhållandena hinna ändras inom det tidsperspektiv som är relevant i vindkraftssammanhang. 

Kalhyggen kommer växa igen, nya områden kommer kalhuggas, höjden på skogen som står orörd 

kommer förändras etcetera. Med denna bakgrund är det inte relevant att försöka modellera den 

exakta terrängen som råder för tillfället. Skogsområdena har därför modellerats som ett homogent 

område som är tänkt att representera medelförhållandena över tiden.     

Höjdkurvor: 

Som grund för den topografiska beskrivningen av området har Lantmäteriets Grid 2+ höjddata4 

använts. Dessa dataset innehåller koordinatsatta höjdpunkter i ett regelbundet rutnät (grid) med två 

meters upplösning och det bygger på information från flygburen laserskanning. För att möjliggöra 

användning i WAsP och WindSim har grid-informationen konverterats till höjdkurvor med en 

ekvidistans på fem och tio meter. Höjdkurvorna med ekvidistans fem meter täcker ett område mellan 

                                                             
3
 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=17411 

4 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=18058 
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sex och tio kilometer från de mätmaster som använts. Området utanför denna rektangel beskrivs 

med höjdkurvorna med ekvidistans på tio meter.  

För analysen i WindSim har modellen valts till ett område +-5000 meter ifrån Mast 1 och Mast 2. På 

grund av begränsningar i datahanteringen gav denna storlek på området en upplösning på 10 meter 

på den .gws fil som legat till grund för modelleringen i WindSim.  

4.3 Vinddata 

Tolv månaders mätdata från två vajerstadgade fackverksmaster med mätning på 60, 80 samt 100 

meters höjd över markytan har använts som vindstatistik. Vindmätningarna har varit tillgängliga som 

uppmätta medelvärden över tio minuter.  På varje höjd har två anemometrar varit placerade, en 

Thies 4335 och en Vaisala waa252. Vaisala-givarna är heluppvärmda, men de är inte IEC-klassade. 

Thies-givarna har uppvärmning av lagren, men inte uppvärmda koppar. Thies-givarna är IEC-klassade.  

Vindstatistiken som använts har noggrant bearbetats för att deaktivera nedisningsperioder och 

substituera sektorer som varit utsatta för mastskuggning. Thies givarna har använts som 

huvudgivare.  

För att kunna genomföra korsprediktioner mellan masterna är det viktigt att mätdata från masterna 

är samtidiga och därför har alla perioder då den ena masten varit otillgänglig deaktiverats för båda 

master. Mätningar från tolv månader har använts och efter deaktivering av nedisningssituationer och 

perioder då den ena masten varit otillgänglig återstod 9,8 månader av samtidiga mätningar. Idealt 

sett skulle det vara önskvärt att ha vinddata från cirka 20 års vindmätningar (ett vindkraftsverk 

beräknade livslängd) eftersom skogen beskrivs som ett homogent område och det antas att 

beskrivningen skall motsvara medelförhållandena över tid. En sådan lång mätserie finns normalt inte 

att tillgå när vindanalyser skall göras och inte heller för detta projekt.      

Givarna har döpts till M1:100, M1:80, M1:60, M2:100, M2:80 och M2:60 enligt Tabell 3. I Figur 19 

visas hur de är placerade i förhållande till varandra. Mast 1 är placerad 17 meter högre upp i 

förhållande till Mast 2 och det horisontella avståndet dem emellan är 10 390 meter.   

Tabell 3. Namngivning av givare. 

M1:100 Mast 1 - 101,0 meter 

M1:80 Mast 1 - 80,5 meter 

M1:60 Mast 1 - 60,7 meter 

M2:100 Mast 2 - 101,2 meter 

M2:80 Mast 2 - 80,5 meter 

M2:60 Mast 2 - 60,7 meter 
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Figur 19. Givarnas placering i förhållande till varandra.  

4.4 Modellerad stabilitet 

Som ett mått på atmosfärens stabilitet används ibland Richardsons tal (RI), se 2.5.1 Richardsons tal. 

RI över 0 brukar användas som gränsvärde för att avgöra om atmosfären är stabilt skiktat, ju större RI 

är desto stabilare kan skiktiningen antas vara. I Figur 20 visas data från en WRF-modell5 för RI för det 

område där Mast 1 och Mast 2 är placerad.  Modellen har använts för samma period som då 

vindstatistiken i denna studie är uppmätt. Punkterna motsvarar timmedelvärden. Av figuren framgår 

att under en stor del av årets timmar är RI ≥ 0, särskilt under vintermånaderna november till april.   

 

Figur 20. Richarsons tal för siten under den studerade perioden. Modelldata från StormGeo.  

För att tydligöra hur stabiliteten är i medeltal under årets månader redovisas andelen timmar med RI 

≥ 0,25 i Tabell 4. RI = 0,25 har använts som gränsvärde av WindSim-användare på Statkraft då 

vindstatistik har delats upp i två dataset för att göra en simulering i neutral atmosfär och en 
                                                             
5
 http://www.wrf-model.org/index.php. ERA interim data från ECMWF har använts i modellen. 
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simulering i stabil atmosfär i WindSim [40]. Av tabellen framgår att under majoriteten av timmarna i 

november, december, januari, februari och april är Richardsons tal större än 0,25. I mars är det något 

mindre stabilt just detta år, men överlag i medeltal är RI ≥ 0,25 under perioden november till april 

detta år.              

Tabell 4. Andel timmar för respektive månad då Richardsons tal är större eller lika med 0,25. Endast de månader då 
vindmätningarna är utförda studeras, december 2010 – november 2011.  

4.5 RIX-utvärdering av området 

För att utvärdera om områdets komplexitet och eventuellt behov att använda RIX-korrektion (se 

avsnitt 2.9 Linjär modellering i WAsP) i WAsP modelleringen beräknades RIX-värdet för de platser där 

masterna står placerade. Två olika radier och två olika tröskelvärden för lutning undersöktes, 3500 

meter och 10 000 meter samt 30 % och 40 %. Radien visade sig inte påverka resultatet i någon av 

beräkningarna. RIX-värdet beräknades till 1 % för båda två platser då 30 % användes som 

tröskelvärde för lutning och med 40 % som tröskelvärde beräknades RIX till 0 % för båda platser. 

Båda platsers RIX-värde är alltså nära 0 % oavsett om 30 eller 40 % används som tröskelvärde för 

lutningen och delta-RIX mellan plasterna är 0 %. RIX-korrektion skall således inte behöva användas 

för det studerade området.            

4.6 Injustering av modell i WindPRO 

Att modellera ett skogsområde i WAsP är inte helt entydigt. De huvudsakliga parametrarna att 

justera är råhetslängden, z0, och nollplansförskjutningen, d. Vanligtvis kan en låg råhet användas 

tillsammans med en hög nollplansförskjutning för en tät skog och i en gles skog en låg 

nollplansförskjutning tillsammans med en hög råhet [41]. Typiska värden för d är 2/3 till 3/4 av 

skogens höjd, h, och z0 varierar typiskt mellan 0,4 meter till uppemot 2 meter vid svenska 

förhållanden. Både nollplansförskjutningen och råhetslängden är beroende av vindhastigheten [42]. 

En plats med höga medelvindar kräver därför andra parametervärden än en plats med låga 

medelvindar även om terrängen är identisk. Enkla uttryck och riktvärden som beskriver 

råhetslängden och nollplansförskjutningen som funktioner av trädhöjden och tätheten är således 

svåra att använda. 

Då det i denna studie har funnits tillgång till vindmätningar på tre olika höjder har den uppmätta 

vindskjuvningen kunnat användas för att justera in WindPRO-modellen. När den modellerade 

vindskjuvningen överensstämmer med den uppmätta vid Mast 1 har modellen bedömts som 

injusterad, se Figur 21.  Som beskrivits i teorin är den beräknade vindskjuvningen beroende av 

råhetslängden, atmosfärstabiliteten och indirekt av nollplansförskjutningen. Den studerade platsen 

har inte bedömts att ha väldigt kallt klimat, vilket är kriteriet som WAsP ger för att stabiliten skall 

justeras, och därför har råhetslängder och nollplansförskjutningen använts som parametrar för att 

justera in modellen. Vindmätningen på 100 meters höjd i Mast 1 har använts för att beräkna 

vindhastigheterna vid 80 och 60 meter. Medelvärden över hela mätperioden och alla vindsektorer 

har studerats.  

Dec  Jan  Feb  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

75 % 69 % 59 % 41 % 58 % 28 % 23 % 27 % 33 % 35 % 36 % 62 % 
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Figur 21. Uppmätt medelvindskjuvning (de gula kvadraterna) samt den beräknade av WAsP (röd kurva). Den blå kurvan 
visar log law anpassningen.              

4.7 Förfarande i WindSim 

4.7.1 Upplösning på beräkningsnät 

För att försäkra sig om att lösningen i en CFD-beräkning inte är beroende av upplösningen på 

beräkningsnätet bör olika gridstorlekar provas. Typiskt startas simuleringen med en låg upplösning 

och succesivt ökas den tills resultaten stabiliseras och inte ändras med ökad upplösningen. Generellt 

ökar en CFD-modells noggrannhet med högre upplösning, men med högre upplösning följer längre 

beräkningstid och det blir också svårare att nå konvergens.   

Då det modellerade området i denna studie är stort och då många olika startvillkor och 

parameterinställningar har testats har det inte varit möjligt att inom tidsramen också prova olika 

gridstorlekar. Istället har beräkningsnätet konstruerats så effektivt och högupplöst som möjligt, 

utifrån rekommendationer från WindSim-support samt begränsningar i datorkapaciteten och 

beräkningstiden. Följande kriterier har använts för att konstruera beräkningsnätet: 

 Cirka 1 500 000 celler totalt har satts som övre gräns för att ge en acceptabel beräkningstid.  

 Modellen skall sträcka sig +- 5000 meter från mätmasterna. 

 Inom ett område 1 500 meter kring mätmasterna skall nätet ha en hög upplösning 

(refinement area).  

 Minst 7 noder skall finnas under de 100 första metrarna i z-led (rekommendation från 

WindSim). Totalt skall minst 20 celler finnas i z-led (standardvärde).  

I Figur 22 visas det beräkningsnät som använts då korsprediktioner mellan Mast 1 och Mast 2 har 

genomförts. Den vertikala upplösningen har ändrats något beroende på om skogsmodulen har 

använts eller ej, i Figur 22 har skogsmodulen använts.       
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Figur 22. Upplösning som använts för CFD-simuleringen då korsprediktion gjorts mellan Mast 1 och Mast 2. De största 
rutorna på randen är 838,6 meter stora i horisontalled och rutorna inom förfiningsområdet är 36,4 meter. Sju celler finns 
inom de första 100 metrarna i z-led. Mast 1 återfinns 1500 meter nedanför och till höger om det övre vänstra hörnet för 
förfiningsområdet. Mast 2 återfinns 1500 meter ovanför och till vänster om det nedre högra hörnet för 
förfiningsområdet.     

4.7.2 Injustering av modell 

Precis som i WAsP har den uppmätta medelvindskjuvningen vid Mast 1 använts för att justera in 

modellen och sedan har korsprediktioner från Mast 1 till Mast 2 utförts. I WindSims CFD-modellering 

finns många fler parametrar att justera än i WAsP, och när varje ändring i beskrivning av terrängen 

eller ändring av start och randvillkor kräver en ny CFD-modellering, var detta steg mycket mer 

tidskrävande i WindSim jämfört med WAsP.   

Enligt WindSim-support är det inte nödvändigt att WindSim modellerar en korrekt vertikal 

vindskjuvning om mätningar på samma höjd från olika master skall jämföras. I denna studie utföras 

prediktioner från lägre höjder till högre höjder och vise versa och därför har det varit nödvändigt att 

modellen simulerat en tillfredställande vindskjuvning. 
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De rekommendationer som fåtts från WindSim-support och som använts för att matcha den 

modellerade vindskjuvningen med den uppmätta är följande: 

 Justera i första hand råhetslängder och simulera i en neutral atmosfär. Om råhetslängden 

justerats till extremen för vad som kan anses rimligt övergå då till att justera atmosfärens 

stabilitet. [43] 

Om skogsmodulen används gavs följande rekommendationer: 

 Justera i första hand skogens höjd. En högre skog ger mer lutning på vindskjuvningen. 

[44] 

 Sätt parametern C1 för dragmotståndet till noll och justera endast parametern C2. Låt 

parametern för porositeten vara konstant. [45]  

I övrigt finns väldig sparsamt med information om hur WindSims skogsmodul bör användas och 

riktvärden för de olika parametrarna är svåra att hitta. Med utgångspunkt från de förinställda 

värdena på porositeten, β = 0,3, dragmotståndet, C2 = 0,005, och trädhöjden, h = 20, har samtliga 

parametrar justerats en åt gången för att försöka matcha den uppmätta vindskjuvningen med den 

beräknade.      

4.7.3 Hantering av atmosfärsstabiliteten i WindSim 

Som redovisats i stycke 4.4 Modellerad stabilitet varierar atmosfärens stabilitet i det studerade 

området starkt över tiden och det är påtagligt att atmosfären i medeltal är mycket stabil under 

vintermånaderna. I WindSim sätts en statisk stabilitet i vindfältsmodulen, men i verkligheten varierar 

den alltså med varje timme. Frågan uppkommer då hur detta skall hanteras på bästa sätt.  

För en exakt simulering av verkligheten skulle varje vindmätning behöva användas i en egen 

simulering med tillförande atmosfärstabilitet och korrekta start- och rand villkor. Ett sådant 

tillvägagångssätt är ganska irrelevant i vindkraftssammanhang eftersom kommande års vindar och 

väder inte kommer följa exakt samma mönster som det år då vindmätningarna utförts. Mer relevant 

är att försöka bestämma stabiliteten i medeltal över hela vindmätningsperioden eller dela upp 

perioden i ett par separata delar. För varje del som vindmätningarna delas upp i följer en separat 

CFD-modellering och beräkningstiden ökar således väsentligt med varje ny del.  

I WAsP hanteras problemet genom att betrakta stabiliteten i medeltal över hela 

vindmätningsperioden och detta tillvägagångsätt kommer här testas även i WindSim.  

Som underlag i denna studie har vindmätningar i medelvärde över tio minuter funnits tillgängliga 

samt modelldata på Richardsons tal i timmedelvärden. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle vara att 

dela upp vindmätningarna i stabila och instabila perioder utefter timmedelvärdena på stabiliteten. 

Detta skulle fortfarande vara en grov generalisering av verkligheten eftersom varje period skulle 

behöva anpassas till en passande ”medelstabilitet”. Tyvärr saknades tid till att utföra denna 

uppdelning, men som komplement utfördes en förenklad variant. Då RI visade sig i medeltal vara 

större än 0,256 under vintermånaderna (november till april) genomfördes en simulering med 

                                                             
6
 Ett gränsvärde som använts av WindSim-användare på Statkraft då vindstatistiken har delats upp i två 

dataset. Se 4.4 Modellerad stabilitet. 



Eric Johansson 
 

35 
 

vindmätningarna från endast vintermånaderna för att se hur detta påverkade noggrannheten i 

modelleringarna. 

I kontakt med WindSim-support gavs rekommendationen att anpassa en passande stabilitet för 

respektive vindsektor, men då stabiliteten har antagits främst bero av tidpunkt på dygnet har inte 

detta alternativ undersökts. Det är dock tänkbart att en korrelation finns mellan vindriktning och 

stabilitet.                       

5 Resultat 

5.1 Modelluppsättningar   

I WAsP uppnåddes en bra modellerad vindskjuvning relativt snabbt och enkelt genom att använda 

parametervärden enligt Tabell 5. WAsP:s parametrar för atmosfärens stabilitet har inte justerats med 

hänvisning till resonemang i metodavsnittet.  

Tabell 5. Parametervärden för den använda WAsP-modellen. 

WAsP Råhetslängd [m] Råhetsklass 

Skog 0,4 3 

Våtmark 0,1 2 

Vatten 0,0002 0 

Åktermark 0,03 1 

Nollplansförskjutning: d = 22 meter 

Stabilitet: Något stabil (default)  

 

I WindSim undersöktes två olika modelluppsättningar. En med skogsmodulen och en utan. Med 

skogsmodulen visade det sig att justering av parametrarna för skogen gav ytterst liten påverkan på 

de beräknade vindhastigheterna på 60 och 80 meters höjd. Den beräknade vindskjuvningskurvan 

blev alltför vertikal och därför sattes parametrarna β och C2 nära sina standardvärden, C2 =0,006, β = 

0,3, och h till 25 meter och sedan justerades atmosfärens stabilitet för att matcha den beräknade 

vindskjuvningen med den uppmätta. Monin-Obukov längden (MOL) användes för att simulera en 

stabil atmosfär och då MOL valdes till 200 meter erhölls en vindskjuvning som stämde bra överens 

med den uppmätta. För samtliga parameterinställningar se Tabell 6.     

Tabell 6. Modellparametrar i WindSim då skogsmodulen användes. 

WindSim med 
skogsmodul 

Råhetslängd [m] Råhetsklass 

Våtmark 0,1 2 

Vatten 0,0005 0,2 

Åkermark 0,03 1 

Skog: h = 25 meter, β = 0,3, C1 = 0, C2 = 0,006   

Stabilitet: MOL = 200 meter 
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Utan skogsmodulen undersöktes många olika parameterinställningar för att få en beräknad 

vindskjuvning som överenstämde med den uppmätta. Slutligen visade det sig att bäst beräknad 

vindskjuvning erhölls genom att simulera atmosfären som neutral och införa en nollplansförskjutning 

genom att subtrahera d från masthöjderna, se Tabell 7 för samtliga parameterinställningar.    

Tabell 7. Modellparametrar i WindSim då skogsmodulen inte användes. 

WindSim utan skogsmodul Råhetslängd [m] Råhetsklass 

Skog 0,8 3,5 

Våtmark 0,1 2 

Vatten 0,0005 0,2 

Åkermark 0,03 1 

Nollplansförskjutning: d = 20 meter 

Stabilitet: Neutral (default) 

 

Utifrån modelluppsättningarna i Tabell 5, Tabell 6 och Tabell 7 har en WAsP modell och tre olika 

WindSim modeller använts vidare i studien. Modellerna har döpts enligt Tabell 8. För att visa 

vindskjuvningen då skogsmodulen användes i neutral atmosfär finns WindSim2 med. WindSim3-

vinter och WAsP-vinter är samma modell som WindSim3 respektive WAsP, men i WindSim3-vinter 

och WAsP-vinter har vindmätningarna från maj – oktober sorterats bort.    

 

Tabell 8. Namngivning av modeller som använts vidare i studien.  

 

5.2 Modellerad vindskjuvning 

I Figur 23 redovisas den uppmätta medelvindskjuvningen samt den av respektive modell beräknade 

medelvindskjuvningen vid Mast 1. Med medelvindskjuvningen avses medelvärdet av samtliga 

vindmätningar över den studerade perioden och samtliga vindsektorer. Av figuren framgår bland 

annat att WindSim1, WindSim3 och WAsP-modellens beräknade vindskjuvning är mycket nära den 

uppmätta, samt att WindSim2 överskattar medelvinden ganska kraftigt på 60 meters höjd.  

WAsP Skog - Råhetsklass 3, 22 m nollplansförskjutning, något stabil atmosfär (default) 

WindSim1 Utan skogsmodul, d = 20 meter  

WindSim2 Med skogsmodulen, neutral atmosfär 

WindSim3 Med skogsmodulen, stabil atmosfär (MOL = 200m) 

WindSim3-vinter Som WindSim3, men endast vintermånaderna (november - april) 

WAsP-vinter Som WAsP, men endast vintermånaderna (november - april) 
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Figur 23. Uppmätt vindskjuvning. Medelvärden för alla sektorer och under hela tidsperioden.    

Då vindmätningarna från maj till oktober har sorterats bort i WindSim3-vinter och WAsP-vinter skiljer 

sig de uppmätta medelvindarna i dessa modeller från uppmätta medelvindar i övriga modeller och 

därför är inte WindSim3-vinter och WAsP-vinter med i Figur 23.  

För att jämföra samtliga modellers förmåga att simulera den vertikala vindprofilen har modellernas 

felprediktion i förhållande till uppmätta värden sammanställts i Tabell 9. Som ett övergripande värde 

på överensstämmelsen mellan uppmätt och simulerad vindprofil har RMS-felet beräknats för 

respektive modell. Av tabellen framgår att den modellerade vindskjuvningen för WindSim3-vinter 

och WAsP-vinter stämmer bra överens med den uppmätta trots att parameterinställningarna i 

modellerna inte har justerats då vinddata från maj till oktober har sorterats bort. WindSim2 finns 

med för att visa att en neutral atmosfär inte gick att kombinera med skogsmodulen och samtidigt få 

en bra simulerad vindprofil, se vidare i avsnitt 6.2 Parametrar i WindSims skogsmodul. 

Tabell 9. Modellerad medelvind vid Mast 1, felprediktion [m/s]. Uppmätta värden på 101 meter har använts för att 
beräkna medelvinden på 80 och 60 meters höjd.   

Höjd [m] 
WAsP 
[m/s] 

WindSim1 
[m/s] 

WindSim2 
[m/s] 

WindSim3 
[m/s] 

WindSim3-
vinter [m/s] 

WAsP-vinter 
[m/s] 

60,7 -0,03 -0,09 0,29 0,04 0,06 -0,05 

80,5 -0,1 -0,11 0,07 -0,08 -0,07 0,06 

101 Prediktor Prediktor Prediktor Prediktor Prediktor Prediktor 

RMS-fel 0,07 0,1 0,21 0,06 0,07 0,06 

 

Som beskrivits i metodavsnittet har den uppmätta vindskjuvningen vid Mast 1 använts för att justera 

in respektive modell. Om modellerna efter injustering beskriver terrängen på ett bra sätt bör den 
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simulerade vindskjuvningen även vid Mast 2 stämma bra överens med den uppmätta. Detta har 

kontrollerats och resultatet har samlats i Tabell 10. Av tabellen framgår att den modellerade 

vindskjuvningen vid Mast 2 stämmer minst lika bra och i det flesta fall bättre överens med den 

uppmätta jämfört med samma jämförelse vid Mast 1. Resultatet tyder på att modellerna gör en bra 

beskrivning av områdets terräng. I WindSim3-vinter modellerades även vid Mast 2 en bra 

vindskjuvning, men WAsP-vinter lyckades sämre på denna plats.     

Tabell 10. Modellerad medelvind vid Mast 2, felprediktion [m/s]. Uppmätta värden på 101 meter har använts för att 
beräkna medelvinden på 80 och 60 meters höjd. 

Höjd [m] WAsP 
[m/s] 

WindSim1 
[m/s] 

WindSim2 
[m/s] 

WindSim3 
[m/s] 

WindSim3-
vinter [m/s] 

WAsP-vinter 
[m/s] 

60,7 0,04 -0,05 0,33 -0,02 0,05 0,09 

80,5 0 -0,04 0,14 -0,08 -0,03 0,2 

101 Prediktor Prediktor Prediktor Prediktor Prediktor Prediktor 

RMS-fel 0,03 0,05 0,25 0,06 0,04 0,15 

 

5.3 Korsprediktion 

När tillfredställande vindskjuvning erhållits vid Mast 1 användes WindSim1, WindSim3 och WAsP 

modellen för att prediktera vinden vid Mast 2. Predikterade värden kunde då jämföras mot uppmätta 

värden för att bedöma respektive modells förmåga att extrapolera vindförhållandena från Mast 1. 

Resultatet från korsprediktionen redovisas i Figur 23. Av figuren framgår bland annat att WindSim1 

lyckas bäst med extrapolationen samt att WAsP modellen gör en viss överskattning för samtliga 

prediktioner. WindSim3 gör den bästa modelleringen av vindskjuvningen vid Mast 1, men i 

extrapolationerna till Mast 2 presterar modellen dåligt i förhållande till de andra modellerna. Vad 

respektive bokstav representerar är redovisat i Tabell 3 (M1:100, M1:80, M1:60 = 100, 80, 60 meter 

Mast 1; M2:100, M2:80, M2:60 = 100, 80, 60 meter Mast 2).          

 

Figur 24. Extrapolation av vindförhållanden från Mast 1 till Mast 2. I diagrammet redovisas felprediktionen av 
medelvinden i procent i förhållande till uppmätta värden vid Mast 2. M1:100, M1:80, M1:60 = 100, 80, 60 meter Mast 1. 
M2:100, M2:80, M2:60 = 100, 80, 60 meter Mast 2. 
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Motsvarande prediktion från Mast 2 till Mast 1 har också genomförts och resultaten från denna har 

samlats i Figur 25. Även här uppvisar WindSim1 bäst resultat. WindSim3 gör en relativt grov 

överskattning av samtliga prediktioner. WAsP går från att överskatta samtliga prediktioner från Mast 

1 till Mast 2 till att underskatta samtliga prediktioner från Mast 2 till Mast 1.  

 

Figur 25. Extrapolation av vindförhållanden från Mast 2 till Mast 1. I diagrammet redovisas felprediktionen av 
medelvinden i procent i förhållande till uppmätta värden vid Mast 1. M1:100, M1:80, M1:60 = 100, 80, 60 meter Mast 1. 
M2:100, M2:80, M2:60 = 100, 80, 60 meter Mast 2. 

WindSim3-vinter och WAsP-vinter jämförs separat då dessa modeller inte extrapolerar samma 

vindmätningar som övriga modeller. Resultatet från dessa korsprediktioner ses i Figur 26 och Figur 

27. I förhållande till WindSim3 blir prediktionerna med WindSim3-vinter bättre och i förhållande till 

WAsP blir prediktionerna med WAsP-vinter sämre. Överlag lyckas WindSim3-vinter bättre än WAsP-

vinter med korsprediktionerna. WAsP- vinter visar samma mönster som WAsP i det avseende att 

överprediktioner görs för samtliga prediktioner från Mast 1 till Mast 2 och underprediktioner görs för 

samtliga prediktioner från Mast 2 till Mast 1.     

 

Figur 26. Extrapolation av vindförhållanden från Mast 1 till Mast 2. I diagrammet redovisas felprediktionen av 
medelvinden i procent i förhållande till uppmätta värden vid Mast 2. M1:100, M1:80, M1:60 = 100, 80, 60 meter Mast 1. 
M2:100, M2:80, M2:60 = 100, 80, 60 meter Mast 2. 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

WindSim1 WindSim3 WAsP

F
el

p
re

d
ik

ti
o

n
 a

v 
m

ed
el

vi
n

d
en

 [
%

] 

Mast 2 till Mast 1 M2:100 --> M1:100

M2:100 --> M1:80

M2:100 --> M1:60

M2:80 --> M1:100

M2:80 --> M1:80

M2:80 --> M1:60

M2:60 --> M1:100

M2:60 --> M1:80

M2:60 --> M1:60

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

WindSim3-vinter WAsP-vinter

F
el

p
re

d
ik

ti
o

n
 a

v
 m

ed
el

vi
n

d
en

 [
%

] 

Mast 1 till Mast 2 
M1:100 --> M2:100

M1:100 --> M2:80

M1:100 --> M2:60

M1:80 --> M2:100

M1:80 --> M2:80

M1:80 --> M2:60

M1:60 --> M2:100

M1:60 --> M2:80

M1:60 --> M2:60



Eric Johansson 
 

40 
 

 

Figur 27. Extrapolation av vindförhållanden från Mast 2 till Mast 1. I diagrammet redovisas felprediktionen av 
medelvinden i procent i förhållande till uppmätta värden vid Mast 1. M1:100, M1:80, M1:60 = 100, 80, 60 meter Mast 1. 
M2:100, M2:80, M2:60 = 100, 80, 60 meter Mast 2.  

För att analysera resultaten av korsprediktionerna mer ingående har prediktionerna grupperats i tre 

kategorier enligt följande: 

 Prediktioner från högre till lägre höjd  

 Prediktioner från lägre till högre höjd  

 Prediktioner mellan samma höjd 

Lägre, högre och samma höjd refererar till givarens placering över marken, inte marknivån vid 

mastens position. Resultatet av prediktioner från högre till lägre höjd visas i Tabell 11. Att döma av 

RMS-felet lyckas WindSim1 bäst med dessa prediktioner. WindSim3-vinter lyckas bättre än WAsP-

vinter. RMS-felet för WAsP är dubbelt så stort som WindSim1. Medelvärdet för felpredikteringarna 

för WAsP blir noll då samtliga prediktioner från Mast 1 till Mast 2 är positiva och från Mast 2 till Mast 

1 är samtliga negativa.    

Tabell 11. Felprediktion [%] av medelvind mellan givare från högre till lägre höjd. De tre kolumnerna till höger visar det 
totala RMS-felet av prediktionerna, medelvärdet av felprediktionerna ( ) samt standardavvikelsen (σ) för respektive 
modell. 

Högre till 
lägre 

M1:100 
 

M2:80 

M1:100 
 

M2:60 

M1:80 
 

M2:60 

M2:100 
 

M1:80 

M2:100 
 

M1:60 

M2:80 
 

M1:60 

RMS-
fel 

 σ 

WindSim1 -0,7 -0,7 0,3 -1,5 -1,6 -1,3 1,1 -0,9 0,7 

WindSim3 -2,9 -2,0 -1,9 5,3 7,3 7,9 5,2 2,3 4,6 

WindSim3-
vinter 

1,8 3,0 2,2 1,2 2,9 3,4 2,5 2,4 0,8 

WAsP 1,3 2,1 3,4 -2,6 -1,9 -2,2 2,3 0,0 2,3 

WAsP-
vinter 

3,2 5,0 5,3 -2,7 -1,6 -2,9 3,7 1,1 3,5 
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Korsprediktionerna från lägre till högre höjd påvisar samma mönster som prediktionerna från högre 

till lägre höjd, se Tabell 12. RMS-felet för WAsP är i detta fall cirka tre gånger större än WindSim1. 

Tabell 12. Felprediktion [%] av medelvind mellan givare från lägre till högre höjd. De tre kolumnerna till höger visar det 
totala RMS-felet av prediktionerna, medelvärdet av felprediktionerna ( ) samt standardavvikelsen (σ) för respektive 
modell. 

Lägre till 
högre 

M1:80 
 

M2:100 

M1:60 
 

M2:100 

M1:60 
 

M2:80 

M2:80 
 

M1:100 

M2:60 
 

M1:100 

M2:60 
 

M1:80 

RMS-
fel 

 σ 

WindSim1 0,9 0,3 -0,1 0,3 1,2 -0,4 0,64 0,3 0,5 

WindSim3 -1,6 -3,7 -4,7 6,9 7,4 6,6 5,5 1,8 5,2 

WindSim3-
vinter 

1,5 -0,5 -0,8 2,3 2,5 1,9 1,8 1,2 1,3 

WAsP 2,6 1,8 1,8 -0,8 -0,8 -2,9 2,0 0,3 1,9 

WAsP-vinter 2,3 1,0 2,2 -2,7 -3,5 -4,7 3,0 -0,9 2,8 

Resultatet från korsprediktionerna mellan samma höjder kan ses i Tabell 13. Samma mönster som i 

Tabell 11 och Tabell 12 återkommer här.     

Tabell 13. Felprediktion [%] av medelvind mellan givare på samma höjd. De tre kolumnerna till höger visar det totala 
RMS-felet av prediktionerna, medelvärdet av felprediktionerna ( ) samt standardavvikelsen (σ) för respektive modell. 

Samma höjd M1:100 
 

M2:100 

M1:80 
 

M2:80 

M1:60 
 

M2:60 

M2:100 
 

M1:100 

M2:80 
 

M1:80 

M2:60 
 

M1:60 

RMS-
fel 

 σ 

WindSim1 -0,1 0,4 -0,1 0,0 -1,2 -0,6 0,59 -0,3 0,5 

WindSim3 -1,9 -2,7 -3,9 6,3 6,0 8,5 5,4 2,1 5,0 

WindSim3-
vinter 

2,3 1,0 0,3 1,8 1,6 3,8 2,1 1,8 1,1 

WAsP 1,2 2,7 2,4 -0,7 -2,8 -2,2 2,1 0,1 2,1 

WAsP-vinter 3,2 5,0 5,3 -1,7 -3,8 -3,9 4,0 0,7 3,9 

För att få ett tal att jämföra respektive modells övergripande resultat har medelvärdet av 

absolutbeloppet av procentfelet för den predikterade medelvinden beräknats i Tabell 14. 

Medelvärdet är alltså beräknat utifrån alla 18 korspredikteringar som gjorts i respektive modell. 

Resultatet visar att WindSim1 i genomsnitt gjorde 0,7 % felprediktion av medelvinden mellan 

masterna och WAsP 2 %. WindSim1 gör i genomsnitt minst felprediktion och spridningen mellan olika 

prediktioner är också minst i denna modell. Felprediktioner WindSim3-vinter är i genomsnitt något 

mindre än i WAsP-vinter.    

Tabell 14. Medelvärdet av absolutbeloppen av felpredikteringarna i procent, samt standardavvikelsen för 
felpredikteringarna mellan olika givare för respektive modell. 

Modell [%] σ 

WindSim1 0,7 0,8 

WindSim3 5 5,0 

WindSim3-vinter 2 1,2 

WAsP 2 2,1 

WAsP-vinter 3 3,6 
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5.4 Prediktion till den lägre delen av terrängen  

Som visats i beskrivningen av det studerade området är både Mast 1 och Mast 2 placerade på 

utmärkande höjder i terrängen. Tyvärr finns inga vindmätningar att tillgå i den lägre delen av 

terrängen, men det kan ändå vara intressant att jämföra WAsP och WindSim uppskattning av 

medelvinden där. Därför har en position mittemellan Mast 1 och Mast 2 valts och sedan har 

prediktioner från WindSim jämförts med prediktioner från WAsP till denna position. Positionen är 

placerad på 342 meters höjd, 70 meter lägre i förhållande till Mast 1. WAsP:s prediktioner jämförs 

med prediktioner från WindSim1 då detta var den WindSim-modell som lyckades bäst med 

kortprediktionerna mellan Mast 1 och Mast2. Resultatet visas i Tabell 15 som procent 

överpredikterad medelvind av WAsP i förhållande till WindSim1. WAsP predikterar mellan två till fyra 

procent högre medelvind än WindSim1 för samtliga prediktioner från Mast 1.                  

Tabell 15. Prediktion till position i den lägre delen av terrängen. Resultatet redovisas som överskattad prediktion av 
WAsP i förhållande till WindSim1.  

Position mitt emellan 
(z = 342 meter) 

WAsP - Överskattad prediktion [%] i 
förhållande till WindSim1 

 Prediktor   

Prediktion vid M1:100 M1:80 M1:60 

60,7 3,1 2,1 3,4 

80,5 3,3 2,5 3,9 

101 3,5 2,9 4,2 

 

5.5 Felprediktion av medelvinden – Betydelse för energiinnehållet i vinden 

Den metod som har valts för att studera respektive modells förmåga att extrapolera 

vindförhållandena från en plats med mätningar har varit att studera och jämföra predikterade 

medelvindar med uppmätta medelvindar. Energiinnehållet i vinden är proportionellt mot vinden i 

kubik och det är därför viktigt att komma ihåg att en liten felprediktion av medelvind kan betyda en 

betydligt större felprediktion av energiinnehåll.     

För att ändå få en uppfattning om vad felprediktionen av medelvinden har för betydelse för energin 

har en något förenklad jämförelse gjort. Jämförelsen har gjorts mellan 100 metersgivarna på Mast 1 

och Mast 2. I WindSim har energiinnehållet (kWh/(m2*år) beräknats och jämförts utifrån 

predikterade Weibullfördelningar och Ekvation 7. I WAsP har energiinnehållet beräknats i två 

resurskartor med 100 meters upplösning utifrån vindstatistiken från Mast 1 och Mast 2 och sedan 

har resultaten från dessa jämförts på respektive plats. Resultatet kan ses i Tabell 16. Av tabellen 

framgår att en liten felprediktion av medelvinden generellt betyder en något större felprediktion av 

energiinnehållet.      

Tabell 16. Samband mellan felpredikterad medelvind och felpredikterat energiinnehåll i vinden mellan givarna på 100 
meters höjd. 

Felprediktion [%] Mast 1 till Mast 2 Mast 2 till Mast 1 

 WindSim1 WAsP WindSim1 WAsP 

Medelvind  -0,13 1,2 0 -0,7 

Energiinnehåll  3,8 8,1 -1,1 -8,4 
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5.6 Beräknad turbulens av WindSim 

Som beskrivits i metodavsnittet simulerar WindSim den turbulenta kinetiska energin och utifrån 

denna beräknas turbulensintensiteten. Då WindSim simuleras för en neutral atmosfär skall den 

beräknade turbulensintensiteten vara direkt jämförbar med den uppmäta turbulensintensiteten för 

högre vindhastigheter. I Figur 28 redovisas den beräknande turbulensintensiteten och den uppmätta 

turbulensintensiteten vid vindhastigheten 15 m/s för de tre vindsektorer med störst andel av 

vindarna på platsen. Att döma från figuren verkar inte precisionen i beräkningarna skilja sig mellan 

WindSim1 och WindSim3. Båda modellers felberäkning ligger i spannet 0-5 procent.                 

 

Figur 28. Beräknad turbulensintensitet av WindSim och uppmätt med anemometrarna vid 15 m/s vid Mast 1 till vänster 
och vid Mast 2 till höger för tre vindriktningssektorer. Beräknade och uppmätta värden finns endast tillgängliga i 
brytpunkterna.  

I WAsP kan turbulensintensiten inte beräknas och därför kan det vara intressant att titta på 

skillnaden i turbulensintensitet mellan Mast 1 och Mast 2. Om turbulensintensiteten skall uppskattas 

vid Mast 2 får mätningarna vid Mast 1 användas (förutsatt att inga mätningar gjorts vid Mast 2). I 

Tabell 17 har differensen mellan den uppmätta turbulensintensiteten vid Mast 2 och Mast 1 

beräknats (IMast 2-IMast 1). Av tabellen framgår att I skiljer sig ytterst lite för Sektor 210 och Sektor 240 
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och 2 till 4 procentenheter för Sektor 270, vilket är i paritet med skillnaden mellan WindSims 

beräknade och den uppmätta. I detta fall hade det gått relativt bra att anta att turbulensintensiteten 

vid Mast 2 är den samma som vid Mast 1. Att beräkna den i WindSim ger ingen ökad noggrannhet i 

detta fall.       

Tabell 17. Differensen angivet i procentenheter för I-uppmätt vid 15 m/s mellan Mast 2 och Mast 1. 

Höjd [m] Sektor 210  Sektor 240  Sektor 270 

60  0 1 4 

80 1 1 3 

101 -2 0 2 

 

5.7 Beräkningstid 

Den beräkningstid som redovisas nedan är den tid det tar för respektive program att modellerar vad 

en ändring av till exempel råhetslängd för ett område eller ändrad stabilitet i atmosfären får för 

påverkan på den modellerade vindskjuvningen och korsprediktionerna. Beräkningstiden för att 

senare beräkna till exempel en resurskarta är likvärdiga i båda programmen.    

5.7.1 WindSim 

När det studerade området simulerades i WindSim utan skogsmodulen i en neutral atmosfär krävdes 

i genomsnitt cirka 130 iterationer per vindsektor för att nå en konvergerad lösning. Tidsåtgången för 

att beräkna vindfälten för samtliga 12 sektorer med den använda beräkningsdatorn blev med denna 

modelluppsättning cirka 10 timmar.  

Då skogsmodulen användes i en stabil atmosfär ökade den totala beräkningstiden väsentligt. Varje 

iteration blev mer tidskrävande och det krävdes dessutom många fler iterationer för att nå 

konvergens. En del vindsektorer krävde cirka 900 iterationer för att nå konvergens. I medeltal 

krävdes cirka 500 iterationer per vindsektor och den samanlagda beräkningstiden för samtliga 12 

sektorer adderades till ungefär 40 timmar.       

5.7.2 WAsP 

Att se hur en parameterinställning påverkar den modellerade vindskjuvningen och 

korsprediktionerna i WAsP tog ett par minuter med den använda datorn och den aktuella modellen.   
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6 Känslighetsanalys 
Givet tidsramen för detta projekt har det inte varit möjligt att göra känslighetsanalyser av alla 

önskvärda parametrar. Den känslighetsanalys som gjort har fokuserats på WindSim eftersom det är i 

detta program som användaren har många olika modellinställningar att välja mellan. Som tidigare 

nämnts ger WAsP rekommendationen att inte ändra några modellinställningar såvida inte klimatet 

för projektområdet är väldigt varmt eller väldigt kallt. 

Om mer tid givits för projektet hade det i synnerhet varit intressant att undersöka hur upplösningen 

på beräkningsnätet påverkat resultatet i WindSim och om användandet av skogsmodulen ställer 

andra krav på upplösningen jämfört med simulering utan denna. Det hade också varit intressant att 

undersöka hur vindhastigheten över gransskiktet i vindfältsmodulen påverkar resultaten i senare 

moduler. Som beskrivs i 3.1.1 Kommentarer till WindSims uppbyggnad extrapoleras uppmätta 

vindförhållanden i objektsmodulen genom att använda resultaten från vindfältsmodulen. I 

vindfältsmodulen finns bara direkt information om vad de applicerade star- och randvillkor resulterar 

i för vindar i området. Alla andra vindförhållanden måste på något sätt räknas om och det vore 

intressant att se hur denna omräkning påverkas av den simulerade vindhastigheten i CFD-

beräkningen i vindfältsmodulen. 

6.1 Turbulensmodell i WindSim 

För att undersöka känsligheten av vald turbulensmodell i WindSim testades WindSim3 med RNG k-

epsilon turbulensmodellen. Ett annat motiv till undersökningen var också att kontrollera att de 

jämförelsevis dåliga resultaten med skogsmodulen i en stabil atmosfär i WindSim inte orsakades av 

ett opassande val av turbulensmodell. Resultaten från denna simulering visade att inga större 

skillnader i predikterade medelvindar erhölls då turbulensmodellen ändrades från standard k-epsilon 

till RNG k-epsilon modellen, se Tabell 18. Med RNG k-epsilon modellen kunde inte konvergens nås av 

flödesvariabeln EP (turbulent dissipation rate) samt KE (turbulenta kinetiska energin) för alla 

vindsektorer, se Figur 29, och de små skillnaderna i resultaten i Tabell 18 kan möjligtvis härröra från 

detta problem.          

Tabell 18. Felprediktion av medelvind i procent, jämförelse av WindSim3 med standard k-epsilon och RNG k-epsilon 
turbulensmodellen 

WindSim3 med RNG k-epsilon- Felprediktion [%] WindSim3 - Felprediktion [%] 

 Prediktor  Prediktor 

Prediktion vid M1:100 M1:80 M1:60 Prediktion vid M1:100 M1:80 M1:60 

M2:100 -1,6 -1,1 -3,0 M2:100 -1,9 -1,6 -3,7 

M2:80 -2,7 -2,3 -4,1 M2:80 -2,9 -2,7 -4,7 

M2:60 -1,9 -1,4 -3,4 M2:60 -2,0 -1,9 -3,9 

WindSim3 med RNG k-epsilon - Felprediktion [%] WindSim3 - Felprediktion [%] 

 Prediktor  Prediktor 

Prediktion vid M2:100 M2:80 M2:60 Prediktion vid M2:100 M2:80 M2:60 

M1:100 6,3 7,0 7,4 M1:100 6,3 6,9 7,4 

M1:80 5,1 5,8 6,2 M1:80 5,3 6,0 6,6 

M1:60 6,9 7,6 8,1 M1:60 7,3 7,9 8,5 

 



Eric Johansson 
 

46 
 

 

Figur 29. Konvergenskontroll av residual-värden för vindsektorn 0°. Konvergens nås varken för KE eller EP.     

6.2 Parametrar i WindSims skogsmodul 

För att undersöka hur de olika parametrarna i WindSims skogsmodul påverkar den beräknade 

vindskjuvningen har en känslighetsanalys genomförts. En parameter har undersökts åt gången. De 

parametrar som inte justerats har varit inställd på sitt standardvärde. Skogens höjd, porositet, 

dragmotståndskoefficienter samt antal beräkningsceller för den modellerade skogen har undersökts. 

Resultat från studien kan ses i Tabell 19, Tabell 20, Tabell 21 och Tabell 22. Tabellerna visar den 

procentuella avvikelsen i förhållande till den ursprungliga parameterinställningen. Exempelvis ses i 

Tabell 19 att om skogens höjd ökades från 20 meter till 25 meter minskade den predikterade 

vindhastigheten på 60 och 80 meters höjd med 0,1 %. Samtliga simuleringar genomfördes i en 

neutral atmosfär och för samtliga fall gäller att prediktioner av medelvinden på 60 meters höjd är 

mellan 4 och 5 % högre än de uppmätta vindarna. Slutsatsen från denna känslighetsanalys är således 

att en bra simulerad vindskjuvning inte gick att nå genom att använda skogsmodulen i en neutral 

atmosfär.            

Tabell 19. Skogens höjd – påverkan på vindskjuvningen vid Mast 1 när skogsmodulen används i WindSim. Resultaten har 
beräknats som den procentuella avvikelsen av medelvinden från x. Mätningar från 100 meters höjd har använts som 
prediktor.   

 Skogens höjd [m] 

På höjden [m] 20 25 30 

60 x -0,1 -0,6 

80 x -0,1 -0,3 

100 Prediktor Prediktor Prediktor 

Skogens höjd visade sig ha en viss påverkan på den predikterade medelvinden på 60 och 80 meters 

höjd, dock för liten för att få den modellerade vindskjuvning att sammanfalla med den uppmätta i en 

neutral atmosfär då skogen inte är högre än 30 meter.   
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Tabell 20. Skogens porositet – påverkan på vindskjuvningen vid Mast 1 när skogsmodulen används i WindSim. Resultaten 
har beräknats som den procentuella avvikelsen av medelvinden från x. Mätningar från 100 meters höjd har använts som 
prediktor.  

 Porositet, β [%] 

På höjden [m] 29 35 10 

60 x 0,0 0,6 

80 x 0,0 0,4 

100 Prediktor Prediktor Prediktor 

Att sänka porositeten visade sig ge en viss påverkan på vindskjuvningen, se Tabell 20. Höjningen från 

29 till 35 gav ingen påverkan.    

Tabell 21. Skogens dragmotståndskoefficienter – påverkan på vindskjuvningen vid Mast 1 när skogsmodulen används i 
WindSim. Resultaten har beräknats som den procentuella avvikelsen av medelvinden från x. Mätningar från 100 meters 
höjd har använts som prediktor. 

 Dragmotståndskoefficienter C1[1/s], C2 [-] 

På höjden [m] C1= 0,03638, C2=0 C1= 0, C2=0,03638 C1 = 0, C2 = 0,005 

60 x 0,0 0,3 

80 x 0,0 -0,3 

100 Prediktor Prediktor Prediktor 

Ändring av dragmotståndkoefficienterna gav en mycket liten påverkan på de beräknade 

vindhastigheterna på 60 och 80 meters höjd, se Tabell 21. 

Tabell 22. Antal celler som skogen simuleras med – påverkan på vindskjuvningen vid Mast 1 när skogsmodulen används i 
WindSim. Resultaten har beräknats som den procentuella avvikelsen av medelvinden från x. Mätningar från 100 meters 
höjd har använts som prediktor. 

 Antal beräkningsceller för modellerad skog, # 

På höjden [m] 3 4 8 

60 x 0,0 -0,1 

80 x 0,0 0,0 

100 Prediktor Prediktor Prediktor 

 

Att öka antalet beräkningsceller i skogen från 3 till 4 och 8 gav ytterst liten påverkan, se Tabell 22, 

vilket tyder på att 3 celler som är standardinställningen är tillräckligt. 

Sammanfattningsvis visar känslighetsanalysen för parametrarna i skogsmodulen att skog som har en 

höjd mellan 20 och 35 meter påverkar den vertikala vindprofilen i WindSim mycket begränsat på 

höjden 60 och 80 meter i en neutral atmosfär. De små avvikelser som kan ses i tabellerna kan mycket 

väl vara resultat från påverkan av felkällor. Avrundat till hela procent är det endast två värden i Tabell 

19, Tabell 20, Tabell 21 och Tabell 22 som inte är noll.         
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7 Diskussion 

7.1 Modelluppsättningar och modellerad vindskjuvning 

Skogsområdet som undersökts består av produktionsskog och trädhöjden varierar därför mellan olika 

områden och vissa områden är kalhuggna.  Vindkraftsetableringar är intressanta i skogar som redan 

är påverkad av människan och därför kan det modellerade området anses representativt för många 

framtida vindkraftsparker på skogsområden. Att differentiera olika skogsbestånd efter höjd skulle 

vara mycket tidskrävande och därtill till viss mån irrelevant ur ett vindkraftsperspektiv eftersom 

skogshöjden kommer förändras och nya kalhyggen kommer uppkomma under ett vindkraftsverks 

beräknade livslängd.  

I skogen i det studerade området förekommer både granar och tallar vilka vid avverkning förväntas 

ha en höjd på cirka 20 - 30 meter. Skogshöjden i medeltal kan förväntas vara betydligt lägre, troligtvis 

under 15 meter. Med WAsP erhölls bäst överenstämmelse mellan beräknad och uppmätt 

medelvinskjuvning då nollplansförskjutningen valdes till 22 meter och i WindSim då förskjutningen 

valdes till 20 meter. Som nämndes i teoridelen är nollplansförskjutningen typiskt 2/3 eller 3/4 av 

trädhöjden vilket betyder att trädhöjden i dessa modeller är någonstans mellan 26 och 33 meter. För 

att erhålla en beräknad vindskjuvning som sammanfaller med den uppmätta behövdes i detta fall 

nollplansförskjutningen beräknas från skogens maxhöjd snarare än medelhöjden. Om detta resultat 

är specifikt för den här platsen eller om det kan användas mer generellt är svårt att säga eftersom 

inget annat område undersöktes i studien.  

Det höga nollplanet kan också vara beroende av den valda stabiliteten i atmosfären. De höga 

nollplansförskjutningarna i WindSim1 och WAsP-modellen kan ha varit en kompensation för en i 

verkligheten stabilare atmosfär eftersom både en ökad nollplansförskjutning och stabilare atmosfär, 

resulterar i lägre modellerade vindhastigheter på låg höjd.                                   

7.2 Korsprediktion 

7.2.1 Övergripande prestation 

Mätt i predikterad medelvind gav modellen WindSim1 bäst överenstämmelse med uppmätta värden. 

Medelvärdet av absolutbeloppen för WAsP:s felprediktioner var cirka 1,3 procentenheter sämre än 

WindSim1. Om denna potentiella ökning av noggrannhet motiverar den ökade beräkningstiden bör 

avgöras i varje enskilt fall. Studien visar samtidigt att WindSim mycket väl kan ge sämre resultat än 

WAsP och det är därför viktigt att den som utför modelleringen är väl erfaren med WindSim.       

WindSim3 presterar betydligt sämre än övriga modeller.  WindSim3-vinter och WAsP-vinter är inte 

direkt jämförbar med WAsP, WindSim1 och WindSim3 eftersom bara en del av vindstatistiken 

använts i dessa. Om jämförelsen ändå görs ses att felprediktionerna i WindSim3-vinter minskar 

betydligt i jämförelse med WindSim3 och WindSim3-vinter presterar i genomsnitt något bättre än 

WAsP-vinter.  Det här ger indikationer på att det stora felet i WindSim3 till viss del berodde på 

hanteringen av stabiliteten och inte nödvändigtvis enbart till användandet av skogsmodulen. 

Felprediktionerna i WAsP-vinter är i motsats till WindSim3-vinter större jämfört med motsvarande 

modell med samtlig vindstatistik. Detta kan bero på att standardinställningarna för 

atmosfärsstabiliteten i detta fall behöver justeras i WAsP. Möjligheten att justera stabiliteten i WAsP 
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kanske oftare skall undersökas särskilt för vindkraftsprojekt i norra Sverige där atmosfären kan antas 

vara mer stabil i medeltal jämfört med platser i södra Sverige (kallare klimat). 

Vidare visas att en simulerad medelvindskjuvning som stämmer bra överens med den uppmätta i 

WindSim inte behöver betyda att modellen gör bra extrapolationer av vindmätningarna i 

horisontalled. WindSim3 simulerade den vertikala vindprofilen relativt bra i förhållande till övriga 

modeller vid både Mast 1 och Mast 2, men resultatet från extrapolationerna mellan Mast 1 och 2 var 

sämst av alla modeller.   

7.2.2 WindSims skogsmodul 

Med WindSims skogsmodul var det svårt att ställa in modellen och det var svårt att nå konvergens i 

CFD-lösningen. Det var mindre tidskrävande att simulera området med enbart råhetsvärden och 

införa en nollplansförskjutning och denna modelluppsättning gav också bättre korsprediktioner 

mellan Mast 1 och Mast 2. De jämförelsevis dåliga resultaten i korsprediktionerna i WindSim3 kanske 

till viss del berodde på hanteringen av stabiliteten, enligt resonemang i föregående stycke. Kanske 

resultaten blivit bättre om vindmätningarna hade delats upp i olika vädermönster, men då hade 

samtidigt simuleringstiden ökat väsentligt, och då WindSim utan skogsmodulen presterade bra, finns 

inget direkt motiv till ett sådant tillvägagångsätt.       

WindSims skogsmodul kanske är bättre och mer värdefull att använda i områden där landtäckningen 

är mer varierande och där skog bara förekommer i begränsade partier. För områden som liknar 

platsen i den här studien, där mätmaster och tänkta turbiner placeras inuti skogsområdet, förefaller 

det vara bättre att simulera utan skogsmodulen i WindSim.       

7.2.3 Markhöjd/topografins betydelse 

WAsP gör en tydlig överskattning av medelvinden i samtliga prediktioner från Mast 1 till Mast 2. När 

den omvända prediktionen utfördes erhölls i stället underskattningar i samtliga fall. Som tidigare 

beskrivits är Mast 1 placerad 17 meter högre över havet än Mast 2 och i detta fall verkar det som att 

WAsP tenderar att överskatta vindarna där markhöjden är lägre och underskatta dem där 

markhöjden är högre. Det här är ett problem som är känt i vindkraftsbranschen. Det skulle kunna 

tänkas att felet uppkommer från en felaktigt simulerar stabilitet i atmosfären, men då båda 

vindmätningarna i denna studie utförts på utmärkande höjder är det svårt att dra några slutsatser 

om detta. Om vindmätningar funnits att tillgå i den lägre delen av terrängen hade dessa kunnat 

användas för att extrapolera vindförhållandena till kullarna där Mast 1 och Mast 2 står placerade. Om 

en överskattning av vindarna då erhållits vid Mast 1 och Mast 2 kan detta mycket väl vara resultat av 

att atmosfären i medeltal är mer stabil än vad som simuleras och backeffekten överskattas då enligt 

resonemang i avsnitt 2.5 Stabilitet.       

Intressant är att WindSim3 gav det motsatta resultatet i förhållande till WAsP. Från Mast 1 till Mast 2 

underskattas vinden och i den omvända extrapolationen överskattas vinden. Varför detta sker är 

svårt att avgöra.  

I WindSim1 sker både överprediktion och underprediktioner i båda korsprediktionerna. Detta kanske 

är ett resultat av att felprediktionerna överlag är små i denna modell och ligger närmare nollstrecket 

i jämförelse till WindSim3 och WAsP.   
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7.2.4 Mäthöjdens betydelse 

I WAsP:s manualer anges att vindmätningar bör utföras på liknande höjd som navhöjden för 

eventuella turbiner. En förhoppning på CFD-modellering är att detta krav inte skall vara lika viktigt. 

Resultaten från korsprediktionerna visar att RMS-felet och spridningen (standardavvikelsen) för 

WAsP-modellen nästa är identiskt lika när prediktionerna delas upp i högre till lägre, lägre till högre 

och till samma höjd. RMS-felet blev 2,3 %, 2,0 % respektive 2,1 %. WindSim1 lyckades lite bättre med 

prediktionerna mellan samma höjd jämfört med till högre och till lägre, men överlag kan ingen tydlig 

korrelation ses mellan RMS-fel och prediktionshöjd.   

I denna studie kunde vindmätningar från tre olika höjder utnyttjas för att få den modellerade 

vindskjuvningen att sammanfalla med den uppmätta. Om inte detta varit möjligt hade val av mäthöjd 

troligtvis varit betydligt viktigare. Då det visade sig vara minst lika svårt att erhålla en bra modellerad 

vindskjuvning i WindSim som i WAsP anses det vara lika viktigt, oavsett vilket simuleringsprogram 

som används, att vinden mäts på flera höjder.        

7.2.5 Prediktion till den lägre delen av terrängen 

WAsP predikterar 2-4 % högre medelvind för samtliga prediktioner jämfört med WindSim1 till 

positionen i den lägre terrängen mittemellan Mast 1 och Mast 2. Tyvärr finns ingen mätning på 

platsen för att verifiera prediktionerna mot, men det finns argument som talar för att WAsP faktiskt 

överskattar vinden till denna position:   

1. WindSim1 lyckades bättre med korsprediktionerna mellan Mast 1 och Mast 2 och modellen 

kan därför förväntas prestera bättre överlag. 

2. WindSim1 är mer trolig att överskatta än att underskatta vindarna i positionen i den lägre 

delen av terrängen eftersom WindSim1 simulerar en neutral atmosfär. I medeltal kan 

atmosfären antas vara mer stabil än neutral och en stabil skiktning resulterar i lägre 

vindhastigheter i de låga delarna av terrängen.          

7.3 Beräknad turbulens av WindSim  

WindSim lyckas överlag relativt bra med att beräkna turbulensen. Vid Mast 1 placeras den uppmätta 

turbulensen mittemellan WindSim1 och WindSim3 för samtliga tre undersökta vindsektorerna och 

vid Mast 2 beräkna WindSim3 turbulensen mycket nära den uppmätta. Som beskrivits i teoriavsnittet 

beräknas turbulensintensiteten i WindSim utifrån den simulerade turbulenta kinetiska energin samt 

den horisontella vindhastigheten. Den vertikala vindhastigheten är beroende av start- och 

randvillkoren i vindfältsmodulen, men den beräknade turbulensintensiteten skall vara oberoende av 

denna i en neutral atmosfär. WindSim-support kunde inte svara på om detta också är giltigt då 

atmosfären simuleras som stabil, men att döma från resultaten i Figur 28 är turbulensintensiten från 

WindSim3 minst lika jämförbara med den uppmätta turbulensintensiteten vid 15 m/s som WindSim1. 

Den simulerade horisontella vindhastigheten var i båda WindSim-modellerna mellan 5 och 9 m/s på 

de aktuella höjderna och positionerna. 

Noggrannheten i den beräknade turbulensen kan inte ses som tillräcklig för att klassificera en plats 

enligt IEC-standarden där endast 2 procentenheter skiljer mellan de olika klasserna. Däremot är det 

möjligt att noggrannheten i den beräknade turbulensen är tillräcklig till att optimera placeringen av 

turbiner till områden med låg turbulens för att maximera produktionen. Detta är ett 

försäljningsargument som ofta framförs av WindSim.    
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Att anta att turbulensintensiteten är den samma vid Mast 2 som vid Mast 1 hade i detta fall fungerat 

minst lika bra som att beräkna den i WindSim. Detta är dock inte särskilt förvånande eftersom båda 

master är placerade på kullar och terrängen runt om kring ser liknande ut. WindSims 

turbulensintensitetsberäkning kan tänkas vara betydligt viktigare och användbara då andra delar av 

terrängen undersöks.   

7.4 Andra fördelar/nackdelar med WindSim  

Den stora nackdelen med WindSim är att beräkningarna i programmets tar avsevärt mycket längre 

tid jämfört med i WAsP. En annan nackdel är att det är relativt enkelt att göra fel i programmet 

eftersom det finns så många olika inställningar för modellen. Helst bör användaren av programmet 

ha tidigare erfarenheter av CFD-modellering samt goda kunskaper i gränsskiktsmeteorologi.  

Fördelarna med WindSim är bland annat att programmet beräknar turbulensen som uppkommer av 

terrängen vilket kan vara en viktig parameter att ha när optimala turbinplaceringar skall hittas. 

Eftersom WindSim gör CFD-modelleringen i 3D kan användaren också få information om vindens 

infallsvinkel i förhållande till horisontalplanet. Denna parameter kan precis som 

turbulensintensiteten vara mycket användbar för att hitta optimala turbinplaceringar förutsatt att 

den beräknade infallsvinkeln är korrekt, vilket tyvärr inte har kunnat undersökas i denna studie då 

den använda mätutrustningen inte ger information om infallsvinkel.   

Vakmodellerna som WindSim använder för att beräkna vakförluster är precis som i WAsP linjära 

modeller och de beräknade vakförlusterna i WindSim bör därför inte vara noggrannare än dem 

beräknade i WAsP.  

7.5 Rekommendation för användande av WindSim i liknande terräng 

Om WindSim skall användas i liknande terräng och i ett liknande klimat som det modellerade 

området i denna studie ges följande kommentarer och rekommendationer:   

 Att simulera medelförhållandena i endast en CFD-modellering med en uppsättning 

randvillkoren tycks fungera bra i en neutral atmosfär då skog beskrivs med råhetslängd och 

nollplansförskjutning.  

 Skall skogsmodulen användas indikerar resultaten från studien att stabiliteten i atmosfären 

inte kan simuleras som neutral. För att få den modellerade vindskjuvningen att stämma 

överens med den uppmätta behövdes atmosfären simuleras som stabil. Resultaten tyder 

också på att vindmätningarna måste delas upp efter olika vädermönster och modelleras i 

enskillda simuleringar för att erhålla tillförlitliga modelleringar. Ett sådant tillvägagångsätt 

ökar dessvärre beräkningstiden markant. 

 Modellera istället utan skogsmodulen i en neutral atmosfär och inför en 

nollplansförskjutning genom att subtrahera uppskattad d från masthöjder och navhöjder på 

turbiner. Välj d nära maxhöjden på skogen snarare än medelhöjden.   

 Uppmärksamma att en modellerad vindskjuvning som sammanfaller med den uppmätta inte 

behöver betyda att modellen gör bra extrapolationer av vindförhållandena i horisontalled.
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7.6 Felkällor  

Även om serierna för vindmätningarna har bearbetats noggrant finns en viss risk att till exempel 

nedisning och mastskuggning har kontaminerat mätvärdena, dock i väldigt begränsad utsträckning. 

Det finns också en risk att inte precis 100 % av all mätdata är samtidig för korsprediktionerna utförda 

i WindSim, då avaktivering har utförts manuellt. I WAsP finns inte denna felkälla eftersom 

programmet automatiskt endast jämför samtidiga data. De två ovan beskrivna felkällorna anses på 

det hela vara väldigt små. 

Råhetsbeskrivningen av området och höjdkurvor som använts för den topografiska beskrivingen av 

området är andra felkällor i denna studie. Råhetskartorna gör en grov beskrivning av olika 

landtäckningar i området och detta brukar vara tillräckligt för detta ändamål. Ofta ritas 

råhetsområden ut manuellt utefter satelitbilder för vindanalysändamål och jämfört med denna 

metod bör terrängkartorna tillföra extra noggrannhet. Höjdkurvorna är konstruerade ifrån 

högupplösta lasermätningar som i sig har mycket hög precision, men sedan har de konverterats till 

höjdkurvor.       

Felprediktion av medelvinden ger en indikation på hur väl modellen presterar.  Viktigt att komma 

ihåg är dock att energin i vinden är relaterad till kubiken på vindhastigheten.  

I WindSim anses den största felkällan härröra från modellupplösningen och applicerade randvillkor. 

Om tid givits hade det varit önskvärt att undersöka om en högre upplösning av beräkningsnätet 

påverkat resultaten då skogsmodulen användes. 

8 Slutsats 
Resultaten från denna studie tyder på att WindSim kan ge en något ökad precision i 

vindmodelleringar över kuperad skogsterräng jämfört med WAsP. Resultaten visar samtidigt att en 

CFD-modellering inte med automatik ger mer tillförlitliga modelleringsresultat. Studien har visat att 

resultatet från WindSim är starkt beroende av hur modellen sätts upp och det kan därför vara 

enklare att göra fel i WindSim jämfört med WAsP. Vidare blev det tydligt att en WindSim-modell där 

den simulerad medelvindskjuvning överenstämde med den uppmätta inte behöver betyda att 

modellen gör bra extrapolationer av vindmätningarna i horisontalled.  

Med en bra modelluppsättning förefaller WindSim kunna ge en något ökad noggrannhet jämför med 

WAsP i kuperat svenskt skogslandskap. Men om extrapolationer skall göras mellan liknade områden i 

terrängen, till exempel från en kulle till en annan kulle, är det tveksamt om den lilla ökade 

noggrannheten ger skäl för den ökade beräkningstiden i WindSim.     

I studien missbedömer WAsP systematiskt topografins påverkan på medelvindarna och det är troligt 

att WAsP överskattar vindarna i de lågt belägna delarna av terrängen. 
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9 Rekommendationer till fortsatt undersökning 
För att bygga vidare på resultaten funna i denna studie bör följande punkter utredas vidare: 

 WindSim och WAsP bör jämföras i flera typer av terränger. 

På Sweco har det till exempel uppmärksammats att WAsP har svårt att modellera i kustnära 

vindkraftsprojekt.  

 Verifiera mot mätningar i de lägre delarna av terrängen. 

 I den här studien kunde inte prediktioner i den lägre delen av terrängen verifieras mot mätningar. 

Det vore mycket intressant att ha ett facit och se hur programmen presterar här.  

 Ta fram riktlinjer för hur skogsmodulen bör användas i WindSim.  

För att underlätta användandet av skogsmodulen i WindSim borde tydliga riktlinjer tas fram för hur 

skogsmodulen skall användas. Denna bör till exempel innefatta riktlinjer för parametervärdena för 

olika typer av skogar samt när den bör användas och när det är bättre att modellera skog på samma 

sätt som WAsP gör. Det skulle också vara intressant att se en studie på hur känslig modellen är för 

upplösingen på beräkningsnätet när skogsmodulen används.       

 Hur bör stabiliteten behandlas i WAsP? 

WAsP anger i sina riktlinjer att inte inställningarna för stabiliteten behöver ändras såvida inte 

simuleringen görs i ett väldigt kallt eller varmt klimat. Att nollplansförskjutningen behövde vara så 

pass hög i den här studien för att få den modellerade vindskjuvning att överensstämma med den 

uppmätta härrör möjligen från att skiktningen i medeltal kanske är mer stabil än vad WAsP simulerar 

som standard. En studie som tittar närmare på hur stabiliteten behandlas i WAsP och när den 

eventuellt behöver ändras skulle vara värdefull.  

 Hur bör man behandla atmosfärens stabilitet i WindSim? 

Att modellera atmosfären som stabil i medeltal fungerade inte bra i den här studien. Ger en 

uppdelning av mätdata efter olika vädermönster en ökad tillförlitlighet? I hur många delar skulle 

mätdata behöva delas upp i för att modellen ska prestera tillfredställande? Vad blir vinsterna i 

förhållande till den ökade beräkningstiden med en sådan uppdelning?    
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