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Abstract 
The expected technical lifetime for a wind turbine is 20-25 years (Wizelius, 2007). 
In the process of planning a wind farm on a site an estimation of the average wind 
speed and the energy yield is required from the site. Due to large fluctuations in 
wind velocity from one year to another it is, from a climatologically point of view, 
not sufficient to measure the wind for a short period of time, e.g. one year. The 
year measured may have uncommonly high or uncommonly low winds and 
thereby generate an average not representative of the wind climate on the site. In 
the same time it is neither practical nor economically desirable to measure for a 
longer time period. 
 
Instead the measured data collected for a short period of time is scaled into a 
normal year before it is used to calculate the energy content. This normal year 
correction can be preformed using different methods. Principally, the methods 
relate the short time series, measured on the site, to one or more variables of a long 
time reference series. As a long time reference series the geostrophic wind on the 
site or a series of measured wind nearby can be used. If the correlation between the 
two series is sufficiently high a normal year correction may be done using the 
relation. Normal year correction has foremost been done using the relation 
between the velocities of the measured wind and a reference wind. The purpose in 
this study is to evaluate and implement a part of an algorithm for normal year 
correction considering additional variables besides wind velocity. The 
relationships studied are between measured wind speed and geostrophic wind 
speed, geostrophic wind direction and time of the year. 
 
For the purpose of evaluating the algorithm two wind data series from Näsudden, 
on the Swedish island of Gotland, for a period of 15 years has been used. 
Measured wind on 75 meters and geostrophic wind on 850hPa. Where the 
geostrophic wind has been used as a long time reference and the measured wind 
for one year at the time has been related to this reference. The relation has then 
been used together with the geostrophic wind data to create an estimation of the 
wind climate on Näsudden in three steps. Step one establishes the estimation due 
to the relation of geostrophic wind speed. Step two corrects the estimation due to 
the relation of geostrophic wind direction and step three corrects the estimation 
due to the relation of time of year. 
 
The conclusions from this study showed that with the method used for 
implementing the algorithm the normal year correction using only the relation 
between the velocities of the measured wind and the geostrophic wind gives the 
best estimation of the climatically mean wind speed. The standard deviation gives 
a 5 % risk for more than 0.436 m/s error for estimation of the mean wind on the 
site, which is comparable to earlier studies. The introduction of the wind direction 
dependence overestimates the mean wind on the site and amplifies the error. The 
introduction of the season dependence amplifies the error further and 
overestimates the mean wind additionally. 
 
Keywords: Normal year correction, season dependence, wind direction 
dependence, NCAR/NCEP. 
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Sammanfattning 
En vindturbin har en planerad livslängd på 20-25 år (Wizelius, 2007). Vid planering 
av en vindkraftspark behöver en estimering av medelvinden och energiutvinningen 
utföras för platsen man är intresserad av. På grund av stora fluktuationer av 
vindhastighet från år till år är det ur klimatologisk synpunkt inte tillräckligt att 
mäta under en kort period, exempelvis ett år. Det år man mäter kan ha ovanligt 
starka eller ovanligt svaga vindar och ge en icke representativ bild av vindklimatet 
på platsen. Samtidigt är det inte praktiskt eller ekonomiskt önskvärt att mäta under 
en längre tidsperiod. 
 
Istället kan den korta mätserie som insamlats korrigeras till ett normalår med hjälp 
av en långtidsreferens innan den används för att beräkna energiinnehållet. I princip 
går normalårskorrigering ut på att relatera den korta mätserien till en eller flera 
variabler i långtidsreferensen. Som långtidsreferensdata kan den geostrofiska 
vinden på platsen eller en lång mätserie från en närliggande plats användas. Om 
korrelationen mellan de två serierna är tillräckligt hög kan en normalårskorrigering 
göras med hjälp av relationen. Tidigare har man vid normalårskorrigering främst 
sett till relationen mellan vindhastigheterna för den uppmätta vinden och en 
referensvind. Syftet i detta arbete är att utvärdera en del av en algoritm för 
normalårskorrigering där hänsyn tas till fler variabler än endast vindhastighet. 
Samband som studeras är mellan uppmätt vindhastighet och geostrofisk 
vindhastighet, geostrofisk vindriktning och tid på året. 
 
För utvärderingen av algoritmen har två vinddataserier från Näsudden på Gotland 
använts för en period av 15 år med uppmätt vind på 75m och geostrofisk vind på 
850hPa. Där den geostrofiska vinden fått representera långtidsreferensen och den 
uppmätta vinden för ett år i taget har relaterats till denna. Efter 
normalårskorrigeringen har den uppmätta vinden för 15 år fått representera 
vindklimatet på platsen som jämförelse. Enligt algoritmen har uppskattning av 
vindklimatet på Näsudden skapats i tre steg. Steg 1 är en uppskattning av vinden 
från sambandet för geostrofisk vindhastighet. Steg 2 är en korrektion av 
uppskattningen genom sambandet till geostrofisk vindriktning och steg 3 en 
korrektion av uppskattningen genom sambandet till tid på året. Efter vart steg 
skickas det aktuella estimatet vidare till nästa steg där det korrigeras med avseende 
på nästa samband. 
 
Slutsatserna från undersökningen visade att med den metod som använts ger 
normalårskorrigeringen med enbart sambandet till hastighet bäst uppskattning av 
den klimatologiska medelvinden. Standardavvikelsen för estimatet ger 5 % risk för 
mer än 0,436 m/s fel vid uppskattning av klimatologisk medelvind vilket är 
jämförbart med tidigare studier. Vidare överskattar införandet av 
vindriktningsberoendet den uppskattade medelvindhastigheten samt ökar 
osäkerheten. Även införandet av säsongsberoendet överskattar 
medelvindhastigheten ytterligare samt även osäkerheten. 
 
Nyckelord: Normalårskorrigering, NCAR/NCEP, säsongsberoende, 
vindriktningsberoende. 
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1. Inledning 
 
Vid projektering av vindkraftverk används normalårskorrigering för att estimera 
den klimatologiska medelvinden på en plats man är intresserad av. Ekonomiska 
och praktiska skäl gör att man vill mäta en så kort tid som möjligt men det är 
samtidigt viktigt att minimera osäkerheten av den estimerade medelvinden. För att 
kunna utnyttja en så kort mätserie som möjligt använder man 
normalårskorrigering för att anpassa mätdatan till ett normalår genom att relatera 
den korta mätserien till en långtids-referensserie. 
 
I en tidigare studie (Nilsson och Bergström, 2009) analyserades tre olika 
regressionsmetoder för normalårskorrigering med geostrofisk vind från 
återanalysdata som långtidsreferens. Metoderna utvärderades med hjälp av 
mätserier och återanalysdata från Näsudden samt 7 andra platser. Osäkerheten 
analyserades i jämförelse med antal månader av mätserien från platsen som 
användes i korrektionen. Författarna fann att osäkerheten sjönk kraftigt med 
antalet månader det första året. Därefter planade osäkerhetskurvan ut. För 
användande av 1 års mätserier fann man 5 % risk för ett fel på 0.42 m/s av den 
klimatologiska medelvinden. Efter 2 år var felet 0.32 m/s. 
Författarna jämförde även resultaten efter normalårskorrigeringen med att inte 
normalårskorrigera alls, utan bara medelvärdesbilda. I den jämförelsen fann man 
att osäkerheten sjunkit med ca hälften efter normalårskorrigeringen. 
 
I Nilsson och Bergströms studie, 2009, användes sambandet mellan den uppmätta 
vindhastigheten och den geostrofiska vindens hastighet vid 
normalårskorrigeringen. För ambitionen att minska osäkerheten på 
normalårskorrigeringen föreslog författarna som framtida studie att ytterligare 
undersökning görs där hänsyn tas till andra variabler än endast hastigheten av 
vinden. Författarna menade att genom att titta både på relationen för vindriktning 
och vindhastighet tar man hänsyn till att relationen mellan geostrofisk vind och 
den faktiska vinden kan påverkas av olika terrängförhållanden och 
uppströmsförhållanden. En algoritm föreslogs som stegvis bygger upp en styckvis 
konstant funktion av olika variabler. Variabler som anses kunna relatera den 
uppmätta vinden till långtidsreferensen. 
 
I det första steget av den föreslagna algoritmen etableras en relation mellan 
uppmätt vind och en variabel, exempelvis vindhastighet, från långtidsreferensen. 
Härmed finns en styckvis konstant funktion som beskriver den uppmätta vinden på 
platsen som funktion av referensvindens hastighet. Denna funktion används 
tillsammans med långtidsreferensen för att ta fram en första uppskattning av 
vinden på platsen för tider då man inte har tillgång till uppmätt vind. 
Grundtanken i algoritmen synliggörs i nästa steg där hänsyn tas till ännu en 
variabel. Här förfinas den första uppskattningen, uppförd av beroendet av endast 
en variabel, genom att skalas om med avseende på ännu en variabel, exempelvis 
vindriktning, från referensdatan. Förhållandet mellan den uppmätta vinden på 
platsen och vindriktning från referensdatan studeras och en skalningskoefficient 
uppförs för olika sektorer av vindriktning. Beroende på vindriktningssektor skalas 
det första estimatet om till en funktion av både hastighet och vindriktning.  
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Uppskattningen som ges efter införandet av vindriktningsrelationen kan tänkas 
dölja en del av relationen till den första variabeln, vindhastighet. För att återinföra 
relationen till hastighet bör nu en iteration göras mellan de två stegen där 
uppskattningen skalas om med avseende på vindhastighet och därefter med 
avseende på vindriktning om vartannat. Efter ett antal iterationer bör 
uppskattningen ha stabiliserat sig och på ett balanserat sätt blivit en funktion av 
både hastighet och vindriktning. I en fortsatt förfining av estimatet kan fler 
variabler läggas in på liknande sätt. På så vis byggs funktionen upp av fler och fler 
variabler som alla relaterar den uppmätta vinden på platsen till 
långtidsreferensdatan. 
 
Från den föreslagna algoritmen som redan beskrivits utvärderas i detta arbete 
endast en del, då iterationen mellan stegen i algoritmen lämnas för framtida studie. 
Nedan ges en kort beskrivning av implementeringen av algoritmen som använts i 
detta arbete i tre steg: 
1. Skapar en funktion som relaterar den uppmätta vinden till referensvindens 
hastighet samt tillämpar funktionen tillsammans med långtidsreferensvinden för 
att ge den första uppskattningen av vinden på platsen, Um_Est1. 
2. Skalar om detta första estimat beroende på vilken vindriktning som, enligt 
referensdatan, rådde vid vart tillfälle. Detta ger den andra uppskattningen, Um_Est2, 
som är en funktion av både vindhastighet och vindriktning. 
3. Skalar om det andra estimatet beroende på säsongsvariation, mer exakt 
beroende på rådande månad för vart tillfälle i uppskattningen. Detta ger en tredje 
uppskattning, Um_Est3. 
Den tredje uppskattningen av vinden på platsen är nu en funktion av tre variabler: 
hastighet, vindriktning och tid på året. 
 
I detta arbete har data från Näsudden för 15 år av uppmätt vind, vid 75 meters 
höjd, samt för samma period återanalysdata, geostrofisk vind på 850 hPa höjd, 
använts. Vid projektering av vindkraftspark finns oftast bara tillgång till en kortare 
period av uppmätt vind från platsen. För att efterlikna ett sådant tillfälle utvärderas 
algoritmen genom att ta ut ett år i taget från den uppmätta vinden. Mätserien 
anpassas till ett normalår genom att relatera den uppmätta vinden för detta mätår 
till återanalysdata under samma tidsperiod enligt algoritmens tre steg. Som utdata 
från algoritmen ges tre uppskattningar av vinden på Näsudden för den längre 
tidsperioden. Målet med normalårskorrigeringen är att få en uppskattad 
klimatologisk medelvind som är så nära den sanna klimatologiska medelvinden 
som möjligt. För vart år valt som mätår ges tre uppskattningar av vindklimatet på 
Näsudden som jämförs med den uppmätta vinden för 15 år. 
 
Kapitel 2 ger en bakgrund till normalårskorrigering och nämner olika sätt att 
normalårskorrigera. I kapitel 3 ges en teoretisk genomgång av algoritmen. Kapitel 
4 beskriver implementeringen av algoritmen och exemplifierar stegen genom att 
illustrera de olika stegen för ett mätår. Slutligen visas resultaten för 
normalårskorrigeringen i kapitel 5 där medelvinden, uppmätt under 15 år, samt 
korrelationen för de olika uppskattningarna av vinden jämförs med den sanna 
klimatologiska medelvinden på platsen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Vindens variation i gränsskiktet 
Den allmänna cirkulationen är den process som sker för att balansera skillnader i 
tryck och temperatur över jordklotet. Den olika stora uppvärmningen från solen 
vid polerna och ekvatorn ger på så vis upphov till vindar. Ju större den horisontella 
tryckgradienten är ju starkare blir vinden. Enligt den logaritmiska vindlagen, som 
kan anses gälla under de förutsättningar Monin-Obukhovs similaritetsteori är 
giltig, minskar vindhastigheten logaritmiskt ned mot marken. Närmre marken gör 
ytans friktion att vindhastigheten sjunker och att vindriktningen ändras. Vid 
toppen på skrovlighetsskiktet är vindhastigheten noll. För vindenergin är det 
vinden på 150m till 200m höjd som är intressant (Wizelius, 2007). Denna höjd är 
innanför gränsskiktet och vindarna påverkas här av karaktären av markytan. Den 
geostrofiska vinden driver alltså vinden vid markytan. Ytans olika beskaffenhet gör 
sedan att var plats är individuell, vilket kan ge mycket olika vindklimat även för 
platser som ligger nära varandra. Olika platser har alltså olika förutsättningar för 
vinden på grund av underlaget och omgivningen. 

2.2 Metod för normalårskorrigering 
Eftersom underlaget och omgivningen gör så stor skillnad för vindklimatet för 
olika platser behövs först och främst en mätserie från platsen man är intresserad av 
för att finna ett normalår. Denna mätserie kan sedan relateras till en lång mätserie 
som man också har tillgång till. Det kan vara en synoptisk station som ligger nära 
geografiskt eller återanalysdata i form av den geostrofiska vinden på platsen. 

2.2.1 Regressions- och Matrix modellen 
En metod som används är regression mellan platsen man vill uppskatta vinden på 
och en närliggande plats varifrån det finns mätningar under en längre tid 
(Thorgersen et al, 2007). Regressionsmodellen, som oftast är linjär, används för att 
ge en relation för vinden på de olika platserna. Relationen används därefter 
tillsammans med den längre mätserien för att ge en uppskattning av vinden på 
platsen.  
 
En annan modell för normalårskorrigering är Matrix metoden. Matrix metoden 
modellerar förändringar i både vindhastighet och vindriktning (Thorgersen et al, 
2007). Grupper av vindriktning och vindhastighet delas in efter vindriktning. För 
perioden då man har uppmätt vind från mätplatsen används parallella data från 
mätplatsen och referensplatsen för att skapa en icke-linjär funktion som relaterar 
referensplatsens hastighet och vindriktning till vinden på mätplatsen. Funktionen 
används för att transformera vinden på referensplatsen, under en längre tidsperiod, 
till en uppskattning av vinden på mätplatsen. Metoden för att gruppindela 
vindriktningen innebär att vissa grupper kan sakna datavärden från mätplatsen. Då 
gruppen är tom eller väldigt gles finns inte heller någon relation mellan 
referensplatsen och mätplatsen för den vindriktningssektorn. Detta problem löses 
genom interpolation eller extrapolation efter att ha anpassat ett polynom över 
vindriktningsdatat. 

2.3 Val av långtidsreferens 
Att mäta vindar ger osäkerhet. Det beror inte endast på osäkerheten i själva 
mätningen. Terrängen på en plats spelar stor roll för vindens hastighet och 
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vridning. Vid val av referensplats har (Winkler et al, 2010) visat att det inte alltid är 
den närmsta platsen som har bäst korrelation. Mesoskaliga processer samt ytans 
beskaffenhet spelar in på båda platserna och det är inte säkert att det finns en god 
korrelation trots att de ligger nära varandra. Istället för att använda en närliggande 
plats som långtidsreferens kan den geostrofiska vinden användas. 
 
Genom att beräkna den geostrofiska vinden utifrån återanalys tryckdata gör man 
sig fri från osäkerheten i att använda verklig vind. Förutom i skikten närmast 
markytan återger den geostrofiska vinden vindförhållandena väl. Bortsett från 
mesoskaliga effekter och effekter på mikroskalan är det den geostrofiska vinden 
som ligger till grund för vinden vid marken. En stor fördel med att använda den 
geostrofiska vinden som långtidsreferens är att den finns tillgänglig på alla platser 
på jorden, sedan 1948, och vid alla tider genom NCEP/NCAR återanalysdata. 
 
Den geostrofiska vinden för platsen används i detta arbete som långtidsreferens 
och erhålls från 850hPa återanalysdata. NCEP/NCAR återanalysdatan som 
använts finns tillgänglig för hela jorden för 7 trycknivåer och har horisontal 
rumsupplösning 2,5o latitud/longitud samt en tidsupplösning på 6 timmar. Den 
skapas av en global modell som var 6:e timme assimilerar alla tillgängliga 
meteorologiska data. Indata fås från båtar, flygplan, satellitdata och synoptiska 
väderobservationer (Kalnay, 1996). 

2.4 Energiinnehållet i vinden 
Den kinetiska energin från vinden ökar med kubiken av vindhastigheten, 
(Wizelius, 2007) 
 

Ek  A
1

2
 3    

 
 
 
 

, där Ek  kinetisk energi
A  sveparean
  luftens densitet
  vindhastigheten

Om vindhastigheten ökar från 7 m/s till 8.5 m/s, alltså 21 %, så ökar den utvunna 
energin med 79 %. Ett litet fel i uppskattningen av medelvind på platsen utgör 
alltså ett stort fel i beräkningen av utvunnen energi. I en analys av årsvariationen 
av vindhastighet i Ungern fann författarna (Weidinger et al, 2010) att 
energiproduktionen för olika år kan skilja så mycket som 50 % mellan ett år med 
hög vindhastighet och ett år med låg vindhastighet. En analys av långtids 
referensdata tillsammans med data från mätplatsen, för åtminstone ett år, är 
fundamental för uppskattningen av tillgänglig energi (Weidinger et al, 2010). 
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2.5 Näsudden 
Figur 1 visar ön Gotland och Näsuddens placering på den södra delen av ön. 
Terrängen är platt med buskvegetation och enstaka träd. 
 

 
Figur 1. Näsudden på södra Gotland 

Figur 2 visar årsvariationen för vindriktningen av geostrofisk vind samt för 
uppmätt vind på 75 meters höjd. Den huvudsakliga strömningen är sydvästlig med 
något sydligare vindar mars till maj. Samt västliga vindar i januari-februari. Den 
geostrofiska vinden är ganska stabil till vindriktningen över året medan vinden på 
75 meters höjd vrider mer med årstiden. 
 

 
Figur 2. Näsuddens medelströmning som funktion av tid på året. Månadsmedel 
under15 år mellan 1980 och 1997. 

Korrelationen mellan uppmätt och geostrofisk vindhastighet är hög på Näsudden. 
Bland de 7 mätserier som analyserades i rapporten (Nilsson & Bergström, 2009) 
erhölls den högsta korrelationen mellan månadsmedelvärden av uppmätt och 
geostrofisk vindhastighet för Näsudden (0.95). 
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3. Teori för utvärdering av algoritm 
Algoritmen som användes i studien bygger i tre steg upp en styckvis konstant 
funktion som är tänkt att beskriva sambandet mellan den uppmätta vinden på 
platsen, Um, och tre variabler från återanalysdatan. För vart av de tre stegen i 
algoritmen introduceras beroendet mellan Um och en variabel som anses ha 
inverkan på den uppmätta vinden. På så vis byggs den styckvis konstanta 
funktionen upp till att bero av alla tre variablerna (tabell 1).  
 
Tabell 1. Beskriver variablerna som introduceras i algoritmens steg 

 Variabel Förklaring 

Steg 1 Ug Geostrofisk vindhastighet 
Steg 2 GVR Geostrofisk vindriktning 
Steg 3 Månad Tid på året 
Algoritmen som utvärderades i studien beskrevs kortfattat i kapitel 1. Nedan visas 
ett flödesschema för algoritmen och därefter ges en matematisk beskrivning av 
algoritmens olika steg. 

3.1 Flödesschema för algoritmen 
Algoritmen implementerades enligt flödesschemat (figur 3). Indata och utdata 
enligt tabell 2 och 3. 
 
Tabell 2. Indata med förklaring 

Indata Förklaring 

Um Uppmätt vind under mätåret 
Ug återanalys –långtidsreferensdata, i form av geostrofisk vindhastighet 
GVR återanalys –långtidsreferensdata, i form av geostrofisk vindriktning 
År För datavärden 
Månad För datavärden 
 
 
Tabell 3. Utdata med förklaring 

Utdata Förklaring 

Um_Est1 Uppskattning 1 är en funktion av geostrofisk vindhastighet 
Um_Est2 Uppskattning 2 är en funktion av både geostrofisk vindhastighet och 

geostrofisk vindriktning 
Um_Est3 Uppskattning 3 är en funktion av geostrofisk vindhastighet, geostrofisk 

vindriktning och tid på året 
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Figur 3. Flödesschema för algoritmen för normalårs korrigering. Indata och utdata 
enligt tabell 2 och 3 

3.1.1 Algoritmens steg 1 
I steg 1 skapas en styckvis konstant funktion av geostrofisk vindhastighet, Ug. 
Funktionen används tillsammans med långtidsreferensen för att ge en första 
uppskattning, Um_Est1, av vindklimatet på platsen. 
 

Steg 1.1 Vindhastigheten Um sorteras efter Ug 
Steg 1.2 Um respektive Ug delas in i N st grupper med n st mätvärden i var 
grupp, enligt ekvation 1. Notationen i är ett index för de N st grupperna. 
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Ug
i 

Ug 1,2,3,...,n 
i1

iN


n

Um
i 

Um 1,2,3,...,n 
i1

iN


n

     (Ekvation 1) 

 
Steg 1.3 Ui

m respektive Ui
g representerar medelvärdet av gruppen. Gruppens 

start- och slut- värden, [start, slut], beräknas enligt ekvation 2. 
 

Ug
i Ug

i1

2
,
Ug
i Ug

i1

2









     (Ekvation 2) 

 
 
Steg 1.4 Den styckvis konstanta funktionen ger uppskattningen Um_Est1. 

 
Um  f (Ug )  Um _ Est1

i  f (Ug
i )   

 

3.1.2 Algoritmens steg 2 
I steg 2 skapas en styckvis konstant funktion av både hastighet och vindriktning. 
Uppskattningen från steg 1, Um_Est1, korrigeras med avseende på relationen mellan 
Um_mätåret och geostrofisk vindriktning. Den nya uppskattningen, Um_Est2, av 
vindklimatet på platsen ges. 
 

Steg 2.1 Um_Est1 sorteras efter geostrofisk vindriktning. 
Steg 2.2 Um_Est1 respektive GVR delas in i N’ st grupper med n’ st mätvärden 
för var grupp (ekvation 3). Notationen i är ett index för de N’ st grupperna. 

 

UGVR
i 

UGVR 1,2,3,...,n' 
i1

iN '


n'

Um _ Est1
i 

Um _ Est1 1,2,3,...,n' 
i1

iN '


n'

    (Ekvation 3) 

 
Steg 2.3 Ui

GVR° respektive Ui
m_Est1 representerar medelvärdet av gruppen. 

Gruppens start- och slut- värden, [start, slut], (ekvation 4). Startvärdet i 
grupp 1 = slutvärdet i grupp N’ (ekvation 5). 

 
UGVR 
i UGVR 

i1

2
,
UGVR 
i UGVR 

i1

2









    (Ekvation 4) 

 
UGVR 
i  360 UGVR 

N '

2









     (Ekvation 5) 
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Steg 2.4 För varje grupp, beräknas det värde k som för mätåret skalar 
Ui

m_Est1 till Ui
m (ekvation 6). 

 

kGVR
i 

Um
i

Um _ Est1
i       (Ekvation 6) 

 
Steg 2.5 Skalningsvärdet, k, används för att bygga en styckvis konstant 
skalningsfunktion som skalar om Um_Est1. Detta för att med avseende på 
vindriktningsfördelning bli mer likt mätåret. Den nya uppskattningen, 
Um_Est2, bygger på en funktion av både geostrofisk vindhastighet och 
geostrofisk vindriktning. 

 
Um _ Est1
i  kGVR

i  f (Ug
i )kGVR

i  Um _ Est 2
i  f (Ug

i ) f (GVRi )  

 

3.1.3 Algoritmens steg 3 
I likhet med steg 2 läggs ännu en variabel in i funktionen som modifierar Um_Est2 
med hjälp av relationen mellan Um_mätåret och den nya variabeln. I steg 3 skapas en 
styckvis konstant funktion av Ug, GVR och månad på året. Den nya 
uppskattningen, Um_Est3, av vindklimatet på platsen ges. 
 

Steg 3.1 Um_Est2 delas in i 12 månadsgrupper, januari till december. 
Steg 3.2 För varje månad, beräknas ett k som för mätåret skalar Ui

m_Est2 till 
Ui

m, på samma sätt som i steg 2.4 (Ekvation 6). 
Steg 3.3 Skalningsvärdet, ki

 månad, används för att bygga en styckvis konstant 
skalningsfunktion som skalar om Um_Est2. Detta för att med avseende på 
årstidsvariation bli mer lik mätåret. 

 
Um _ Est 2
i  kmånad

i  f (Ug
i ) f (GVR i)  kmånad

i  Um _ Est 3
i  f (Ug

i ) f (GVR i ) f (månad i )  

 
Estimatet, Um_Est3, bygger på en funktion av geostrofisk vindhastighet, 
geostrofisk vindriktning och tid på året. 

 
Utdata från algoritmen enligt tabell 3, är de tre uppskattningarna av vinden, 
Um_Est1, Um_Est2 och Um_Est3. 

3.2 Utvärdering 

3.2.1 Klimatologisk medelvind 
 

Um _ c 
Um _ januari Um _ februari ,...,  Um _ december

12
  (Ekvation 7) 

 
Beräkning av klimatologiskt medelvärde sker genom att dela in mätvärden för den 
uppmätta vinden, Um, i grupper av månader och därefter beräkna medelvärdet av 
månadsmedelvärdena. Detta på grund av att det kan fattas mätningar från någon 
del av året som därmed underrepresenteras. Varje månad ges lika stor vikt i 
medelvärdesbildningen genom att först medelvärdesbilda månad för månad. 
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3.2.2 Korrelationskoefficient 
Korrelationskoefficienten mellan uppskattningarna och den uppmätta vinden 
under de 15 åren används för att utvärdera normalårskorrigeringen. 
Korrelationskoefficienten, r, mäter det linjära sambandet mellan två variabler x 
och y. Mer exakt är korrelationskoefficienten kovariansen normerad med 
produkten av standardavvikelserna. Kovariansen, c, ger ett mått på samvariation 
mellan två värden x och y. Är kovariansen noll så är x och y okorrelerade. Är 
kovariansen positiv så visar det att värdeparen [xi, yi] samvarierar, de går åt samma 
håll samtidigt. (Alexandersson & Bergström, 2008) 
 
 

Korrelationskoefficienten, r 
c

xy
, där r  1,1  

 
 
Ju mer |r| avviker från noll, ju större är samvariationen. r är -1 eller 1 bara om x 
och y är helt linjärt beroende. 

4. Tillvägagångssätt vid implementering av algoritmen  
I studien av Nilsson och Bergström (2009) gjordes uppskattning av vinden på 
platsen genom sambandet mellan den uppmätta vindhastigheten och den 
geostrofiska vindens hastighet. Normalårskorrigeringen som gjordes i denna studie 
bygger på en algoritm för att ta hänsyn till fler referensvariabler. För att utvärdera 
algoritmen har en mätserie från Näsudden på 75 m höjd använts tillsammans med 
långtidsreferensdata. Långtidsreferensdatan var i form av återanalysdata som gav 
den geostrofiska vinden på 850hPa höjd under samma tidsperiod, 15 år under 
perioden 1980 till 1997. 
 
Algoritmen implementerades enligt flödesschemat (figur 3, kap 3.1). Tre samband 
användes för att relatera Um till referensdatan enligt tabell 1. För varje steg i 
algoritmen gavs en uppskattning av vinden. Denna uppskattning gick vidare till 
nästa steg där den modifierades för att bli mer likt mätserien från mätåret med 
avseende på geostrofisk vindriktning i steg 2 och med avseende på 
säsongsvariation i steg 3. För varje mätår gavs de tre uppskattningarna av den 
klimatologiska medelvinden. Som utvärdering kunde uppskattningarna jämföras 
med den verkliga medelvinden under de 15 åren. För utvärderingen har även 
korrelationskoefficienten, r, använts som mått på hur väl estimatet återspeglar den 
verkliga uppmätta vinden. 
 
Nedan ges en beskrivning av algoritmen tillämpad på mätdata från 1980 för att 
exemplifiera vad som sker i de olika stegen. Upphöjd indexering refererar till del i 
flödesschemat i teoridelen 3.1, där en mer matematisk förklaring ges. Indata till 
algoritmen ges enligt tabell 2. 

4.1 Sambandet uppmätt vindhastighet och geostrofisk vindhastighet 
För varje uppmätt hastighet, Um, i mätserien finns en motsvarande geostrofisk 
hastighet, Ug, från återanalysdatan från samma tidpunkt. Först i algoritmens steg 1 
söktes en relation för mätåret mellan Ug och Um. Detta för att beskriva Um som en 
styckvis konstant funktion av geostrofisk vindhastighet. 
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Enligt flödesschemat (figur 3) sorterades Um för mätåret 1980 efter geostrofisk 
vindhastighet, Ug [1.1]. Därefter delades Um och Ug in i grupper med n antal värden 
per grupp och medelvärden beräknades av Ug och Um för grupperna. 
Medelvärdena fick representera gruppen [1.2] (ekvation 1). 
 
Storleken på grupperna bestäms av hur många datavärden som ingår. Om n=150 
så utgör den första gruppen de 150 lägsta värdena av Ug, samt motsvarande värden 
för Um. Den andra gruppen utgör därefter de 150 nästkommande värdena av Ug 
samt dess motsvarande Um–värden osv.  
 
Därefter beräknades start och slutvärden för gruppen för att bestämma för vilket 
intervall av geostrofisk hastighet som gruppen skulle gälla [1.3] (Ekvation 2). 
Medelvärdena beskrev nu den styckvis konstanta funktionen Um = f (Ug). 
 
För en geostrofisk vindhastighet från långtidsreferensen i grupp Ug

i, gavs 
motsvarande estimat för den uppmätta vinden som Um

i. 
 
Um  f (Ug )  Um _ Est1

i  f (Ug
i )  

 
Därmed kunde funktionen tillsammans med långtidsreferensen ge den första 
uppskattningen, Um_Est1, av vindklimatet på Näsudden för de 15 åren beroende på 
geostrofisk vindhastighet[1.4]. 

4.1.1 Linjeanpassning för låga vindhastigheter 
Figur 4 visar Um_1980 som funktion av Ug samt Um_Est1 som funktion av Ug. På grund 
av att andra variabler än geostrofisk vindhastighet inverkar på vinden vid marken 
finns inga uppskattade vindhastigheter lägre än 3.5 m/s, trots att det tydligt visas i 
figur 4 att det finns så låga hastigheter av Um. Estimatet som ges för dessa låga 
vindhastigheter är det mer statistiska sambandet mellan Um_1980 och Ug_1980. 
 
Från datapunkterna i utkanterna av plotten (figur 4) visas att det i vissa fall kan 
vara 12.5 m/s i geostrofisk hastighet, men endast 2.5 m/s vid 75 meters höjd samt 
det omvända. Att det vid 12.5 m/s vid 75 m höjd kan vara en geostrofisk vind på 
endast 2.5 m/s.  
 
För geostrofiska vindhastigheter under 4 m/s visas inte längre ett samband endast 
mellan hastigheterna Um och Ug. Mesoskaliga effekter gör att det mycket väl kan 
finns en vind på 75 meters höjd även fast den geostrofiska vindhastigheten är noll. 
I ett försök att lösa detta problem implementerades algoritmen både med och utan 
linjeanpassning för låga vindar. Estimatet ska vara så likt Um som möjligt och då 
bör estimaten inte sakna låga vindhastigheter. Linjeanpassningen sker för 
geostrofisk vind < 4 m/s (figur 5).  

4.1.2 Linjeanpassning för höga vindhastigheter 
För andra år än mätåret kan det finnas värden av Ug som är större än den sista 
klassen som representeras i gruppindelningen. Detta eftersom klassgränserna 
baseras på det specifika mätåret. För dessa hastigheter ges estimatet från en 
linjeanpassning. Anpassningen för höga hastigheter grundas på en 1:a grads 
polynomanpassning för de 2/3 högsta grupperna av estimaten. Figur 5 visar 
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Um_1980 som funktion av Ug samt Um_Est1 som funktion av Ug, med linjeanpassning 
för låga och höga geostrofiska vindhastigheter. 
 

 
Figur 4. Um_1980 som funktion av Ug, grå, samt Um_Est1 som funktion av Ug, svart. 

 

 

Figur 5. Um_1980 som funktion av Ug, grå, samt Um_Est1 funktion av Ug, svart. För Ug > 28 
m/s samt för Ug < 4 m/s görs estimaten med hjälp av linjeanpassning. 

4.2 Sambandet uppmätt vindhastighet och geostrofisk vindriktning. 
I algoritmens steg 2 söktes en relation för mätåret mellan geostrofisk vindriktning, 
GVR, och Um (enligt tabell 1). Estimatet från hastighetssambandet, Um_Est1, fördes 
vidare till detta steg för att modifieras med avseende på vindriktningsrelationen. 
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Detta för att beskriva Um som en styckvis konstant funktion av både geostrofisk 
vindhastighet och geostrofisk vindriktning. 
 
Figur 6 visar Um_Est1 och Um sorterade efter geostrofisk vindriktning. Efter 
sorteringen[2.1] skapades grupper av Um och GVR med n’ antal värden per grupp 
och medelvärden beräknades av GVR och Um för grupperna. Medelvärdena fick 
representera gruppen [2.2] (ekvation 3). Därefter beräknades klassgränser för 
grupperna för att bestämma för vilken vindriktningssektor varje grupp skulle 
gälla[2.3], (Ekvation 4 och 5). 
 
 

 
Figur 6. Um_1980 som funktion av GVR, grå, samt Um_Est1, med linjeanpassning för låga 
och höga vindhastigheter, som funktion av GVR, svart. 

4.2.1 Införandet av k-värden 
I nästa steg av algoritmen förändrades estimatet genom att införa k-värden för 
varje grupp av vindriktning[2.4]. K-värdet för en grupp är kvoten mellan gruppens 
Um och Um_Est1 för mätåret, (Ekvation 6). Förbättringen av den första 
uppskattningen skedde genom att multiplicera varje värde i Um_Est1 med sin 
vindriktningsgrupps k-värde[2.5]. Detta gav den nya modifierade uppskattningen av 
vindhastighet, Um_Est2. Uppskattningen berodde nu både av geostrofisk 
vindhastighet och av geostrofisk vindriktning. 
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Figur 7 visar att Um_Est1 jämfört med Um_1980 har en viss överskattning av 
vindhastighet för de lägre vindhastigheterna, omkring 350° till 110°, samt en viss 
underskattning för de högre vindhastigheterna, omkring 220° till 320°. Efter 
modifiering av Um_Est1 med hjälp av k-värden har Um_Est2 medelvärden av estimerad 
vind som är mer överensstämmande med medel för Um_1980 för olika 
vindriktningar. 

 
Figur 7. Vänster bild visar medel av Um_1980 som funktion av GVR samt medel av Um_Est1 
som funktion av GVR. Höger bild visar motsvarande men för Um_Est2  

4.3 Sambandet uppmätt vindhastighet beroende på tid på året 
I steg 3 studerades sambandet mellan Um och tid på året. En gruppindelning 
gjordes som tidigare, men här representerade varje månad en grupp, oavsett hur 
många mätvärden som fanns för olika månader[3.1]. 
 
Skalningsvärdet, k, beräknades som kvoten mellan Um_1980 och Um_Est2_1980

[3.2], 
(Ekvation 6). För varje månadsgrupp multiplicerades därefter Um_Est2 med 
motsvarande skalningsvärde, enligt samma princip som för 
vindriktningsförhållandet. Detta gav det nya estimatet, Um_Est3

[3.3]. Uppskattningen 
berodde nu av geostrofisk vindhastighet, geostrofisk vindriktning och månad på 
året. 
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Fluktuationen av vindhastighet för samma månad av olika år kan vara stor. I figur 
8 visas månadsmedel av Um_1980 tillsammans med månadsmedel av Um_Est2_1980. På 
grund av den låga Um_Est2_1980 för februari och även att differensen mellan Um_1980 
och Um_Est2_1980 för februari är stor ges en stor modifiering av uppskattningen från 
Um_Est2 till Um_Est3 för februari. 
 
 

 
Figur 8. Vänster bild visar månadsmedel av Um_1980, månadsmedel av Um_Est2, samt 
månadsmedel av Um_Est2_1980. Höger bild visar motsvarande månadsmedel av Um_1980 samt 
månadsmedel av Um_Est3. I den vänstra bilden indikerar en linje skillnaden mellan 
Um_1980 och Um_Est2_1980. 

4.4 Utvärderingen 
Utvärdering gjordes genom att gå igenom algoritmen enligt flödesschemat, (kap 
3.1). För varje mätår studerades den uppskattade klimatologiska 
medelvindhastigheten från estimat 1,2 och 3, och korrelationskoefficienten för 
estimat 1, 2 och 3 mot den uppmätta vinden. 
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5. Resultat 

5.2 Vindhastighetsfördelning 
Figur 9 visar hastighetsfördelningen av Um_Est1, Um_Est2 och Um_Est3 samt av den 
weibullfördelade uppmätta vinden, Um. Av estimaten för korrigeringen gjord utan 
linjeanpassningen för låga vindhastigheter, den övre raden, finns inga estimat med 
låga vindhastigheter. Vindhastighetsfördelningen skiljer sig i det avseendet från 
den verkliga vinden Um. Figuren visar även att korrigeringen som görs i steg 3 av 
algoritmen slätar ut fördelningen för högre hastigheter och gör fördelningen för 
Um_Est3 mer lik fördelningen för Um. 
 

 
Figur 9. Histogram visar hastighetsfördelningen för ett mätår hos Um, Um_Est1, Um_Est2 
och Um_Est3. Utan linjeanpassning för Ug < 4m/s i den övre raden och med 
linjeanpassning för Ug < 4m/s i den undre raden. 

 

5.3 Korrelation mellan mätår och estimat 
Som exempel på hur estimatet förändras då beroendet av fler variabler införs visas 
i figur 10, Um som funktion av Um_Est1, Um_Est2 och Um_Est3 för mätåret 1980. Längst 
1:1-linjen är den uppskattade vinden lika med Um men på grund av turbulens är en 
viss naturlig fluktuation i vindhastighet förväntad. Symmetrin i datapunkterna 
visar att de estimerade vindarna och Um fluktuerar ungefär lika mycket. I den övre 
raden noteras hur låga vindhastigheter helt saknas för estimaten medan de är 
representerade för den undre raden, med linjeanpassning för låga vindhastigheter. 
I bilderna som visar Um_Est2 och Um_Est3, för både den övre och undre raden, syns en 
överskattning av estimatet då datapunkterna väger över på den undre sidan av 1:1-
linjen och då främst för högre hastigheter. Gruppindelningen syns väl för Um_Est1 då 
det i detta estimat endast finns vindhastigheter som motsvarar ett medelvärde i 
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någon av grupperna. I steg 2 och 3 i algoritmen suddas gruppindelningen ut lite då 
relationen för geostrofisk vindriktning och tid på året införs. 
 

 
Figur 10. Um som funktion av Um_Est1, Um_Est2 och Um_Est3 för mätåret 1980. Utan 
linjeanpassning för Ug < 4m/s i den övre raden och med linjeanpassning för Ug < 4m/s i 
den undre raden. 

Korrelationskoefficienter enligt figur 10 visas i figur 11 för vart mätår. Jämförelse 
görs även mot korrelationen mellan Um och Ug under mätåret (visas som ring i 
figuren). För mätåren 1985 och 1996 är korrelationen ovanligt låg mellan Um och 
Ug samtidigt som korrelationen mellan estimaten och Um samma år är medelhöga. 
För mätåret 1997 är korrelationen ovanligt hög mellan Um och Ug samtidigt som 
korrelationen mellan estimaten och Um det året är ovanligt låga. En låg korrelation 
mellan Um och Ug för ett mätår behöver alltså inte betyda att uppskattningen av 
den klimatologiska vinden efter normalårskorrektion det året blir sämre än för ett 
annat mätår med högre korrelation. 
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Figur 11. Korrelationen mellan respektive estimat, Um_Est1, Um_Est2, Um_Est3, och Um som 
funktion av mätår. Korrelationskoefficienten mellan Um och Ug ges för mätåren av 
r_Umätår . 

5.4 Estimatens klimatologiska medelvindhastighet 
Figur 12 visar ett exempel från mätåret 1980 av månadsmedelvärden av Um_Est1, 
Um_Est2 och Um_Est3. Heldragen linje visar den klimatologiska medelvindhastigheten, 
Um_c = 7.87 m/s, beräknad genom medelvärde av månadsmedlen från Um, 
(Ekvation 7). I den högra bilden, med linjeanpassning för låga vindhastigheter, 
sprider sig estimaten mer än i den vänstra, utan linjeanpassning. Um_Est1 är i 
allmänhet lägre och differensen mellan Um_Est1 och Um_Est2 är större för 
normalårskorrigeringen med linjeanpassning för låga vindhastigheter än för 
korrigeringen utan linjeanpassning. 
 

 
Figur 12. Um_Est1, Um_Est2 och Um_Est3 som funktion av tid på året, för mätåret 1980. 
Vänster bild visar estimaten gjorda utan linjeanpassning för Ug < 4m/s, höger bild visar 
estimaten gjorda med linjeanpassning för Ug < 4m/s. 
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Figur 13 visar estimaten som funktion av okorrigerad årsmedelvind. Figuren visar 
att normalårskorrigeringen fungerat bra för mätår med ovanligt hög medelvind. 
Årsmedel för 1983 var 8,6 m/s och gav efter normalårskorrigering Um_Est1 = 7,9 
m/s, respektive 7,8 m/s. De två mätåren med ovanligt låg årsmedelhastighet gav 
en sämre uppskattning av vinden. Um_Est1 = 7,4 m/s respektive 7.2 m/s 
 

 
Figur 13. Um_Est1, Um_Est2 och Um_Est3 som funktion av medelhastighet av Um för 
respektive mätår. Jämförelse av estimatens klimatologiska medelhastighet och 
mätårets medelhastighet. Till höger estimaten gjorda med linjeanpassning för Ug <4 
m/s, till vänster utan linjeanpassningen för Ug <4 m/s. 

Figur 14 visar den sanna klimatologiska medelhastigheten över de 15 åren, Um_c, 
tillsammans med den uppskattade medelvinden från de tre estimaten för vart 
mätår. Um_c_Est1 ligger närmast den sanna klimatologiska medelvinden medan 
Um_c_Est2 och Um_c_Est3 för de flesta åren ligger längre ifrån och även högre än 
motsvarande Um_c_Est1. Den största förändringen av uppskattningen av medelvind 
sker vid steg 2 i algoritmen vid modifieringen med avseende på geostrofisk 
vindriktning. Ingen stor förändring sker vid modifiering med avseende på tid på 
året, i algoritmens steg 3. I normalårskorrigeringen med linjeanpassning för låga 
vindhastigheter, högra bilden, är Um_Est1 låg beroende på att estimaten med Ug<4 
m/s, tvingas till låga hastigheter. I steg 2 av algoritmen har kvoten mellan Um_Est1 
och Um (Ekvation 6) som står till grund för korrigeringen med avseende på 
geostrofisk vindriktning gjorts mellan Um_mätår och en vind, delvis tvingad till låga 
vindhastigheter. Då relationen mellan Um_mätår och geostrofisk vindriktning är 
densamma medan Um_Est1 är lägre än för normalårskorrigeringen utan 
linjeanpassningen blir kvoten större här. Det större skalningsvärdet leder till en 
större och enligt figur 13 och 14 felaktig modifiering av estimatet vid algoritmens 
steg 2 på grund av linjeanpassningen. 
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Figur 14. Um_c_Est1 Um_c_Est2 Um_c_Est3 som funktion av mätår. Medel av Um_c_Est1 Um_c_Est2 
Um_c_Est3 visas som streckad linjer, Um_c = 7.87 m/s visas som heldragen linje. Till höger 
estimaten gjorda med linjeanpassning för Ug <4 m/s, till vänster utan 
linjeanpassningen för Ug <4 m/s. 

5.5 Sammanställning av resultaten för normalårskorrigeringen enligt 
algoritmen 
Tabell 4 visar att modifieringen med avseende på vindriktningsberoendet 
överskattar medelvindhastigheten både med och utan linjeanpassning för låga 
vindhastigheter. Överskattningen blir dock större vid användande av anpassningen 
än utan. Um_Est1 utan linjeanpassning för låga vindhastigheter är den 
normalårskorrigering som fungerat bäst enligt denna studie. Standardavvikelsen 
för Um_Est1 utan linjeanpassning ger 5 % risk för mer än 0,436 m/s fel vid 
uppskattning av klimatologisk medelvind. 
 
 
Tabell 4. Sammanställning av resultaten visas för normalårskorrigeringen gjord utan 
linjeanpassning för Ug <4 m/s, samt för resultaten av normalårskorrigeringen gjord 
med linjeanpassningen för Ug <4 m/s 

  
Um_c_ 

Estimaten 
Differens: Um_c 

=7,87 m/s 

Um_c _Estimaten 
standard-
avvikelse 

Korrelations- 
koefficient, r 

Utan 
linje 

Um_Est1 7,87 - 0,00 0,218 0,77 
Um_Est2 7,89 0,02 0,379 0,77 
Um_Est3 7,89 0,02 0,388 0,77 

Med 
linje 

*Um_Est1 7,65 - 0,22 0,208 0,76 

*Um_Est2 8,11 0,24 0,393 0,77 
*Um_Est3 8,13 0,26 0,409 0,76 
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6. Diskussion 
Syftet med arbetet var att utvärdera en del av en algoritm för normalårskorrigering 
där skillnaden från tidigare undersökningar var att algoritmen tog andra samband i 
beaktande än endast hastighetsrelationen mellan uppmätt vind och 
långtidsreferens- återanalysdata. För att göra detta användes mätdata från 
Näsudden på Gotland samt återanalysdata för geostrofisk vind vid Näsudden för 
samma tidsperiod. Tanken var att för ett mätår i taget relatera den uppmätta 
vindens hastighet till variablerna geostrofisk vindhastighet, geostrofisk vindriktning 
och tid på året. Relationerna fick beskriva samband som användes för att göra en 
uppskattning av den klimatologiska medelvinden på platsen och som sedan kunde 
jämföras med den sanna klimatologiska medelvinden. Nedan diskuteras vissa 
delar av algoritmen som kan ha en inverkan på osäkerheten i resultatet samt 
förslag till förbättring av algoritmen. 
 

6.1 Gruppernas storlek av Ug, steg 1 
I steg 1 av algoritmen bestäms gruppernas storlek inte av ett visst intervall i 
vindhastighet, utan efter ett bestämt antal värden, N. Beroende på antal värden i 
gruppbildningen fås olika god korrelationskoefficient mellan Um_Est1 och Um. För 
ett år (1980) med totalt 8186 mätvärden fås bästa korrelation vid ca 20 värden per 
grupp. För 15 års mätvärden ges bästa korrelation vid omkring 150 värden per 
grupp. Det kan bero på att om gruppen är för smal så kommer små fluktuationer i 
vindhastighet med som inte representerar det fysikaliska sambandet mellan 
geostrofisk vind och uppmätt vind. Om gruppen blir för bred så kommer estimatet 
över- eller underskattas då medelvärdet för gruppen inte representerar de uppmätta 
värdena tillräckligt noggrant. För en lagom bred grupp kommer fluktuationerna att 
ta ut varandra i medelvärdesbildningen samtidigt som estimatet inte över- eller 
underskattas. Det har även noterats att normalårskorrigeringen verkat fungera 
bättre för högre vindhastigheter än för lägre vindhasigheter. Relationen mellan Ug 
och Um är starkare för de högre- än för de lägre hastigheterna. Det behövs således 
inte lika många datavärden för att etablera relationen mellan Um och Ug för 
grupper av höga hastigheter som för de låga hastigheter. I ett framtida arbete kan 
man testa att låta n, antalet värden per grupp, variera. De högre hastigheterna som 
verkar ha en stark koppling mellan geostrofisk vindhastighet och vindhastighet vid 
75m höjd skulle då ha färre antal datavärden per grupp än de lägre 
vindhastigheterna där inverkan av mesoskaliga effekter är större. 

6.2 Linjeanpassning för Ug < 4 m/s 
I ett försök att till hastighetsfördelningen göra estimaten så lika den uppmätta 
vinden som möjligt gjordes en linjeanpassning för data med Ug < 4 m/s. För 
normalårskorrigering utan linjeanpassning fanns för estimaten inga lägre 
vindhastigheter än medel av de n Um som motsvarar de n lägsta Ug för mätåret. 
För mätåret 1980 innebar detta ett lägsta estimat på 3,5 m/s. Genom 
linjeanpassningen tvingades vissa hastigheter till låga värden. Vilket ledde till att 
Um_Est1 blev låg i jämförelse med den verkliga Um (figur 13 och 14). Um_Est2 bestäms 
genom att multiplicera Um_Est1 med kvoten mellan Um_Est1_mätår och Um_mätår. Varpå ett 
högt skalningsvärde, k, ledde till en större och enligt figur 13 och 14 felaktig 
modifiering av estimatet då Um_Est1 modifieras till Um_Est2. På grund av mesoskaliga 
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effekter finns inget samband mellan Um och Ug vid dessa låga geostrofiska 
vindhastigheter. En anpassning av låga vindhastigheter bör göras med försiktighet, 
då det i detta arbete har visat sig kunna ge en stor och felaktig förändring av det 
uppskattade vindklimatet på platsen. 

6.3 Vindriktningsfördelning för olika mätår. 
Vissa vindriktningar är vanligare än andra. Genom att vindgruppernas bredd 
bestäms av ett n’ antal mätvärden viktas mätvärdena lika i medelvärdesbildningen. 
Detta oavsett om de ligger i vindriktningssektorn som är mest representerad eller 
om de ligger i sektorn som är minst representerad. Detta löser problemet med 
tomma vindriktningssektorer som kan uppkomma om normalårskorrigering görs 
enligt Matrix modellen med fasta vindriktningssektorer, (kap 2.2.1). I figur 15 visas 
vindriktningsfördelningen av referensdatan samt exempel från 1996 och 1997 på 
vindriktningsfördelning av ett mätår i histogram. Att visa fördelningen i ett 
histogram kan egentligen vara lite missvisande eftersom antalet mätvärden i 
grupperna för algoritmen är konstant. För vanligare vindriktningar är grupperna 
smalare än för ovanligare vindriktningar. För relationen mellan Um och GVR som 
etableras mellan mätåret och långtidsreferensdatan har mätårets 
vindriktningsfördelning stått som grund i relationen. Vindriktningsfördelningen ger 
k-värden som sträcker sig över en smal eller en bred vindsektor, beroende på 
fördelningen hos mätåret. I steg 2 i algoritmen ges en modifiering av Um_Est1 med 
denna relation men beroende på långtidsreferensens vindriktningsfördelning. En 
vindriktningsfördelning där fler datavärden ligger över 200° än under 200° och 
även där vindhastigheten Um är högre för vindriktningar över 200° än under 200°. I 
figur 15 visas att fördelningen kan se något olika ut för olika mätår men i stort sett 
finns de flesta datavärdena och även de högsta vindhastigheterna, över 200° även 
för mätåren för sig. Vid studering av (figur 5) för olika mätår noteras att 
vindhastigheten vid 75 meters höjd är högst vid GVR mellan 200° och 310°. Man 
kan tänka sig att införande av vindriktningsvariabeln kan vara viktigare på platser 
med starkare vindriktningsberoenden. Exempelvis där terrängen är mer skiftande i 
olika vindriktningar vilket ger olika terrängförhållandet för olika vindriktningar. 

 

 

Figur 15. Vindriktningsfördelning av data från referensmaterialet, återanalysdatan. 
Samt vindriktningsfördelning av data från mätåren 1996 och 1997. 
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I steg 1 av algoritmen etableras en relation mellan Um och geostrofisk 
vindhastighet. Då estimatet sedan går vidare till steg 2 där det modifieras till att 
vara en relation mellan Um och både geostrofisk vindhastighet och vindriktning 
kan vindriktningsförhållandet dölja en del av det tidigare hastighetsförhållandet. 
För att få tillbaka denna relation i estimatet bör en iteration göras mellan de två 
stegen tills att estimatet fått stabilisera sig. Därefter kan estimatet gå vidare till steg 
3 och en iteration mellan steg 2 och 3 kan göras tills estimatet stabiliserat sig igen. 
Steg 2 verkar i de flesta fall ge en överskattning av Um_c medan steg 1 ger en 
uppskattning som ligger nära eller under Um_c, (figur 14). Det ligger nära till att 
tänka att iterationen mellan steg 1 och 2 skulle göra att estimatet lägger sig 
någonstans emellan Um_Est1 och Um_Est2 och att denna iteration då skulle förbättra 
metoden som använts. Iterationen kan dock även leda till att steg 2 i algoritmen 
hela tiden höjer upp estimatet och att estimatet stabiliserar sig på en för hög nivå. 
Med målet att ge en förbättring av estimatet då fler variabler införs bör, i en senare 
studie, dessa iterationer göras för att undersöka vindriktningsrelationens påverkan 
på estimatet. 

6.4 Månadsmedel från endast ett år 
Fluktuationen av uppmätt vindhastighet är stor från år till år och ännu större från 
månad till månad. Över en tillräckligt lång tidsperiod ser man en stadig 
säsongsvariation av medelvinden, (Um_15år i figur 12). I steg 3 av algoritmen baseras 
modifieringen av estimatet på skillnaden mellan månadsmedlen Um och Um_Est2 för 
mätåret. Med fluktuationen som månadsmedlen ger skalas estimatet om felaktigt 
för vissa månader. 

7. Slutsatser 
Målet med normalårskorrigering är att uppskatta den klimatologiska medelvinden 
på platsen med så litet fel som möjligt. 
 
I denna studie ger det första estimatet som baseras på relationen mellan geostrofisk 
och uppmätt vindhastighet, och utan linjeanpassning för låga vindhastigheter, 
minst osäkerhet. Tabell 1 ger för Um_Est1 5 % risk för ett fel på 0,436 m/s av den 
klimatologiska medelvinden vilket är en likvärdig, något större, osäkerhet i 
jämförelse med tidigare studie utförd av Nilsson och Bergström (2009). 
 
Modifieringen av estimatet med avseende på den uppmätta vindens beroende av 
geostrofisk vindriktning, steg 2 i algoritmen, ökade osäkerheten samt överskattade den 
klimatologiska medelvinden. En djupare studie bör göras om tillämpningen av detta 
samband. En iteration mellan stegen där algoritmen etablerar sambandet mellan 
vindhastigheterna och där algoritmen modifierar estimatet med avseende på 
vindriktningsberoendet skulle vara intressant. 
 
Steg 3 i algoritmen, modifieringen av estimatet med avseende på tid på året, 
överskattar estimatet ytterligare något samt ökar osäkerheten. Modifieringen med 
avseende på tid på året grundas på månadsmedelvärden av uppmätt vind under ett år. 
Fluktuationen mellan olika månadsmedel för bara ett år är i detta sammanhang stor. 
Detta leder till en för stor och, för vissa månader, felaktig korrigering av estimatet. 
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En inledande undersökning av hur låga vindhastigheter kan behandlas vid 
etableringen av sambandet mellan uppmätt och geostrofisk vindhastighet har 
utförts genom att implementera algoritmen i två varianter. Den ena varianten 
saknar låga vindhastigheter i estimaten beroende på gruppindelningen och den 
andra varianten har en linjeanpassning för låga vindhastigheter som tvingar 
estimatet till låga vindhastigheter. Att göra linjeanpassningen för låga 
vindhastigheter har visat ge ökad osäkerhet av uppskattningen. Det har även gett 
en stor underskattning av den klimatologiska medelvinden Um_Est1 och följaktligen 
en stor överskattning av Um_Est2 och Um_Est3. 
 
Korrelationen mellan Um och estimaten och även mellan Um_mätåret och Ug_mätåret har 
studerats. Enligt figur 11 behöver en låg korrelation mellan Um_mätåret och Ug_mätåret 
inte betyda att uppskattningen av den klimatologiska vinden efter 
normalårskorrektion baserat på det året blir sämre än för ett annat mätår med 
högre korrelation. 

Slutord 
Algoritmen som utvärderas i studien är en del av en algoritm föreslagen av Erik 
Nilsson, doktorand vid Uppsala Universitet. Tack, Erik Nilsson och Hans 
Bergström för bra handledning och värdefulla diskussioner under arbetets gång. 
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Appendix 
 

 
Appendix 1. Motsvarande figur 9 för mätåret 1992 

 

 
Appendix 2. Motsvarande figur 9 för mätåret 1997 
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Appendix 3. Motsvarande figur 10 för mätåret 1992 

 

 
Appendix 4. Motsvarande figur 10 för mätåret 1997 
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Appendix 5. Motsvarande figur 11 för mätåret 1992 

 

 
Appendix 6. Motsvarande figur 11 för mätåret 1997 
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