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Sammanfattning 

International Electrotechnical Commission IEC påbörjade 1994 utgivning
en aven standard för vindkraftverk, då första delen IEC 1400-1, Safety 
Requirements, publicerades. Ytterligare ett tiotal delar är planerade. Efter 
en omfattande revidering väntas del 1 utkomma i en ny Committee Draft 
under 1997. Efter omröstning ges den ut som DIS (Draft International 
Standard) och sedan som ny standard, vilket tar ett par år. Den kommer 
sannolikt att utgöra grunden för en framtida ED-norm för vindkraftverk. 
För små vindkraftverk har en standard, IEC 1400-2, utgetts i sin första 
edition. Efter kritik är den föremål för omarbetning. 

För att underlätta det konstruktions- och granskningsarbete som utgör un
derlag för byggsamråd, har Boverket funnit tiden lämplig att samla de tek
niska kraven på vindkraftverk med tonvikt på säkerhetskraven i en publi
kation i form av Allmänna råd. Projektören rekommenderas att beträffande 
Struktursäkerhet, Säkerhetssystem, Provning, Kvalitetsstyrning, Drift och 
underhåll samt Elsäkerhet, följa anvisningarna i IEC 1400-1 i den mån de 
inte strider mot tvingande föreskrifter i svenska bygg- och konstruk
tionsnormer och om han inte har tillgång till ett tilIförlitligare dimensione
ringsunderlag eller bättre analysmetoder än förutsatt i IEC standarden. 

De Allmänna råden innehåller en sammanfattning av säkerhetskraven i de 
ovannämnda avsnitten av IEC 1400-1 med formler och dimensionerande 
lastfall återgivna i bilagor. Kompletterande upplysningar har i viss ut
sträckning hämtats från den danska energistyrelsens och de stora klass
ningssällskapens regelsamlingar. 

Varken Arbetarskydd eller Brandsäkerhet behandlas i IEC 1400-1. Beträf
fande Arbetarskydd följer framställningen väsentligen danska utredningar 
och ger dessutom innehållsförteckningen tiII ett nyutsänt utkast från 
CENELEC, arbetsgrupp 3. I avsnittet Brandskydd redogörs för den 
svenska brandlagstiftningen, som sannolikt har en marginell påverkan på 
vindkraftverkens utformning. 
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1 Inledning 

Plan- och bygglagen (PBL, 8 kap, 2§) innehåller krav på byggsamråd för 
vindkraftverk om vindturbinens diameter är större än två meter eller om 
kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftver
kets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en bygg
nad. Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BYL) ger i 2§ 
en uppräkning i nio punkter av de tekniska egenskapskrav som skall ställas 
på ett byggnadsverk, varav åtminstone de fem första är tillämpliga på ett 
vindkraftverk. De finns närmare specificerade i BVF 2-8 §§. För att kunna 
applicera dessa krav har man hittills behövt studera ett flertal lagar. regel
samlingar, handböcker och andra publikationer. Boverket har därför funnit 
att behov finns att samla de tekniska kraven på vindkraftverk med speciell 
betoning av säkerhetskraven i en publikation i form av Allmänna råd. Efter 
genomgång av underlag från internationella samarbetsorganisationer som 
ISO och CEN, internationellt arbetande klassningssällskap, nationella 
regelsamlingar och svenska utvecklingsstudier (se referenslista) har råden 
sammanställts i följande nio kapitel:. 

2. Typgodkännande 
3. Struktursäkerhet 
4. Säkerhetssystem 
5. Tillverkning och kvalitetsstyrning 
6. Provning 
7. Drift och underhåll 
8 . Arbetarskydd 
9. El säkerhet 
10. Brandskydd 

Omgivningspåverkan med bl a ljudkrav samt olycksrisker och säker
hetsavstånd behandlas i Boverkets Allmänna råd 1995: l, Etablering av 
vindkraftverk på land. 

En internationell standard med detaljerade säkerhetskrav på vindkraftverk 
publicerades i december 1994 av International Electrotechnical Commis
sion, IEC, Geneve, en organisation som samarbetar nära med International 
Organization for Standardization, ISO (den svenska centralorganisationen 
för standardisering på elområdet är Sveriges Elektriska Kommission. 
SEK). Denna norm som benämns IEC 1400-1 [1 l. gäller för vindturbiner 
som sveper över en area större än 40 m 2, motsvarande en rotordiameter på 
7 m. För små vindkraftverk har en standard IEC 1400-2 [2] utgetts i sin 
första edition 1996. IEC 1400-1 har efter kritik som framförts bl a av EU
organet CENELEC [3] omarbetats på väsentliga punkter. Arbetet inom 
CENELEC att ta fram en Europanorm är ännu inte avslutat [4]. Fyra ar
betgsgrupper är i verksamhet: 
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WG l-Enginering integrity 
WG 2 - Electrotechnical issues 
WG 3 - Labour safety 
WG 4 - Acoustic noise 

Det föreligger emellertid enighet om att arbetet inom WG l i princip är av
slutat i och med att IEC TC 88 erhållit och i stort sett accepterat de syn
punkter som CENELEC framfört. WG l skall dock fortsätta studiet av 
partialkoefficienter, eftersom IEC ännu inte lämnat entydiga värden på des
sa koefficienter. I Eurocodes låter man varje land själv välja lämpliga koef
ficienter i sina NAD. I Sverige pågår f n arbete med att ta fram ett revide
rat NAD till ENV 1991-1:1994. 

De avvikelser från IEC som kan komma att krävas för att uppfylla speciella 
europeiska behov kommer att framläggas med ambitionen att utjämna skill
naderna. Det är därför sannolikt att en framtida Eurocode kommer att in
nehålla säkerhetskrav i harmoni med IEC 1400-1, Ed 2. Följande kapitel 
innehåller en sammanställning av de väsentliga kraven i den reviderade 
IEC-standarden. Ett flertal "skall" förekommer i texten därför att IEC ut
tryckt sig ovillkorligt. IEC 1400-1 är inte begränsad till landbaserade vind
kraftverk. Havsbaserade kraftverk hänförs till turbinklass S som förutsätter 
att speciellt vindförhållanden och övriga miljöpåverkningar specificeras 
noggrant. 

I Sverige finns f n inga tvingande kravatt de vindkraftverk som uppförs 
skall vara typgodkända av ett certifierande organ. IEC avser att utarbeta en 
internationell standard även för typgodkännandeproceduren. Ett förslag, 
Draft Document No. 6, IEC, TC 88 WG-9 [5] är daterat september 1996. 
Däri hänvisas till ett antal ISO/IEC Råd, bl a Guides 40, 25 och 39. Man 
framhåller vikten av att organ som på olika håll ackrediteras som typgod
kännande instanser utses på ett likformigt sätt och har en gemensam bas för 
sina beslut. Det påpekas emellertid också att där certifieringsproceduren är 
föreskriven i en nationell lag så skall också nationella regler gälla och till- .. 
lämpas. IEC rekommenderar dock en internationell harmonisering. 

År 1991 införde NUTEK krav på typgodkännande för att bevilja investe
ringsstöd till nyuppförda vindkraftverk i landet. Det föreföll då naturligt att 
i första hand basera den svenska certifieringen på det väl utarbetade danska 
förfarandet, speciellt som de flesta vindkraftverk som uppfördes i Sverige 
var konstruerade och tillverkade i Danmark. Dansk Ingeni0rforening hade 
1991 utkommit med ett förslag till norm för last och säkerhet för vindkraft
verk som 1992 blev DS 472 [6]. Det fanns också ett utkast från Dansk 
Energistyrelse till Teknisk grundlag for typegodkendelse og certificering af 
vindm0]]er i Danmark. År 1992 publicerade EnergistyreIsen sin Tekniska 
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grundlag samt Rekommandation till opfyldelse af krav i Teknisk grundlag 
[7]. En ny upplaga kom 1994 och i augusti 1996 förelåg den senaste vä
senligt omarbetade utgåvan. 

Aven i andra länder har regler och normer för vindkraftverk publicerats. I 
Holland har Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN, utarbetat regler 
för typgodkännande av vind kraftverk [8] och en holländsk standard NEN 
6096 [9] håller på att utvecklas. I USA har American Wind Energy Associ
ation, A WEA, gett ut rekommendationer för konstruktion av vindkraftverk 
[10]. Canadian Standard Association, CSA, står bakom det kanadensiska 
regelverket [Il], som har rätt stora likheter med det amerikanska . 
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2 Typgodkännande 
2.1 Allmänt 
Ett vindkraftverk som saluförs på marknaden förutsätts vara en fabrikstill
verkad, massproducerad turbin med maskinhus och torn avsedd att kunna 
anslutas till elnätet. Ett typgodkännande utgör ett bevis för att vindkraftver
ket uppfyller vissa klart definierade krav på säkerhet, kvalitet, livslängd. 
produktionsförmåga, ljudnivå och övrig omgivningspåverkan. Säkerhets
kraven avser säkerhetssystemet, mekanisk och strukturell säkerhet, per
sonsäkerhet och elektrisk säkerhet. Typgodkännande utfärdas för ett eller 
ett antal år och kan indras med omedelbar verkan om inte givna föreskrifter 
följs. Fyra olika stadier kan urskiljas vid certifiering: 

Konstruktion (inklusive prototypprovning) 
Produktion (tillverkning och sammanfogning) 
Installation (packning, transport. uppförande, leveranskontroll) 
Drift (inklusive underhåll) 

IEC TC 88 WG-9 [5] föreslår fyra klasser av typgodkännande A - D: 

Klass A är avsedd för vindturbiner i serieproduktion hos tillverkare med 
mogen erfarenhet på området. 

Klass B är avsedd för vindturbiner i serieproduktion där tillverkaren ännu 
inte har etablerat ett kvalitetssystem för produktion och installation. 

Klass C är avsedd för vindturbinprototyper. 

Klass D används för små vindturbiner som sveper över en area mindre än 
40 m 2

• 

Denna indelning är influerad av den danska [7] som omfattar tre godkän
nandeklasser A - C men dessutom medger att vindkraftverk med en rotor
diameter mellan 2 och 13 m får behandlas enligt förenklade regler för 
"Husstandsm011er", utarbetade 1994 . 

2.2 Konstruktionscertifiering 
Tillverkaren skall förete en fullständig dokumentation omfattande specifi
kationer, förutsättningar, beräkningar, beskrivningar, ritningar och styck
listor. Förutsättningarna för beräkningarna utgörs dels av de yttre förhål
landen som skall gälla, dels av vindkraftverkets funktion och manövrering, 
speciellt regler- och säkerhetssystem. Samtliga komponenter av betydelse 
för säkerhet och funktion skall genomgås, dvs rotorblad, drivkedja om
fattande nav, axlar, växellåda och generator, maskinhus. girsystem, elek
trisk installation, torn och grundläggning. Manualer för start, drift och un
derhåll skall föreligga och granskas. Manualen skall vara skriven på ett 
språk som förstås av operatören, dvs svenska i Sverige. Om projektet in
nebär avvikelser från väl etablerad teknik, kan prototypprovning krävas. 

11 
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2.3 Produktionscertifiering 
Tillverkaren skall uppge sina acceptanskriterier och hur dessa skall uppnås 
genom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Utomstående kontrollerande 
institutioner, exempelvis besiktningsorgan, kan behöva genomföra stick
prov av materialkvaliteter, toleranser och funktion. Omfattningen av denna 
övervakning beror på vilken standard som tillämpas i kvalitetsarbetet. 

2.4 I nstallationscertifiering 
Installationen omfattar följande faser: 

Packning och transport samt inspektion på montageplatsen. 

Montering av torn, maskinhus, nav och blad på den färdigställda och 
besiktigade bottenplattan. Inspektion krävs av svets- och bultförband • 
som utförs på montageplatsen samt av korrosionsskyddet. 

Elektrisk installation med iakttagande av Elsäkerhetsverkets stark
strömsföreskrifter samt de för vindkraftverk specifika råd som återges 
i kapitel 9 från IEC 1400-1. 

Leveransprovning som skall omfatta de väsentliga funktionerna av sä
kerhets- och reglersystem. Vid typgodkännande, men ej vid varje leve
rans, mäts dessutom effektkurva och ljudnivå. 

Det certifierande organet kontrollerar att tillverkaren har detaljerade planer 
för dessa faser för att reducera risken för person- och materialskador som 
erfarenhetsmässigt är stor under installationen. Ansvaret åvilar emellertid 
helt tillverkaren eller de entreprenörer han anlitar. Ytterligare råd lämnas 
därför inte i det följande bortsett från ovannämnda utdrag ur IEC 1400- l 
beträffande elsäkerhet. Arbetarskydd bör beaktas enligt den Europanorm 
som är under utarbetande, se kapitel 8. 

2.5 Driftcertifiering 
För certifiering av driften krävs bevis att installationen är korrekt utförd, 
vissa funktionsprov samt manualer för drift och underhåll. Uppföljning av 
driften skall ske genom s k monitoring, varvid felfunktioner och skador 
rapporteras samt erforderliga reparationer och modifikationer utförs. 

2.6 Certifierande organ, klassningssällskap 
I Sverige skall typgranskning och godkännande av produkter utföras av 
organ som ackrediterats därtill av det statliga SWEDAC. Hittills har hu
vudsakligen vindkraftverk som tidigare certifierats i andra länder, främst 
Danmark, blivit föremål för typgodkännande. Man har därvid kunnat för
lita sig på tidigare expertgranskningar och endast behövt beakta vissa de
taljavvikelser från svenska konstruktionsnormer. 
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Danmark har en lag från 1992 som föreskriver att alla vindkraftverk, med 
eller utan nätanslutning, med en rotordiameter större än 2 m, skall vara 
typgodkända. EnergistyreIsen ackrediterar de organ som skall utföra typ
granskning och utfärda certifikat. Den koordinerar också de nationella 
myndighetskraven med den internationella utvecklingen på området. Som 
sekretariat, laboratorium och forskningscentrum fungerar Pr0vestationen 
för Vindm011er, Ris0. 

Tre internationellt arbetande klassningssällskap, Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd och Lloyd's Register utför certifiering av vindkraftverk 
och utger ständigt uppdaterade regelverk [12,13, 14]. Deras godkännande 
torde accepteras av myndigheter, försäkringsbolag och banker . 
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3 Struktursäkerhet 

3.1 Påverkningar 
Påverkningarna utgörs av laster samt inverkan av ett antal klimatfaktorer 
och närvaron av ett elnät. Lasterna består av aerodynamiska krafter orsaka
de av vindförhållanden och rotorbladens rörelse, masskrafter avegentyngd 
och accelerationer respektive retardationer, funktionslaster av vindturbinens 
manövrering samt olyckslaster, exempelvis kollisionskrafter. Seismiska 
krafter kan också räknas dit. Till klimatfaktorerna hör solstrålning, snö, 
regn, hagel, isbildning, temperatur och temperaturvariationer, luftens fuk
tighet, salthalt eller innehåll av andra kemiskt aktiva substanser samt åsk
nedslag. Brand kan sägas vara en omgivningspåverkan av olyckskaraktär. 
Elnätets påverkan styrs av parametrarna spänning och frekvens. Elektrisk 
påverkning och brand behandlas separat i kapitlen 9 och 10. 

3.1.1 Vindlast 
Vindlaster har stor betydelse för dimensionering av turbinbladen, navet, 
tornet och fundamentet. Vindförhållandena på uppställningsplatsen måste 
därför vara väl kartlagda både beträffande extrema maximivindhastigheter 
och variationer i vindhastighet och vindriktning. Den karta över Sverige 
med referensvindhastighetskurvor på 10 meters höjd som finns i Boverkets 
konstruktionsregler BKR 94 [15] kan tillsammans med Boverkets Hand
bok om Snö- och Vindlast [16] ge underlag för bestämning av 50-årsvärdet 
för en vindby i navhöjd på vindkraftverket vid relativt normal omgivande 
terräng. Om man också studerar Eurocode l, Part 2-4 [17] kan man dess
utom ta hänsyn till vissa höjdskillnader med en topografikoefficient. Denna 
information liksom den som ges om vindbyar, är otillräcklig som grund för 
lastbestämning på vindkraftverkets olika komponenter. 

Aktuella råhetsparametrar Zo har ofta värden lägre än 0,01. Vindskjuvning, 
dvs extrem variation i höjdled av vindhastigheten liksom även hastig
hetsvariationen både i horisontal- och vertikalled inom den av turbinbladen 
svepta ytan (koherensen) måste beaktas. Snabba ändringar av vindrikt
ningen kan ge dimensionerande lastfall. 

Bristerna kan avhjälpas genom mätningar. SMHI väntas inom kort ut
komma med sin vindatlas som kartlägger den årliga medianvindhastigheten 
i landet. Uppsala meteorologiska institution har presenterat vindbystatistik 
från flera vindkraftaktuella orter och visat för utmattningsberäkningen in
tressanta samband [18], se även Kvaerner och Vattenfalls Utvecklingsstu
die för generation III [19]. En faktor som fortfarande utreds är interferens 
från andra närbelägna vindkraftverk. För att vara tillförlitlig måste emeller
tid vindstatistiken vara insamlad under en relativt lång period. Det kan inte 
vara möjligt att ta fram sådan statistik för varje vindkraftslokalisering. 
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Konstruktörens behov av underlag för att bestämma vindlasten måste där
för tillfredsställas med anvisningar eller åtminstone allmänna råd med 
schematiska beräkningsformler. I Danmark har man valt att utarbeta en 
egen norm DS 472 för last och säkerhet vid vindkraftverk, trots att man re
dan hade DS 409 och 410 som avser säkerhet respektive last på konstruk
tioner. Den danska vindkraftnormen har använts vid dimensioneringen av 
de dansktillverkade vindkraftverk som uppförts i Sverige under senare år. 
Svenskt typgodkännande har utfärdats sedan en sakkunnig berednings
grupp efter granskning funnit att konstruktionerna även uppfyller de säker
hetskrav som finns i svenska normer. Motsvarande gäller naturligtvis ock
så för andra nationella vindkraftnormer samt för de stora klassningssäll
skapens regelverk. Konstruktören kan basera sina beräkningar på dessa 
dokument om han samtidigt beaktar befintliga svenska normkrav . En sta
tistisk analys eller i varje fall ett överslag kan därvid krävas för att visa be
tryggande brottsäkerhet. 

Ett bättre råd är att utnyttja IEC 1400-1 [1] i dess andra kommande utgåva. 
Den första editionen av denna standard blev hårt kritiserad av CENELEC 
[3] för bristande konsekvens vid bestämning av partialkoefficienterna. I 
EWTS (European Wind Turbine Standards) projektet inom Joule II pro
grammet genomfördes en rad undersökningar avseende bl a lastspektra 
och kalibrering av säkerhetsfaktorer för vindkraftverk. En arbetsgrupp Te 
88/WO 7 inom IEC påbörjade redan 1994 en översyn av de kritiserade av
snitten. Sommaren 1996 resulterade den dels i en rapport Safety Require
ments dels utkast till en andra utgåva av mc 1400-1. Otvetydiga signaler 
från CENELEC [4] anger att den Europastandard som man utarbetar åt
minstone beträffande laster och partialkoefficienter kommer att följa sam
ma säkerhetsfilosofi som utvecklats i ISO 2394 [20] och utnyttjas av IEC. 
Eftersom även svenska konstruktionsnormer är formulerade i överens
stämmelse med denna ISO standard kan tillämpning av reglerna i IEC 
1400-1 knappast komma att orsaka problem vid den framtida Europa
harmoniseringen. 

Rekommendationen att följa reglerna i IEC 1400-1 ifråga om vindlastema 
gäller även för övriga avsnitt i detta kapitel, dvs övriga laster, lastfall och 
partialkoefficienter för laster samt materialhållfasthet. Förtydliganden och 
eventuella undantag behandlas i dessa avsnitt. 

IEC standarden innehåller en rad approximationer som är baserade på ett 
par decenniers forsknings- och utvecklingsarbete och erfarenheter från 
uppförda vindkraftverk. Rekommendationen att för den internationella en
hetlighetens skull strikt tillämpa mc innebär emellertid inte att en kon
struktör som har tillgång till avancerade simuleringsprogram för bestäm
ning av lastspektra som överensstämmer bättre med statistiskt underlag än 
IEC-formlerna, avråds från att begagna dessa, även om de leder till klena
re dimensioner. 

• 

• 
• 
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IEC 1400-1 delar upp vindkraftverken i fem klasser med hänsyn till vind
förhållandena på uppställningsplatsen, I-IV och S. Klasserna I-IV repre
senteras av Vret=50, 42,5, 37,5 och 30 mls i navhöjd. Referensvindhas
tigheten Vref definieras som 50-årsvärdet av medel vindhastigheten mätt un
der 10 minuter. För dessa klasser anges den årliga medianvindhastigheten 
vara 10,8,5,7,5 respektive 6 mls. Dessutom ges turbulensintensiteten 115 

vid medelvindhastigheten 15 mls för två olika kategorier, A hög turbulens 
och B lägre turbulens, tillsammans med en konstant a som används vid be
stämning av det karakteristiska värdet på standardavvikelsen (J l vid rådan
de medelvindhastighet. Klass S är avsedd för vindkraftverk med speciella 
vindförhållanden som specificeras av konstruktören på basis av mätstatistik 
eller analys. 

Ett vindkraftverk som produceras för uppställning i Bohuslän där Vrer 
25 mls på 10m höjd utsätts vid nav höjden 40 m för V ref =35 mls och hän
förs därför enligt IEC till standardklass III med en årlig medianvindhastig
het Vave = 7,5 mls vid navhöjd. I kategori A antas 115 = 0,18 och a = 2 och 
i kategori B, I = 0,16 och a = 3. Dimensioneringslivslängden skall uppgå 
till minst 20 år. 

De dimensionerande vindförhållandena delas upp i normala förhållanden 
som förekommer ofta under vindkraftverkets normala drift, och extrema 
förhållanden definierade som 50-årsvärden, dvs med 50 års återkomstperi
od. Särskilt påpekas att hänsyn skall tas till att lufttlödets avvikelse från 
horisontalplanet kan uppgå till 8 grader. 

IEC standarden anger en rad formler, återgivna i Bilaga A, som på ett de
taljerat sätt beskriver vindförhållandena så att de kan tjäna som underlag 
vid dimensioneringen. För normala förhållanden presenteras en statistisk 
fördelningsfunktion för lO-minuters medelvindhastigheten vid navhöjd 
som förutsätts vara Rayleigh-fördelad, samt vindprofilen V(z), dvs ]0-
minuters medelvinden som funktion av höjden över markytan 
(potensfunktion med exponenten 0.2). Vindprofilen ger den normala s k 
vindskjuvningen. Den normala turbulensen som definieras som vindhas
tighetens stokastiska variation kring 10-minutersmedelvärdet, specificeras 
med en formel för standardavvikelsen (11 för den longitudinella vindhastig
hetskomponenten. Den sägs vara oberoende av höjden. Dessutom ges ut
tryck som approximerar turbulensspektrum (Power Spectral Density) i den 
högfrekventa änden och hänvisas vidare till Annex B och C, där turbulen
sen beskrivs stokastiskt respektive deterministiskt. 

Beskrivningen av extrema vindförhållanden (3 sekundersby) omfattar två 
enkla formler för bestämning av V~.50 (z) och Vel (z) dvs 50-års respektive 
ettårsvärden på höjden z. Den extrema vindhastigheten under 50 år är vid 
navhöjd 40% större än det värde på Vref som anges i tabellen över turbin
klasser. Ettårsvärdet sätts till 75% av 50-årsvärdet. Fluktuationer i 
vindriktningarna på ±15 grader skall antas förekomma. 

17 
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Extrema vindbyar under drift har ett SO-årsvärde Vvindby50= 6,4Ul och ett
årsvärde V vindby l =4,8u1• Dessutom anges i båda fallen tidsberoende 
funktioner för den longitudinella vindhastighetskomponenten med perio
derna T = 14 respektive 10,5 s. 

Extrema riktningsändringar specificeras i två ekvationer där parametern fJ 
anges för återkomstperioderna N = 1 och N = 50 år. 

En extrem koherensvindby med en amplitud Vcg = 15 mls antas. I en ek
vation anges hur vindhastigheten varierar med höjd och tid. Extrem kohe
rensvindby kombineras också med riktningsändring (Je a som varierar med ., 
Vref• Riktningsändringen (J(t) varierar också med tiden med en angiven e' 
tidsperiod. 

Slutligen införs en extrem vindskjuvning i lastberäkningarna. Formler an
ges för 50-årsvärden av skjuvning i vertikal- och horisontalled. Uttrycken 
är tidsberoende med en återkommande period. För den horisontella skjuv- • 
ningen väljs det tecken (+ eller -) som ger ogynnsammaste transienta be
lastning. 

IEC standarden ger inga praktiska råd om beräkningen av vindlas ter från 
de vindförhållanden som specificerats. Kortfattat sägs att "aerodynamiska 
laster är statiska och dynamiska laster som orsakas av luftströmningen och 
dess samverkan med stationära och rörliga delar av vindkraftverket. 
Strömningen beror av rotorns varvtal, medelvindhastigheten mot rotorpla
net, turbulensen, luftens densitet och den aerodynamiska formen hos 
vindturbinens komponenter och deras samverkan, inklusive aeroelastistis
ka effekter. 

Om man betraktar ett kort stycke !:1r av ett långt turbinblad, vars tvärsek
tion inte ändras hastigt i närheten, så kan lastkomponenterna i kordled re-
spektive vinkelrätt däremot (flapIed) vid vindhastigheten V skrivas: • 

l 2 
!::J) = - pV b!:1r CD 

2 

M = !pV 2b!:1r CL 2 
där p är luftens täthet, b är kord bredden och C D' C L är motstånds- re
spektive lyftkraftskoefficienterna för bladprofilen. Koefficienterna beror 
på anblåsningsriktningen och blad vinkel n och bestäms vanligen i vindtun
nelprov. 

Vindlaster på tom och maskinhus kan beräknas med hjälp av de metoder 
som anges i Boverkets Handbok om Snö- och Vindlast [16]. 

3.1 2 Övriga laster 
Ovriga laster som behöver beaktas är masskrafter, funktionslaster och 
olyckslaster. 

Inverkan av egen tyngd och accelerationer behandlas enligt mekanikens 
etablerade lagar. Där isbeläggning förekommer (se avsnitt 3.1.3) adderas 
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dess massa till komponenternas massor. Bladens egen tyngd kan ha en av
sevärd effekt på utmattningslivslängden för blad och nav. Under en livstid 
på 20-30 år gör rotorn mer än 10

8 
varv som vart och ett ger en hel lastcy

kel. Centrifugalkraften åstadkommer en betydande dragkraft i bladens 
längdriktning. När turbinen har två eller flera blad balanseras centrifugal
kraften så att huvudaxel, lager och torn inte påverkas. Vid enbladiga turbi- . 
ner införs en motvikt. Om ett helt blad eller en större del därav kastas ut 
från turbinen vid ett bladbrott, uppkommer en obalanserad kraft som sär
skilt när den verkar i horisontalled ger en mycket allvarlig lasteffekt på tom 
och fundament. l regel kan en sådan last betraktas som olyckslast. l en ro
terande turbin uppkommer gyralkrafter av maskinhusets girrörelser och av 
jordrotationen, vilka båda rörelser medför att turbinaxeln vrids kring en 
vertikal axel. Maskinhusets girhastighet är ofta av sådan storlek att gyral
krafterna måste beaktas, vilket normalt inte är fallet med jordrotationen. 

Funktionslaster kallas de krafter som orsakas av ingrepp i turbindriften 
med hjälp av manöverorgan i vindkraftverkets regler- eller säkerhetssys
tem, exempelvis bromskrafter från mekaniska och aerodynamiska brom
sar, girkrafter, laster vid belastningsinkoppling (t ex av generator), laster 
av bladvinkelreglering. Till funktionslasterna hör också de laster som orsa
kas av elnätet och är beroende av elsäkerhetskraven (se kapitel 9). 

Som olyckslaster betraktas stötkrafter vid kollisioner, explosioner. jord
bävning etc. Boverkets handbok Svängningar, deformationspåverkan och 
olyckslast, ger råd om behandling av sådana laster. IEC standarden inne
håller inga specifika krav eller råd beträffande olyckslaster. Om hänsyn be
höver tas till olyckslast hänförs vindkraftverket till klass 5 där tillverka
ren/projektören själv får specifcera lastkraven. Därför ingår inte olyckslas
ter i lastfallen som återges i Bilaga B. Enligt BKR 94,2: 113 behöver 
olyckslast beaktas endast för byggnadsdel i säkerhetsklass 3, som sällan 
krävs vid normala vindkraftverk. 

Åtminstone vid större vindkraftverk bör en fullständig dynamisk analys 
genomföras för hela det bärande systemet från turbinblad till fundament 
med dimensionering enligt etablerad teknik. Kvasistatiska beräkningar ger 
inte tillförlitliga resultat utom i system med stark dämpning. Förenklade 
lastberäkningsmetoder finns dock angivna i DS 472 [6] och i Germani
scher Lloyds regelsamling [13]. lEe 1400-1 lämnar följande allmänna an
visningar. Hänsyn tas till: 

vindströmningsstörningar från vindkraftverket självt (vakinducerade 
hastigheter, tornskugga etc), 
inverkan av tredimensionell strömning på bladens aerodynamiska ka
rakteristika (t ex spetsförluster), 
instationära aerodynamiska effekter, 
strukturdynamik och svängningsrnodernas koppling. 
aeroelastiska effekter, 
regler- och säkerhetssystemens funktion. 

19 
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Laster som uppstår vid drift i gruppstationer behandlas ej av lEe. Interna
tionellt arbete pågår för att studera sådana laster på vindkraftverk. Framtida 
versioner av IEC 1400-1 kommer förmodligen att ge rekommendationer 
om beräkning av sådana laster. Detsamma gäller för havsbaserade vind
kraftverk. 

3.1.3 Klimat- och miljöfaktorer 
IEC 1400-1 presenterar följande lista över miljöförhållanden som bör be
aktas och påpekar samtidigt att kombinationer av olika klimatinverkningar 
kan öka deras effekt 

temperatur 
fuktighet 
luftdensitet 
solstrålning 
regn, hagel, snö och is 
kemiskt aktiva ämnen 
mekaniskt aktiva partiklar 
åsknedslag 
jordbävningar 
salthalt 

Vid havsbaserade vindkraftverk behöver förekommande ytterligare förhål
landen specificeras som exempelvis inverkan av drivis och eventuell kolli
sion med fartyg. En mera omfattande vindstatistik kan också behövas. 

Klimatförhållandena skall definieras i form av representativa värden eller 
av gränserna vid variabla förhållanden. Sannolikheten för samtidig före
komst av klimatiska förhållanden skall beaktas när dimensioneringsvärdena 
utväljs. 

• 

De variationer av klimatiska förhållanden inom normala gränser som mot
svarar en återkomstperiod på ett år skall ej inverka på konstruktionsförut-
sättningarna vid normal drift. • 

Följande numeriska värden för normala förhållanden fastläggs: 
omgivningens temperatur vid normal drift skall antas variera i inter
vallet -10°C till +40°C 
relativa fuktigheten 95% • 
atmosfärisk kontamination svarande mot icke nedsmutsad inlandsluft 
solstrålningsintensitet 1000 W/m

2 

luftdensitet vid havsnivå och 15°C 1,225 kglm
3 

När ytterligare parametrar avseende den yttre miljön införs av konstruktö
ren skall dessa parametrar med siffervärden anges i dokumentationen och 
skall överensstämma med kraven i IEC 721-2-1. 

För extrema förhålIanden gäller: 

det extrema temperaturintervallet skall sträcka sig åtminstone från 
-20°C till +50°C i standardklasserna 
de åtgärder mot åsknedslag som anges i kapitel 9 Elsäkerhet anses till
räckliga i standardklasserna 
inga specifika krav beträffande nedisning ställs i standardklasserna 
inga specifika krav beträffande jordbävning i standardklasserna 
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Inte heller den danska normen ställer krav på nedisning. Isbildning, speci
ellt på bladen kan i vissa regioner i Sverige utgöra ett allvarligt problem. 
Isbeläggningen lossnar i allmänhet strax efter turbinen börjat rotera. Stora 
isbitar kan kastas ut och vålla skada i omgivningen. Enligt Germanischer 
Lloyd skall man vid bladdimensioneringen räkna med en ensidig isbelägg
ning 30 mm tjock i startögonblicket, vilket verkar vara ett rimligt krav i 
nedisningsregioneL 

De temperaturintervall som anges av IEC torde vara otillräckliga i Sverige 
både vid normala och extrema förhållanden. IEC anger inte om de fastlagda 
temperaturgränserna för normala respektive extrema förhållanden avser 
momentanvärden eller medelvärden under viss tidsperiod, timme, dygn 
etc. Inte heller specificeras återkomstperioden. Av Boverket angivna tem
peraturgränser bör användas [22,24], se även [19]. Ur säkerhetssynpunkt 
är det viktigt att den lägsta driftstemperaturen inte ger upphov till spröd
brott i utmattningsbelastade, svetsade metallkomponenter, exempelvis 
ståltorn. 
Till miljöfaktorer räknar IEC också elnätsförhållandena. Normala förhål
landen anses råda när följande avvikelser från nominella värden inte över
skrids: 

spänning ± 10% 
frekvens ± 2% 
fasobalans 2% 

Antalet nätbortfall antas vara 20 per år med en längsta varaktighet aven 
vecka. 

3.2 Lastfall och partialkoefficienter för laster 
Under vindkraftverkets livstid utsätts det för ett stort antal olika situationer 
som kan påverka dess hållfasthetsdimensionering. Förenklat benämns des
sa situationer eller förlopp för lastfall. Enligt IEC 1400-1 kan de dimensio
nerande lastfallen bestämmas genom följande kombinationer: 

normal driftsituation och normala yttre förhållanden 
normal driftsituation och extrema yttre förhållanden 
felfunktion i driften och tillämpliga yttre förhållanden 
transport, montering och underhåll och tillämpliga yttre förhållanden 

Om något samband föreligger mellan extrema yttre förhållanden och en fel
funktion, skall en realistisk kombination av dessa två beaktas i ett di men
sioneringslastfall. 

Inom varje driftsituation skall ett flertal lastfall undersökas för att verifiera 
den strukturella säkerheten hos vindkraftverkets alla komponenter. Som 
minimum anges de 22lastfall som sammanstäl1ts i tabell 2 i IEC standarden 
[1] återgiven i Bilaga B. Tabellen innehåller åtta olika dimensioneringssitu
ationeL 
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l Energiproduktion 
2 Energiproduktion vid felfunktion 
3 Start 
4 Normal avstängning 
5 Nödavstängning 
6 Parkerad turbin, stillastående eller i tomgång 
7 Parkerad turbin med felfunktion eller skada 
8 Transport, montering, underhåll, reparation 

För varje dimensioneringssituation skall ett antal dimensioneringslastfall 
undersökas. I tabellen specificeras i olika kolumner vindförhållanden samt 
elektriska och andra yttre förhållanden. Andra lastfall som kan vara rele
vanta för säkerheten, skall beaktas om vindkraftskonstruktionens upp
byggnad kräver detta. Detta gäller exempelvis för vindkraftverk där hänsyn 
bör tas till olyckslaster, se diskussion av olyckslaster i avsnitt 3.1.2. 

I tabellen anges för varje lastfall vilket slag av analys som skall genomfö- .' 
ras, F eller U. F avser utmattningsbrott och U brottgränstillstånden över
skridande av materialhållfasthet, stabilitetsbrott och överskridande av 
maximal spetsdeformation. Ilastfall med indikationen U kan vissa kompo-
nenter också vara utsatta för utmattningslaster, varvid utmattningshållfast-
heten måste undersökas. 

De lastfall som betecknats med U, klassificeras i en särskild kolumn som 
normala (N), onormala (A) eller transport och montering (T). Normala di
mensioneringssituationer och lastfall väntas förekomma ofta under turbi
nens livstid. Turbinen befinner sig i ett normalt tillstånd eller kan ha utsatts 
för mindre fel eller avvikelse. Onormala konstruktionssituationer före
kommer mycket sällan. De motsvarar vanligen situationer med mera allvar
liga fel, som exempelvis att säkerhetssystemet inte fungerar. De olika ty
perna av lastfall N, A och T bestämmer storleken av den partialkoefficient 
Yr som skall multipliceras med den karakteristiska respektive representativa 
lasten. Partialkoefficienterna för brottgränstillstånd återges i nedanstående 
tabell som specificerar fyra olika typer av laster. 

Ogynnsamma laster Gynnsamma 
Lastkombinationer laster 

Lastkälla Normal Onormal Transport Alla lastkom-
Extrem Montering binationer 

Vind 1,35 1,0 1,5 0,9 
Funktion 1,45 1,0 1,5 0,9 
Tyngd 1,1/1.35* 1,0 1,25 0,9 
Övrig tröghet 1,25 1,0 1,3 0,9 

* då tyngden inte bestäms genom vägning. 

I många fall, speciellt där dynamiska laster ger dynamiska effekter, kan 
laster från olika källor inte separeras. Det högsta värdet på faktorn Yr i ko
lumnen skall därvid väljas. 

~. 

• 
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En jämförelse med partialkoefficienterna i BKR 94 visar att IEC föreskri
ver något högre värden som dock synes överensstämma väl med ENV 
1991-1:1994. 

Vid utmattningsdimensionering sätts Yr =1.0. Detta värde torde gälla ock
så i bruksgränstillståndet utom när kontrollen avser att förhindra att bladens 
spetsdeformation blir så stor att spelet till tornets överskrids. Därvid gäller 
värdena i ovanstående tabell för brottgränstillståndet. 

Lägre värden på partialkoefficienter får användas där lasterna har bestämts 
genom mätningar eller genom analys underbyggd med mätningar, om det 
kan dokumenteras att de har större tillförlitlighet än normalt. 

I anslutning till tabell 2 i IEC 1400-11 ämnas närmare specifikationer av de 
åtta dimensioneringsituationer som förekommer i tabellen. Dessa återges 
också i Bilaga B. 

3.3 Materialhållfasthet 
Det dimensionerande värdet på materialhållfastheten erhålls genom att divi
dera den karakteristiska hållfastheten med en eller flera partialkoefficienter. 
Den karakteristiska hållfastheten hämtas vanligen från en materialnorm eller 
från leverantörens katalog men kan också bestämmas ur ett antal material
prov. IEC 1400-1 inför, liksom BKR 94, två partialkoefficienter, Ym och 
Yn. Spridningen i materialhållfasthet, geometriska avvikelser och osäker
heten i beräkningsmodeller täcks av Ym' medan Yn tar hänsyn till kon
struktionsdelens betydelse och konsekvenserna av ett brott. Denna uppdel
ning har hämtats från ISO 2394, där man i ett exempel klassificerar kon
struktionsdelens betydelse på följande sätt: 

a) liten risk för allvarliga ekonomiska konsekvenser och personskador 

b) någon risk för allvarliga ekonomiska konsekvenser och personskador 

c) stor risk för allvarliga ekonomiska konsekvenser och personskador . 

Dessa tre grupper motsvarar säkerhetsklasserna 1,2 och 3 i BKR 94. IEC 
1400-1 skiljer bara mellan två säkerhetsklasser: 

Klass l komponenter är "fail-safe" konstruktioner vars brott inte ger upp
hov till totalkollaps aven betydelsefull del av vindkraftverket. 

Klass 2 komponenter är "icke fail-safe" vars brott leder till total kollaps av 
en betydelsefull del av vindkraftverket. 

Genom att undvika säkerhetsklass 3 (utom möjligen för prototyper av av
sevärda dimensioner som ställs upp i tätbefolkade områden) kan man eli
minera diskrepansen. Om man dessutom tolkar den mindre relevanta be
nämningen "fail-safe" som "skadetålig", innebär IEC specifikationen av 
säkerhetsklasserna att man kan överföra en strukturkomponent från klass 2 
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till klass l genom att föreskriva inspektioner under hela livstiden. Detta 
gäller dock endast när utmattningsbrott inträffar efter en inte alltför snabb 
spricktillväxt. Inspektionerna måste vara detaljerat redovisade i tillverka
rens drifts- och underhållsmanual. 

Enligt IEC skall partialkoefficienterna y moch Yn väljas enligt gällande na
tionella normer där dessa är baserade på de principer för struktursäkerhet 
som fastlagts i ISO 2394. Detta torde vara fallet med de svenska material
normerna för stål, aluminium, betong och trä. Vid användning av dessa 
material kan alltså de lastpartialkoefficienter som anges i IEC standarden 
kombineras med produkten YmYn hämtad från BKR 94. Därom förefaller .., 
man just nu vara eniga inom de tekniska kommitteer från CENELEC och 
IEC som analyserat den resulterande säkerhetsnivån. Arbete pågår f n i 
Sverige med att revidera det nationella anpassningsdokument NAD till Eu-
ropanormens ENV 1991-1: 1994, Basis of design, som anger partialkoeffi- _ 
cienternas storlek. Innehållet i detta NAD skall beaktas när det utkommit. 

För material som saknar normbaserade partialkoefficienter skall y ffi hämtas 
från tabell 4 i IEC standarden, återgiven i Bilaga B. Ingående parametrar är 
variationskoefficienten ö och den överlevnadssannolikhet som den karakte
ristiska materialhållfastheten bestämts med. Värdena i tabellen har beräk
nats med hjälp av ett förenklat uttryck i ISO 2394, Annex B, ekv (28), där 
säkerhetsindex 13 och sensitivitetsfaktorn a insatts med värdena 1,65 re
spektive 0,7. 

I Sverige saknas en nationell norm för plastmaterial. För de vanligast före
kommande rotorbladen av fiberarmerad plast finns statistiskt underlag till
gängligt både från deformationsmätningar, brottlastprov och utmattnings
prov där medianvärde och standardavvikelse bestämts. ISO-formeln bör 
därför kunna användas för att beräkna y m. 

Den brottkonsekvensberoende faktorn Yn ges av IEC värdet 1.0 både i sä
kerhetsklass l och 2 i brottgränstillståndet (materialbrott eller buckling) . 

Vid utmattningsdimensionering skall olika värden införas. 

Klass 1 Yn = 1,0 Klass 2 Yn = 1,25 

I bruksgränstillstånd vid kontroll av kritisk bladspetsutböjning gäller: 

Klass 1 Yn = 1,0 Klass 2 Yn = 1,15 

• 
• 
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4 Regler- och säkerhetssystem 

IEC 1400-1 kräver att ett vindkraftverk utrustas med regler- och säkerhets
system. Manuella eller automatiska ingrepp skall inte kunna ändra 
(äventyra) säkerhetssystemets funktion. Obehörig manipulation av regler
och säkerhetssystemens inställning skall förhindras med skyddsanordning
ar. Enstaka fel i sensorer eller aktiveringsorgan i reglersystemet får inte le
da till fel funktion eller utslagning av säkerhetssystemet. 

Reglersystemet håller vindkraftverket inom dess specificerade normala 
driftsområde. Det skall övervaka driftsparametrar som är av betydelse för 
funktion och säkerhet bl a: 

effektgränser 
rotorhastighet 
uppkoppling av elektriska laster 
start och avstängning 
avstängning vid bortfall avelnät eller elektriska laster 
kabelvridningsgränser 
inriktning efter vinden 

Då fel eller brister uppstår i vindkraftverkets komponenter eller dess regler
system så att de normala driftsgränserna överskrids, skall säkerhetssyste
met aktiveras och hålla vindkraftverket inom säkerhetsgränserna, dvs un
der de dimensionerande grän s tills tånden. Säkerhetssystemet skall träda i 
funktion vid exempelvis 

övervarv 
generatoröverbelastning eller fel 
kraftiga vibrationer 
utebliven avstängning efter elnätsbortfall 
onormal kabelvridning (pga maskinhusrotation vid girrörelse) 

Säkerhetssystemet skall vara uppbyggt med "fail-safe" funktion. Det inne
bär att det generellt kan skydda vindkraftverket vid enstaka komponent
brott, fel i kraftkälla eller i en del av säkerhetssystemet som inte har en sä
ker livslängd. Om två eller flera brott inte är oberoende av varandra eller 
har en gemensam orsak, skall de behandlas som ett enstaka brott. 

Alla komponenter av säkerhetssystemet som inte är dubblerade (redundant) 
skall dimensioneras för utmattning och brottgränstillstånd och skall upp
fylla följande krav. 
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Säkerhetssystemet skall omfatta ett eller flera system (mekaniska, elektris
ka eller aerodynamiska) som är i stånd att stanna rotorn eller överföra den 
till ett tomgångs tillstånd från varje driftstillstånd. Åtminstone ett av dessa 
system skall verka direkt på rotorns låghastighetsaxel. 

Åtgärder skall vidtas för att reducera risken på grund av dolda fel. Kompo
nenter och system som ej kan klassas som fail-safe eller skadetåliga, skall 
vid brott antingen leda till ett säkert förhållande eller också vara föremål för 
automatisk uppföljning (monitoring). I båda fallen skall brottet leda till att 
vindkraftverket stoppas. Komponenter dimensionerade med en säker livs
längd skall inspekteras med fixerade intervall. 

Nödstoppsknapp eller knappar, som tar över det automatiska reglersyste
met och resulterar i totalstopp, skall finnas på alla platser där väsentligt ar
bete utförs. Vid konflikt skall säkerhetssystemet råda över reglersystemet. 

Automatisk återstart av vindturbinen skall inte vara möjlig när avstängning
en utlöstes av ett inre fel eller felfunktion som är kritisk för turbinens sä
kerhet. 
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5 Tillverkning och kvalitetsstyrning 

IEC 1400-1 behandlar kvalitetsstyrning vid tillverkning och uppförande av 
vindkraftverk i endast två meningar: 

Kvalitetssäkring skall utgöra en integrerad del av konstruktion, utveckling, 
tillverkning, installation drift och underhåll av vindkraftverk och alla dess 
komponenter. Det rekommenderas att kvalitetssystemet uppfyller kraven i 
ISO serien 9000. I utkast till standard för certifieringssystem för vindkraft
verk [6] anges vidare: Certifieringsorganet skall fastställa tillverkarens 
kvalitetsstyrningssystem. Detta system skall tillförsäkra en enhetlig pro
duktion av vindturbiner som överensstämmer med konstruktionsspecifika
tionerna i tillverkarens dokumentation. Ett giltigt ISO 9001 certifikat eller 
motsvarande tillfredsställer detta krav. Övriga standarder som kan vara 
aktuella är ISO 9002, 9003 och 9004. 

GL har något mera detaljerad beskrivning av sin kvalitetssäkring som kan 
studeras i regelsamlingen [14]. 

För grundläggning och tornbyggnad gäller Plan- och bygglagen PBL, 
9 kapitlet, Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll, 7§, 9§ och 13§, före
skriver att kontrollplanen skall beslutas av byggnadsnämnden samt att 
byggherren skall utse en kvalitetsansvarig som svarar för att kontrollpla
nerna följs. 

Se vidare Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och 
tillverkningskontroll, BFS 1995:6. 
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6 Provning 
Enligt IEC 1400-1 skall vindkraftverket efter installation underkastas ett 
antal prov som avser att bekräfta att komponenter, reglerorgan och appara
ter fungerar så att driften blir effektiv och säker. Proven skall utföras enligt 
tillverkarens rekommendationer och omfatta minst följande moment: 

säker start 
säker avstängning 
säkert nödstopp 
säker avstängning vid övervarv eller representativ simulering därav 
funktionsprov av säkerhetssystemet 

Dessa bör ingå i byggnadsnämndens kontrollplan. 

IEC har under 1996 dessutom sänt ut två utkast till standarder, 88/1400-11 
Metod för mätning av akustiskt buller [23] och 88/1400-12 Metod för be
stämning av effektprestanda [24]. 

Germanischer Lloyd [13] anger ytterligare kontroller och mätningar som 
bör genomföras: 

girsystemets funktion 
funktion vid lastbortfall 
funktion vid övervarv 
funktion av automatisk drift 
visuell inspektion av hela installationen 
kontroll av reglersystemets logik och indikationer 
mätning av effektprestanda 
mätning av ljudemission 
om möjligt, mätning av laster och spänningar i tornet och kraftöver
föringen, bladvinklar etc. 

Mätningarna kan användas som underlag för spänningsanalys. 

EnergistyreIsen i Danmark ger i Teknisk Grundlag [7] utförliga regler för 
den provning som krävs för typgodkännande. Man skiljer mellan basprov
ning, systemprovning och komponentprovning. 

Basprovningen omfattar: 

funktionsprovning 
provning av säkerhetssystemet 
provning av elektriska styrningsfunktioner 
bullermätning 
mätning av effektprestanda 
in- och urkopplingsförlopp 
girningseffektivitet 
egenfrekvenser vid stillastående turbin. 
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Ljudmätning skall utföras enligt Miljödepartementets kungörelse. Bestäm
ning av effektprestanda görs enligt en "Rekommandation" utgiven 1992 
[25]. 

Systemprovningen är avsedd att verifiera dimensioneringsberäkningarnas 
lastunderlag. Om vindkraftverket inte är dimensionerat enligt de förenklade 
reglerna i DS 472 så skall utöver basprovningen också utföras: 

bestämning av vindkraftverkets dynamiska verkningssätt vid stille
stånd och i drift 
mätning av blad- och rotorlaster 
reglersystemskarakteristik 

Konceptprövning är en utvidgad systemprovning som med hjälp av accep
terade beräkningsverktyg kan användas och accepteras som dokumentation 
av vindkraftverkets lastunderlag. 

Komponentprovning krävs när någon detalj i vindkraftverket är behäftad 
med osäkerhet. Med provning skall då visas att hållfastheten uppfyller 
ställda krav vid dimensionerande gränstillstånd. 

Vid utveckling aven ny typ av rotorblad krävs först en teoretisk hållfast
hetsberäkning samt en redovisning av planerad löpande tillverkningskon
troll. Därefter företas prototypprovning omfattande brottlastprov och ut
mattningsprov i böjning kring tvärsektionens två huvudtröghetsriktningar. 

Boverkets Allmänna råd 1995: 1, Bilaga 3, ger en utförlig behandling av 
"Buller från vindkraftverk" med rekommendationer beträffande beräk
nings- och mätmetoder. CENELEC WG 4 som behandlar ljudnivå, har 
dock ännu inte kunnat framlägga en tillförlitlig mätmetod. 
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7 Drift och underhåll 
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m, BVL, innehål
ler i 13§ föreskriften att anordningar som avser att tillgodose de tekniska 
kraven, skall hållas i stånd. Detta innebär att viss funktionskontroll måste 
utföras under byggnadens eller anläggningens hela livstid. Boverkets 
Byggregler BBR 94 behandlar i 2:4 drift- och underhålls instruktioner. In
nan byggnader eller delar av dem tas i bruk skall det finnas skriftliga in
struktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och un
derhåll skall utföras. Slutbevis utfärdas av byggnadsnämnden. 

I 
För att inhämta mera detaljerade råd beträffande drift och underhåll av 
vindkraftverk bör IEC-1400-1 studeras. 

Sedan drifts tillstånd lämnats följer en inkörningsperiod, då man enligt mc 
skall vidta en del åtgärder, angivna av tillverkaren, exempelvis efterdrag
ning av bultförband, byte av smörjoljor, kontroll av inställning och funk
tion av komponenter och justering av reglerparametrar. Byggnadsplatsen 
skall städas upp för att förhindra olyckor och slitage. 

Normal drift skall kunna skötas av personalen från markplanet. Krets för 
fjärrmanöver skall kunna spärras i tomfoten. 

Driftsmanual 

En driftsmanual skall tillhandahållas av tillverkaren och kompletteras med 
information om de speciella lokala förhållanden som funnits vara relevanta 
vid tillståndsgivningen. Manualen skall innehålla: 

systemets säkra driftgränser med beskrivningar 
start- och avstängningsprocedurer 
en alarmeringslista 
nödtillståndsplan 

Manualen skall vara tillgänglig för drifts- och underhållspersonalen och va
ra skriven på ett språk som förstås av operatören. 

Dagbok över drift och underhåll 

Dagbok skall föras över drift och underhåll, vari skall anges: 

vindkraftverksidentifiering (nummer eller namn) 
producerad energi 
drifttimmar 
antal stopptimmar 
datum och tid för rapporterat fel 
datum och tid för service eller reparation 
typ av fel eller service 
vidtagen åtgärd 
utbytta delar. 
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Oplanerad automatisk avstängning 

Efter en oplanerad automatisk avstängning orsakad av fel eller bristande 
funktion, skall operatören, om inte driftsmanualen föreskriver annat, un
dersöka orsaken innan vindkraftverket återstartas. Alla sådana stopp skall 
registreras. 

Vid yttre händelser betecknade som fel men ej kritiska för vindkraftverkets 
fortsatta säkerhet, som förlust och återkomst av den elektriska belastning
en, får normal automatisk drift återstartas sedan avstängningscykeln full
bordats. 

Åtgärd skall vidtas för att eliminera den bakomliggande orsaken till indika- el 
tioner eller varningstecken om onormal funktion eller nedsatt tillförlitlighet. 

Arbetsplan 

Ett vindkraftverk skall ha en arbetsplan dels för normal drift med olika e: 
skötselmoment inlagda, dels också för olika nödsituationer som kan förut-
ses. 

Vid brand eller uppenbar fara för skada på vindkraftverkets strukturkom
ponenter, bör ingen uppehålla sig i närheten av anläggningen om inte ris
ken har blivit utvärderad. 

Vid utarbetande av plan för nödåtgärder skall man beakta att risken för 
strukturella skador kan öka vid följande situationer och liknande: 

övervarv 
nedisning 
åskväder 
jordbävningar 
brott i stag eller infästningar 
broms bortfall 
rotorobalans 
lösa bultar 
smörjningsbrister 
sandstormar 
eld, översvämning 
brott i andra komponenter 

Inspektion och underhåll 

Inspektion och underhåll skall utföras i enlighet med och med de intervall 
som anges i manualen, som utöver specifikation av åtgärderna också skall 
innehålla säkerhetsföreskrifter för personalen avseende (se även kapitel 8): 

säkra tillträdesvägar och arbetsplatser för inspektion och rutinunderhåll 
lämpliga åtgärder för att skydda personal för riskabel kontakt med ro
terande eller rörliga delar 
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anordningar för att säkra livlinor och säkerhetsbälten eller andra god
kända anordningar för klättring eller arbete över marknivån 
anordningar för att blockera rotation av turbinen, girmekanismen eller 
annan mekanisk rörelse under service, liksom anordningar för säker 
återgång 

varningsskyltar för strömförande ledningar 
lämpliga anordningar för urladdning av ackumulerad elektricitet 
lämpligt brandskydd för personalen 
alternativ utrymningsväg från instängd arbetsplats 

Underhållsmanualen skall minst innehålla de underhållskrav och nödåtgär
der som specificeras av tillverkaren. Manualen skall också förbereda för 
oplanerat underhåll. Följande moment bör täckas av manualen: 

beskrivning av samtliga delsystem i vindkraftverket och deras funktion 
smörjschema som föreskriver frekvens och typer av smörjmedel och 
andra speciella vätskor 
intervall mellan inspektioner och deras utförande 
föreskrivet underhållsintervall 
förfarande för funktionskontroll av säkerhetssystemets olika kompo
nenter 
komplett lednings- och kopplingsschema 
schema för inspektion och spännkontroll av stag och bultar, inklusive 
drag- och vridbelastning 
diagnosmetoder och felsökningslista 
rekommenderad reservdelslista 
omgång av fältmontage- och installationsritningar 
verktygslista 

För större installationer av flera vindkraftverk, vindkraftparker, bör under
hållsmanualen också omfatta tillverkarens anvisningar för ställverk och 
andra anordningar på platsen. 

Ovanstående text är ett direkt referat från lEe 1400-1, där "shaW' översatts 
med "skall". 

Inspektioner av vindkraftverket företas av det typgodkännande organet 
även efter certifieringen. I Danmark genomför Ris0 Pr0vestation på upp
drag av EnergistyreIsen en stickprovskontroll av att de i landet uppställda 
vindkraftverken fungerar på föreskrivet sätt [26]. Urvalet av de vindkraft
verk som skall kontrolleras görs av Ris0 med ledning av antalet producera
de verk av varje typ, inträffade fel och haverier och köparnas framförda 
klagomål. Tillverkaren av den typ som skall besiktigas får 14 dagar i för
väg meddelande att ett av hans vindkraftverk blivit utvalt och anmodas att 
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ställa en person från fabriken, som är kvalificerad att genomföra de erfor
derliga proven, till förfogande. Strax före provdagen ger Ris0 besked om 
vilket enskilt vindkraftverk som valts. Tillverkaren skall sedan skaffa till
stånd till provningen hos ägaren och klara ut ansvarsförhållandet. Ris0 -
rapporten ger en detaljerad redogörelse för hur besiktningen utförs samt en 
statistisk utvärdering av de 24 stickprovskontroller som hade företagits. 

Germanischer Lloyd [13] har en mera kortfattad framställning av vad man 
kallar "periodic monitoring". För att upprätthålla certifikatets giltighet 
måste installationen underhållas. Häri ingår den periodiska uppföljningen 
som skall dokumenteras aven av GL godkänd person. Normalt är inter- • 
vallet mellan inspektionerna två år, men det kan variera med vindkraftver-
kets tillstånd. Följande komponenter granskas: 

fundament 
torn 
maskinhus 
drivkedjans alla delar 
turbinblad 
hydrauliskt eller pneumatiskt system 
säkerhets- och reglersystem 
elektrisk installation 

Kontrollen avser: 
funktion 
slitage 
förband, eventuell förspänning 
sprickbildning 
skada 
läckage 
korrosionsskydd 
buller 
isoleringsrnotstånd, jordning, potentialutjämning 

Hela anläggningen kontrolleras med avseende på säkerhet, funktion och 
tillförlitlighet. Efter inspektionen rekommenderar GL operatören/ägaren att 
utföra erforderliga reparationer eller modifikationer. Dessa skall genomfö
ras inom en angiven tid och godkännas av GL. 



• 

FF A TN 1996-66 

8 Arbetarskydd 
Frågor om arbetarskydd behandlas i Sverige av arbetarskyddslagen. Dess
utom finns en arbetsmiljö lagstiftning. Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut ett 
antal publikationer som ger regler och råd för speciella situationer. Ett antal 
sådana föreskrifter med anknytning till byggbranschen finns sammanställ
da i bilaga i BBR 94, vars kapitel 8 avser "Säkerhet vid användning ". 
Regler applicerbara på vindkraftverk förekommer dessutom i Maskinföre
skrifter AFS 1986:21, rev. 1993:30, Utrymning AFS 1993:56 och Första 
hjälpen AFS 1984: 14. Arbete vid vindkraftverk innehåller flera farliga 
moment som vistelse på hög höjd, närhet till roterande och andra rörliga 
komponenter samt elektriska anläggningar med höga spänningar och 
strömstyrkor. Det kan därför vara rimligt att en särskild kravspecifikation 
utarbetas för vindkraftverk. IEC 1400-1 har inget särskilt avsnitt om arbe
tarskydd, men kapitlen Electrical systems och Installation, assembly and 
erection, innehåller givetvis flera krav avsedda att skydda personalen. Se 
vidare kapitlen 7 och 9. Inom CENELEC finns emellertid en arbetsgrupp 
WO 3 som behandlar "Labour Safety". En standard väntas föreligga inom 
de närmaste åren. 

I Danmark har man hunnit längst med arbetarskydd. EnergistyreIsen och 
Arbejdstilsynet tillsatte 1992 en grupp med uppgift att behandla arbe
tarskydd vid vindkraftverk och med målsättningen att inordna Arbejdstil
synets krav på säkerhet i Energistyrelsens certifieringsförfarande för vind
kraftverk. Arbetet resulterade 1993 i en Ris0-rapport [27] som innehåller 
förslag till ändringar i Teknisk Grundlag [7], som införts i den nya utgåvan 
1996. Denna presenterar dessutom i Bilaga l referenser till två av Arbejds
tilsynets kungörelser samt en At-anvisning som är tillämpliga vid vind
kraftverk. 

Dessutom ger Ris0-rapporten utkast till säkerhetsföreskrifter för arbete på 
vindkraftverk samt ett exempel på checklista avsedd för vindkraftoperatö
ren. 

Säkerhetsföreskrifterna har rubrikerna: 

Generella krav på utbildning samt arbetets utförande 
El säkerhet 
Säkerhet mot fall och nedstörtande m m 
Säkerhet beträffande rörliga delar 
Säkerhet mot brand och brännskador m m 
Säkerhet vid åskväder, storm och rusande rotor 

I utbildningsavsnittet anges att minst två personer skall var närvarande vid 
arbete på vindkraftverket. En av dem skall var utbildad och licensierad för 
uppgiften. En ensam person kan dock få göra avläsningar på el mätare eller 
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dylikt. Alla som arbetar vid vindkraftverket skall känna till anläggningens 
inbyggda säkerhetsanordningar, utrymningsvägar, nedfirningsutrustning, 
placering och manövrering av brytarkontakter samt brandsläckningsmateri
el. Radio- eller telefonkontakt skall vara möjlig mellan personer som arbe
tar vid vindkraftverket. 

I det elektriska avsnittet påpekas att endast personal behörig enligt stark
strömsreglementet får utföra serviceåtgärder på högspänningsanläggning
en. Säkerhet mot fall och mot rörliga komponenter innehåller en rad krav. 
När arbete utförs på två eller flera nivåer skall hjälm användas. Lösa verk-
tyg får inte medtas vid upp- eller nedstigning i tornet. Säkerhetssele skall • 
användas där risk för fall föreligger, t ex vid öppna plattformar. Flytväst 
och sele skall användas vid visst arbete på havsbaserade vindkraftverk. 
När vindkraftverket är i drift får inte material hissas upp på tornets utsida 
och när arbete utförs på rotorn skall navet blockeras. Vid service på e 
bladreglerings- eller girsystem i manuell drift får ingen person befinna sig i 
omedelbar närhet av de roterande delarna i nav/roder eller girdrivanord-
ning. 

Brandsäkerhetsavsnittet innehåller förbud mot tobaksrökning. Vid arbete 
med lödkolv, slipande och spånskärande elverktyg m m skall försiktighet 
iakttas och handsläckare skall finnas på arbetsstället. Innan arbetet påbörjas 
skall avskärmning och övertäckning ske, fett och olja tvättas bort och er
forderlig luftning verkställas. Brännbart material skall avlägsnas. Inspek
tionsluckor på växellådor, hydrauliktankar etc får inte öppnas när skåll
nings- eller explosionsfara föreligger. Avkylningstiden för ifrågavarande 
komponent bör beaktas. 

Ovädersavsnittet förbjuder arbete på vindkraftverket under åskväder. Ar
bete på navkonstruktion får inte utföras vid vindhastigheter som överstiger 
de i driftsmanualen angivna. Vid rusande turbin är det inte tillåtet att vistas 
inom en radie på 500 m. Förhållningsregler för nedisning övervägs. 

Checklistan omfattar följande moment: 

Säkerhetsutrustning i vindkraftverket 
Belysning i slutna tom 
Vid avstängning 
Vid uppstigning i vindkraftverket 
Vid speciella väderförhållanden 
Vid brand i vindkraftverket 
Vid rusande turbin: 
Gå bort från anläggningen, mot vindriktningen. Varsko grannar och 
polis, blockera eventuellt tillfartsväg 
Telefonnummer till serviceföretag, elbolag och alarmcentral. 

Se vidare Boverkets Allmänna råd 1995: 1. 
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Det danska Arbejdstilsynet har i sin At-anvisning om maskiner och maski
nanläggningar [28] bl a preciserat mått på plattformar och lejdare. Lejdaren 
skall ha tillräckligt stora viloplattformar (minst 600x600 mm) med högst 6 
m avstånd. Avståndet mellan viloplattformama kan vara större, dock högst 
15 m, om lejdaren används sällan eller är försedd med viss fall säkring. 
Krav ställs också på maskiners form. De skall såvitt möjligt utformas utan 
utkragande delar, skarpa hörn och kanter och trånga fördjupningar och hål. 

Arbetsgruppen WG 3 inom CENELEC har i november 1996 presenterat ett 
utkast till Europanorm avseende arbetarskydd vid vindkraftverk [29]. 
Normen består av två delar, pr EN 61400-21 och pr EN 61400-22. Den 
förra innehåller de tilläggskrav till EG: s Machinery Directive EN 292 som 
avser personalens hälsa och säkerhet vid vindkraftverk. Den andra delen 
som ännu inte kommit ut, är avsedd att omfatta ett antal bilagor, en per 
deltagande land, där de nu gällande nationella kraven beträffande arbe
tarskydd sammanställs. Deltagarländerna är Danmark, Holland, Italien och 
Tyskland. 

Standarden gäller för horisontalaxlade nätanslutna vindkraftverk med en 
rotorsvept area minst lika med 40 m 

2
. På de ytterligare krav som behöver 

ställas vid havsbaserade vindkraftverk ges endast generella synpunkter. En 
lång lista över besläktade EN-dokument inleder framställningen. Därefter 
följer en mycket detaljerad sammanställning av säkerhetskrav. Ur inne
hållsförteckningen återges: 

3. Strukturella turbinanordningar 
3.1 Allmänna konstruktionskrav 
3.2 Passager 

3.2.1 Tillgänglighet 
3.2.2 Utrymningsvägar 

3.3 Utrymmen 
3.4 Golv, plattformar, uppehålls- och arbetsplatser 
3.5 Klättringsredskap 
3.6 Rörliga delar, blockeringsanordningar 
3.7 Åskväder 
3.8 Buller 
3.9 Nödsituationer 
3.10 Avstängning, brand, lösa delar, vatten 

4. Ickestrukturella turbinföreskrifter 
4.2 Manual 
4.3 Utrustnidng för personalsäkerhet 
4.4 Varningsskyltar och signaler 

5. Personlig skyddsutrustning 
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9 Elsäkerhet 
Boverkets Byggregler BBR 94, 8:9 föreskriver att "Byggnader skall ut
fonnas så att risken för personskador till följd avelstötar begränsas". Hän
visning görs till Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 
1994:7 och 1996:7. Se vidare SS 4870110, Åskskydd för byggnader. 
SEK,1978. 

I fråga om krav som skall ställas för att uppnå tillfredsställande el säkerhet 
åtnjuter International Electrotechnical Commission IEC internationell auk
toritet. Det finns därför anledning att noga studera och inhämta råd i IEC 
1400-1 [1], kapitel Electrical system. 

Det elektriska systemet skall vara så konstruerat att det tillförsäkrar minsta 
möjliga risker för människor och boskap liksom också minsta potentiella 
skada på vindkraftverket och yttre elektriskt system vid drift och underhåll 
av vindkraftverket under alla nonnala och extrema yttre förhållanden defi
nierade i avsnitt 3.1 ovan. 

Vindkraftverkets elektriska system, inklusive all elektrisk utrustning och 
alla komponenter, skall uppfylla kraven i relevanta IEC standarder. Speci
ellt skall konstruktionen av vindkraftverkets elektriska system tillfredsställa 
IEC 364. Utfonnningen av systemet skall ta hänsyn till effektgenerering
ens fluktuerande natur vid vindkraftverk. 

Vindkraftverkets elektriska system skall överensstämma med standarden 
IEC 1000 avseende elektromagnetisk kvalitet. 

I det följande återges rubrikerna från de olika avsnitten i IEC 1400-1: 

Skyddsanordningar 
Strömbrytare 
Jordningssystem, hänvisning till IEC publikation 364-5-54 
Åskskydd, IEC 1024-1 
Elkablar 
Självexcitering 
Överspänningsvariation och effektkonditionering 

Danmarks Energistyrelse ger i Teknisk Grundlag ett avsnitt 3.7 Elektriske 
installationer, som inleds: "Af hensyn til personbeskyttelse, m0llens egen
funktion, elektromagnetiske forstyrrelser og netpåvirkning stilles der sik
kerhedsmeassige og kvalitetsmaessige krav til en vindm0lles elektriske in
stallationer. Det elektriske udstyr skal vaere konstrueret under hensynsta
gen til tilgaengelighed, vedligeholdelse, fejls0gning og reparation". 
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Därefter följer uppräkning av ett antal krav som liknar de som finns i IEC 
1400-1. Ett antal hänvisningar görs till staerkstr0msbekendtg0relsen samt 
till IEC Standarder. Vidare innehåller kapitel 7 i Rekommandation til 
opflyldelse af krav i Teknisk Grundlag en 16 sidor lång instruktion om el
teknikproblem vid vindkraftverk. 

Även DNV [13], GL [14], ECN [9], AWEA [11] och CSA [12] har utför
liga avsnitt om el säkerhet vid vindkraftverk. 
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1 O Brandskydd 

Brandlagen och Brandstadgan reglerar de grundläggande kraven på brand
försvar och annan räddningstjänst med Räddningsverket som ansvarig 
myndighet. Brandlagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om 
kommuners och enskildas skyldigheter. Brandstadgan innehåller detaljbe
stämmelser. Dessutom finns lokala brandordningar i varje kommun. 

Plan- och bygglagen innehåller i 3 kapitlet, 15§ och 9 kapitlet, l § allmänna 
föreskrifter om att byggnader och byggande skall utföras så att risken för 
olycksfall begränsas. Beträffande brand utvecklas dessa närmare i Bover
kets Byggregler BBR 94 och Konstruktionsregler BKR 94. BBR innehål
ler ett kapitel 5 Brandskydd, där brandtekniska klasser, utrymning vid 
brand, skydd mot uppkomst av brand, skydd mot brandspridning, bärför
måga vid brand och anordningar för brandsläckning behandlas. 

Evakueringsmöjligheter är viktiga, se även kapitel 8. 

Ytterligare föreskrifter och råd beträffande bärförmåga vid brand lämnas i 
BKR, kapitel 10. Brand klassas som olyckslast. Eftersom vindkraftverk 
normalt inte hänförs till säkerhetsklass 3 behöver en brandteknisk dimen
sionering inte genomföras utom möjligen vid mycket stora anläggningar. 

Varken IEC 1400-1, Danmarks Teknisk Grundlag eller klassningssällska
pens regelsamlingar behandlar brandskydd utom kortfattat under arbe
tarskydd eller personsäkerhet. 
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Bilaga A 
00 o 

VINDFORHALLANDEN 
Utdrag ur lEG 1400-1. Ed 2 
Vindhastighetsfördelning 

I standardklasserna I - IV skall 10-minutersmedelvindhastigheten antas va
ra Rayleighfördelad. Vid nav höjd ges sannolikhetsfördelningen av ekvatio
nen: 

p(V < VI/uv) = 1-ex{ -1t(Vl/av /2Vave )2 J 
där Vave är den årliga medianvindhastigheten. 

Normal vindprofil 

Vindprofilen beskriver medelvindhastigheten som funktion av höjden över 
markytan. Den skall i standardklasserna anses variera enligt potenslagen: 

V(z) = Vnav(z I znav r 
Exponenten a ges värdet 0,2. Denna antagna vindprofil används för att de
finiera medelvindskjuvningen över den av rotorn svepta arean. 

N ormal turbulens 

Det karakteristiska värdet av standardavvikelsen al för den longitudinella 
vindhastighetskomponenten ges av 

al =II5(15+aVnav )/(a+l) 

där a är en parameter som motsvarar lutningen för standardavvikelsens lin
jära variation med vindhastigheten. Vid hög turbulens har den värdet 2 och 
vid låg turbulens 3, medan 115=0,18 respektive 0,16. För omräkning av 
al till ett karakteristiskt värde svarande mot annan sannolikhet för över
skridande anges sambandet: 

~al = 2(x -1)1 15 

där x är normalfördelningens oberoende variabel (det angivna karakteristis
ka värdet motsvarar tydligen ungefär 85%-fraktilen). 

I den högfrekventa delen kan spektraltätheten för turbulensens longitudi
nella komponent antas asymptotiskt närma sig formen: 

(j) 2( )-2/3 -5/3 SI = O,OSa l Al / Vna,' f 
Där f är frekvensen. Turbulensens skal parameter A 1 ges värdena: 

0,68 z för z < 30m 
A = nav nav 

l 20,3m för z ~ 30m 
nav 
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I Annex B anges några stokastiska turbulensmodeller (Kaimal, von Kär
män) som uppfyller dessa krav. Dessutom presenteras tillhörande kohe
rensmodeller som kan användas för att beräkna vindhastighetens variation 
inom den svepta rotorarean. 
Om vindkraftverkets svängningsmoder, och speciellt rotorns, är tillräckligt 
dämpade, kan man använda en deterministisk turbulensmodell, som be
skrivs närmare i Annex C. 

Extrem vindhastighet 

Femtioårsvinden VeSO och ettårsvinden V el bestäms som funktion av refe
rensvindhastigheten V ref. För standardklasserna I - IV gäller vid höjden z 

VeSO(z) = 1,4 Vref(z / Z nov fIl 
Vel (z)=0,75 VeSO(z) 

Variationer på ±15° i vindriktningarna skall förutsättas. 

Extrem vindby under drift 

För vindkraftverk i standardklasserna skall den extrema vindbyhastigheten 
vid navhöjd V,'indbySO' när turbinen inte är avstängd, beräknas med for-

meln: 

V vindby 50 = 6, 40' I 

Den longitudinella vindhastighetskomponenten beskrivs av ekvationen: 

Vso(z,t) = Vnuv(z / znuv r -0,367 VvilldbySO sin(37t1 / TX1- COS(21Zt / T))för o < t < T 

v"uv(z/ znuvr för t < ° och t> T 

där a=0,2 och T=14 s. 

För återkomstperioden ett år ges följande uttryck: 

V ,'indby I = 4,8 0'1 

VI (z,t) = Vnuv ( z / z IIUV r -0,367 VVilldbyl sin(37tt / TX1- cos(27tt / T))för o < t < T 

V naA z / z nov t för t < O och t > T 

där a = 0,2 och T = 10,5 s. 

Extrem riktningsändring 

Storleken av extrem vindriktningsändring (J eN skall i standardklasserna be
räknas ur sambandet: 

(J eN = ±{3 tan -I ( O' I / VIIUV) for - 1800 < (J eN < 1800 

där för återkomstperioderna N= l och 50 år gäller: 

N = 1 {3 = 4,8 

N = 50 {3 = 6,4 
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Den extrema riktningsändringstransienten ges av: 

för 1<0 

för 0< 1 < T 

för I>T 

där T = 6s är riktningstransientens varaktighet. Tecknet skall väljas så att 
den farligaste transienta belastningen uppkommer. Efter riktningsändringen 
antas vinden fortsätta att verka i den nya riktningen. 

Extrem koherent vindby 
Vid dimensionering av vindkraftverk i standardklassema skall en extrem 
koherent vindby med amplituden 

Veg = 15m I s 

antas verka. Vindhastigheten definieras av sambanden: 

l 
v( z) för I::; O 

V(Z,I)= V(z)+0,5Veg(1-cos(mIT)) för o::; I::; T 

V( z) + Vcg för 1 ~ T 

där T = IOs är uppgångstiden. 

Extrem koherent vindby med riktningsändring 
I detta fall skall uppgången i vindhastighet antas ske samtidigt med en rikt
ningsändring 8 cg' där 8 cg är 180° vid Sm/s eller mindre, 15° vid V,eJ' och 
interpoleras exponentiellt vid navhastighet V nm' däremellan, dvs: 

för Vnav < 5m/ s 

för5ml s < Vnav < V'l!l 

för Vnav = V,ef 

Den samtidiga riktningsändringen bestäms därvid av: 

{

00 

8( 1 ) = 0,5 8 cg (1 - cos( 1t1 I T)) 

eeg 

för I::; O 

för 0< 1 < T 

för I~T 

där T = IOs liksom för vindhastigheten. 
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Extrem vindskjuvning 
I standardklasserna skall hänsyn tas till extrem vindskjuvning genom att in
föra följande två transienter för longitudinella hastighetskomponenter 

- vertikal skjuvning 

( ) 
_ {v,IQV( z / Znav r v; y, z, t -

V"av( Z / znav)a 

+0, 5(( z - Znav ) / D )( 5 + 0, 44Vvindby50 )( l - cos( 27tt / T)) for O < t < T 

for t < O och t > T 

- horisontal skjuvning 

( ) 
_ {Vnav( z / z nuv r +0, 5(Y/ D ~ 5 + 0, 44Vvindb;50 )( 1- cos( 27tt / T)) for 0< t < T 

VI y,z,t -
V ( / )a for t < ° och t > T 

nuv Z ZI1UV 

där a = 0,2 och T = 12s 

Vindskjuvningens tecken skall väljas så att den farligaste transienta lasten 
uppkommer. 
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Bilaga B 
DIMENSIONERANDE LASTFALL 

Dimensionerings- DLC Vindförhållande Andra för- Typ av Partialkoef-
situation hållanden analys ficienter 

1. Energiproduktion 1.1 NTM Vnav =Vr eller VU! U N 

1.2 NTM Vin < Vnav < VU! F l) 

1.3 ECD Vnav = Vr 
U N 

1.4 NWP Vnav = Vr eller VU! Yttre elfel U N 

1.5 EOG 1 Vnav = Vr eller VU! Förlust avelnät U N 

1.6 EOGso V nav = Vr eller VU! U N 

1.7 EWS V nav = Vr eller VU! U N 

1.8 EDCso Vnav = Vr eller VU! U N 

1.9 ECG Vnav = Vr 
U N 

2. Energiproduktion + 2.1 NWP Vnav = Vr eller VU! Fel i regler- eller U A 
felfunktion säkerhetssystem 

2.2 NWP Vnav = Vr eller VU! Inre elfel U A 

2.3 NTM Vin < Vnav < VU! Fel i regler- eller F 1) 
säkerhetssystem 

3. Start 3.1 NWP Vin < Vnav < VU! F 1 ) 

3.2 EOG I V nav = Vr eller V ut U N 

3.3 EDC 1 Vnav = Vr eller Vut 
U N 

4. Normal avstängning 4.1 NWP Vin < Vnav < Vut 
F l) 

4.2 EOG I V nav = Vr eller V ut U N 

5. Nödavstängning 5.1 NWP Vnav = Vr eller Vut 
U A 

6. Parkerad turbin, stilla- 6.1 EWM Vnav = VeSO 
Möjlig förlust av U N 

stående eller i tomgång elnät 

6.2 NTM Vnav < 0.7 Vref 
F l) 

7. Parkerad turbin med 7.1 EWM Vnav = Vel 
U A 

fel funktion 

8, Transport, montering, 8.1 Bestäms av tillverkaren U T 
underhåll, reparation 
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Förkortnin2ar: 
DLC Dimensionerande lastfall 

ECD Extrem koherent vindby med riktningsändring 

ECG 

EDC 
EOG 

EWM 

EWS 

NTM 

NWP 

F 

U 

N 
A 

T 
1) 

Index 

Extrem koherent vindby 

Extrem riktningsändring 

Extrem vindby under drift 

Extrem vindhastighetsmodell 

Extrem vindskjuvning 

Normal turbulensmodell 

Normal vindprofilmodell 

Utmattning 

Brottgränstillstånd 

Normal och extrem 

Onormal 

Transport och uppförande 

Vid utmattning används partialkoefficienter enligt nationella materialnormer, se även sid 22 

l och 50 anger återkomstperiod i år 

Partialkoefficienter Ym för material bestämda enligt ISO 2394 

99% 

98 

95 

90 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

1,02 

1,06 

1,10 

1,14 

1,05 

1,09 

1,16 

1,22 

1,07 

1,13 

1,22 

1,32 

1,12 

1,20 

1,32 

1,45 

1,17 

1,27 

1,43 

1,60 

. 80 1,19 1,30 1,44 1,62 1,82. 
I .......................................................................................................................................... ,. 

P Överlevnadsfraktil för karakteristisk materialhållfasthet 

8 Variationskoefficient för materialhållfasthet 
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b 

International Electrotechnical Commission IEC påbörjade 1994 utgivningen aven standard för vind
kraftverk, då första delen IEC 1400-1, Safety Requirements, publicerades. Ytterligare ett tiotal delar är 
planerade. Efter en omfattande revidering väntas del l utkomma i en ny Committee Draft under 
1997. Efter omröstning ges den ut som DIS (Draft International Standard) och sedan som ny stan
dard, vilket tar ett par år. Den kommer sannolikt att utgöra grunden för en framtida EV-norm för 
vindkraftverk. För små vindkraftverk har en standard, IEC 1400-2, utgetts i sin första edition. Efter 
kritik är den föremål för omarbetning. 

För att underlätta det konstruktions- och granskningsarbete som utgör underlag för byggsamråd, har 
Boverket funnit tiden lämplig att samla de tekniska kraven på vindkraftverk med tonvikt på säkerhets
kraven i en publikation i form av Allmänna råd. Projektören rekommenderas att beträffande Struktur
säkerhet, Säkerhetssystem, Provning, Kvalitetsstyrning, Drift och underhåll samt Elsäkerhet, följa an
visningarna i IEC 1400-1 i den mån de inte strider mot tvingande föreskrifter i svenska bygg- och 
konstruktionsnormer och om han inte har tillgång till ett tillförlitligare dimensioneringsunderlag eller 
bättre analysmetoder än förutsatt i IEC standarden. 

De Allmänna råden innehåller en sammanfattning av säkerhetskraven i de ovannämnda avsnitten av 
IEC 1400-1 med formler och dimensionerande lastfall återgivna i bilagor. Kompletterande upplys
ningar har i viss utsträckning hämtats från den danska energistyrelsens och de stora klassningssällska
pens regelsamlingar. 

Varken Arbetarskydd eller Brandsäkerhet behandlas i IEC 1400-1. Beträffande Arbetarskydd följer 
framställningen väsentligen danska utredningar och ger dessutom innehållsförteckningen till ett nyut
sänt utkast från CENELEC, arbetsgrupp 3. I avsnittet Brandskydd redogörs för den svenska brandlag
stiftningen, som sannolikt har en marginell påverkan på vindkraftverkens utformning. 
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