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Förord  
Föreliggande rapport utgör redovisning av ett projekt som genomförts inom 
Energimyndighetens vindkartering visar på lokalt god vindtillgång i norra 
delarna av Sverige. Många vindkraftverk byggs - och kommer att byggas - i 
dessa delar av landet. En utbyggnad i dessa delar är dock förknippad med att 
bladen kan bli utsatta för nedisning. 

För att välja rätt platser för vindkraften behövs metoder för att bedöma hur 
allvarlig risken för nedisning är på specifika platser. För detta behöver nya 
beräkningsmetoder utvecklas. För att utveckla och validera dessa behövs bra 
mätningar och för att mäta bra behövs bra instrument. 

Föreliggande studie har genomförts i syfte att öka kunskapen kring 
nedisningsmätning samt för att utgöra ett första steg i ett mer omfattande 
program av nedisningsmätningar i höga master. 

Projektet har genomförts av Saab Security inom ramen för det svenska 
vindkraftforskningsprogrammet "Vindforsk-II" som Vindforsk projekt V-151 ” 
Synoptiska nedisningsmätningar”. Programmet finansieras av ABB, EBL-
Kompatense i Norge, E.ON Sverige AB, Falkenberg Energi AB, Göteborg 
Energi, Jämtkraft AB, Karlstad Energi AB, Luleå Energi AB, Lunds Energi AB, 
Skellefteå Kraft AB, Statens Energimyndighet, Svenska Kraftnät , Tekniska 
Verken i Linköping AB, Umeå Energi AB, Varberg Energi AB, Vattenfall 
Vindkraft AB och Öresundskraft AB och Energimyndigheten. 

Projektet V-151 har förutom finansiering från Vindforsk, finansierats av 
Vindkompaniet AB, WindREN AB, SMHI och Saab Security. 

Värdefulla synpunkter på arbetet och rapporten har erhållits från projektets 
referensgrupp bestående av av Anders Björck, Elforsk, Anders Sommer och 
Rasmus Bernsdorf, Vattenfall, samt Jan-Olov Aidanpää, LTU, Jan Ahlbäck, 
Skellefteå Kraft. 
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Sammanfattning 
Projektet med mätningar av nedisning i en hög mast är en förberedelse för att 
i framtiden kunna utföra synoptiska mätningar - samtidiga mätningar på olika 
geografiska platser. Sådana mätningar är viktiga för att öka kunskaperna i 
nedisningsfysik, skapa lägesbilder och vidareutveckla modeller och därmed 
skapa bättre underlag för nedisningsprognoser. 

Projektet är ett första steg på vägen mot bättre nedisningsmätningar samt att 
skaffa erfarenheter av använda givare. 

Projektet syftade till att initiera nationella och synoptiska nedisningsmätningar 
för att kunna verifiera och utveckla nedisningsmodeller för vindkraft i 
karterings- och prognossyfte. Rent konkret innebar det att under vårvintern 
2008 och hösten/vintern 2008 mättes nedisning i Teracoms mast i Sveg på 4 
olika höjder samt på det intilliggande vindkraftverket. Mätdata har sedan 
jämförts med beräkningsresultat för nedisning och produktionsbortfall på 
vindkraft. 

Mätplatsen ingår i ett EU-projekt, COST 727, med namnet Measuring and 
forecasting atmospheric icing of structures. 

Datainsamlingen från nedisningsmätningarna på de fem mätstationerna har 
fungerat väl, med undantag för enstaka perioder när kommunikationen med 
någon av stationerna uteblivit. Vissa fel i databearbetning och presentation 
upptäcktes inte förrän mätningarna pågått en avsevärd tid. De issensorer som 
använts behöver förbättras för att ge tillförlitliga mätdata och den använda 
multisensorn för väderparametrar fungerar inte tillförlitligt vid kraftig 
nedisning. 

Dagens meteorologiska modeller som används för prognosproduktion klarar 
av att tala om att isbildning förekommer. De är dock begränsade och klarar 
inte av att i detalj beskriva var nedisningen äger rum eller i vilken omfattning. 
Ett utbyggt nät av mastmätningar skulle kunna ge ett mycket värdefullt 
bidrag till insamlingen av meteorologiska väderdata, vilket är en förutsättning 
för att kunna göra precisa prognoser. 
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Summary 
This project has been conducted with the purpose of initiating national and 
synoptic icing measurements to verify and develop icing models for frequency 
and forecast purposes. The measurements during late winter 2008 and 
autumn/winter 2008, included the heights ≈15m, 70m, 155m and 240m in 
the Sveg telcommunications mast operated by Teracom as well as 
measurements on the nacelle of a nearby, newly built, wind turbine. Synoptic 
means measurements from different locations at the same time. These 
measurements have been compared to analysis and model results. 

The measurement site is part of the COST 727 project. COST 727 is an EU-
project with the title “Measuring and forecasting atmospheric icing of 
structures”. This project is sanctioned by the swedish government with 
swedish participants from SMHI, Saab Security (f. d. Combitech) and 
Vattenfall Power Consultant (VPC). Funding for coordination by WindREN AB is 
provided by the Energy Administration via VPC. Teracom provides locations in 
the mast free of charge to increase the knowledge related to icing and to 
improve the design of tall masts. 

The data acquisition of the icing measurements has worked out well, even if 
the communication with some of the five stations has been down for periods 
of time. The icing sensors could use some improvements, and the weather 
multi sensor has proven to be not entirely reliable at severe icing. 

The meteorological models used today for forecast production are able to tell 
that icing is present, but can not in detail describe where and how much. A 
developed net of measurements in masts would give a valuble contribution to 
knowing the starting weather conditions, which is a prerequisite for weather 
calculations. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Vindkraftverk störs av isbeläggning genom att energiproduktionen minskar 
samt att risken för haveri ökar. Det stora intresset för utbyggnad av vindkraft 
har medfört att ismätningar har blivit i hög grad aktuella. 

Projektet hade som avsikt att under vintern 2007/2008 mäta nedisning i en 
hög mast och jämföra mätdata med beräkningsresultat. De mätpunkter som 
använts sitter Teracoms mast i Sveg på fyra olika höjder samt på 
maskinhuset på ett intilliggande vindkraftverk. Mätningarna i Sveg utgör det 
första steget mot synoptiska, -geografiskt spridda, nedisningsmätningar. 

Projektet Mätningar av nedisning i en hög mast ingår i det europeiska 
samarbetsprojektet COST 727. Sveg är en officiell mätplats och den enda av 
de officiella mätplatserna där mätningar sker på olika höjdnivåer. COST 727 
är ett av regeringen sanktionerat pågående EU-projekt med svenska 
deltagare från SMHI, Saab Security (f. d. Combitech), Vattenfall Power 
Consultant och med WindREN AB som svensk koordinator. Projektet 
finansieras av Energimyndigheten via Vattenfall Power Consultant. Teracom 
ställer upp med utrymme i masten eftersom de därigenom önskar förbättra 
sitt mastdimensioneringsunderlag. 

Den senaste tidens kostnadsutveckling för vindkraftverk har medfört att 
byggandet av stora havsbaserade anläggningar har skjutits på framtiden. Nya 
riksintressegränser, där gränsen för vindhastighet har sänkts, har medfört att 
skogsområden i södra Sverige nu framstår som intressanta för en närtida 
utbyggnad. Den stora utbyggnadspotentialen på land med högre 
medelvindhastighet, lägre turbulens, närhet till kraftledningar och 
förhållandevis färre antal konflikter jämfört med i skogen finns emellertid i 
fjällvärlden. En utmaning vid fjälletableringar är att kunna hantera nedisning. 

Idag är dock ganska lite känt om risken för nedisning och vilken 
extrautrustning på vindkraftverken som krävs på olika platser. För att få 
underlag till utveckling och validering av beräkningsmodeller för nedisning 
behövs omfattande data från nedisningsmätningar. Dessa mätningar bör ske 
på olika geografiska platser för att ge underlag till den modell- och 
metodutveckling som krävs för att kunna beräkna nedisningstid med tillräcklig 
kvalitet och precision.  

Projektet är ett steg på vägen till att kunna beräkna 
energiproduktionspotentialen som funktion av  

a) vindenergi (jmf Hans Bergströms kartering) 
b) temperatur (standardverk stannas idag vid t.ex. -10 till -20 
grader)  
c) nedisning. 

Att nedisningsmätningar tidigare inte har initierats beror på en tidigare 
avsaknad av lämpliga detektorer. Svenska företag har på senare tid utmärkt 
sig inom detta område och utvecklat tre olika typer av isdetektorer. I detta 
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projekt har IceMonitor från Saab AB och givare i T20-serien från HoloOptics 
använts. Campbell isdetektor har använts under en begränsad tid då projektet 
fick tillgång till den mycket sent. 

För framtida jämförelser med modellkörningar bör på sikt kontinuerliga 
nedisningsmätningar utföras i sammanlagt 10-talet utvalda ca 300 m höga 
telemaster; 5 st längs en västlig och 5 st längs en östlig N-S linje genom 
Sverige. Det kan ur vindenergisynpunkt vara lämpligt att inleda de första 
nedisningsmätningarna i Sveg, där ett vindkraftverk är placerat i den höga 
telemastens omedelbara närhet. 

Nedisningens inverkan på produktionen har tidigare studerats på mindre verk 
med passiv överstegringsreglering (Suorva, 600 kW) men studier på större 
verk saknas. I detta fall studeras ett 2 MW-verk med aktiv effektreglering. 

Teracom har tidigt annonserat en önskan att kontinuerligt förbättra sitt 
mastdimensioneringsunderlag vad beträffar nedisning. Detta är anledningen 
att de därför ställer upp med plats i masten utan att kräva ersättning för 
detta. 

Projektets målsättning är att initiera samt skaffa erfarenheter inför att  
etablera nationella synoptiska nedisningsmätningar i syfte att verifiera och 
utveckla nedisningsmodeller och metoder enligt pkt 5-10 i [1]: 

 

De poster i [1] som berörs av detta projekt är: 

COST 727 - Atmosfärisk nedisning av strukturer: 

5. Klassificering av platser med hänsyn tagen till nedisning 

6. Verifiering av nedisningsmodeller 

7. Kartering av nedisningsfrekvens 

 

IEA RD&D Wind, Task 19 – Vindkraft i kalla klimat: 

8. Energiproduktionskartering 

9. Energiproduktionspotential 

10. Platsspecifik beräkning av nedisningsfrekvens 

11. On-site vind- och nedisningsmätningar 

 

Problematiken kring nedisning av vindkraftverk finns beskriven i bl.a. [2], [3], 
[6] och [7]. På Svenska finns bl.a. [8] och [9]. 

1.2 Projektets syfte 
Projektet syftar till att ta första stegen mot bättre nedisningsmätningar. Detta 
för att kunna verifiera och utveckla nedisningsmodeller för vindkraft i 
karterings- och prognossyfte. För detta krävs synoptiska mätningar, det vill 
säga samtidiga mätningar på olika platser. I detta projekt sker mätningarna 
på olika höjder i mast samt på ett vindkraftverk. 
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Avsikten i detta projekt var att 

a) under de sista mätsäsongerna inom COST 727; vintern 2008 samt hösten 
och vintern 2008, mäta nedisning i Svegmasten på h = ca 15m, 70m, 155m 
och 240m samt på maskinhuset på det intilliggande vindkraftverket 

b) ställa nedisningsdata till förfogande via Saab AB serverlösning, 

c) jämföra mätresultat med modellkörningar och 

d) utvärdera produktionsförlusten p.g.a. nedisning [kWh] hos det närbelägna 
vindkraftverket. 

1.3 Projektets genomförande 
Projektet bygger på den aktuella kunskap som presenteras av Fikke et al i [4] 
och förutsätter bl.a. projektledning, vädergivare (inkl islastgivare: IceMonitor) 
och mätstationer från Saab Security (f d Combitech) i Östersund samt snabba 
isdetektorer från HoloOptics. Önskemålet har varit att sensorerna anpassas 
för att i framtiden kunna integreras mot SMHI insamlingssystem så att 
systemet skall bli lätt tillgängligt för meteorologer och de högskolor som SMHI 
samarbetar med. Därmed kan analys- och prognosverktyg för att studera 
nedisning utvecklas med stöd av insamlad data. Inom detta projekt samlas 
mätdata in av Saab AB och lagras på en server. Deltagare i projektet  
kommer åt mätdata på servern i realtid (uppdateras varje heltimme) via web-
gränssnitt. Mätdatafiler kan även tas hem via webgränssnittet. 

Efter att mätningar genomförts har uppmätt nedisning jämförts med dito 
enligt analys (Mesan) och prognos (Hirlam) av SMHI i Sundsvall. Mesan och 
Hirlam utgör grunden i de overifierade kommersiella nedisningsprognoser för 
flygbruk som idag presenteras var 3:e timme på http://www.lfv.se/map.asp. 
Energiproduktionsförlusten p.g.a. nedisning för det närbelägna vindverket har 
studerats och redovisas separat i denna rapport. 

 

1.4 Resultatredovisning 
Resultatet redovisas i tre delrapporter: 

• Beskrivning av mätsystem och datainsamling med utvärdering funktion och 
tillförlitlighet (Saab Security (f. d. Combitech)), 

• Analys av nedisningsmätningar och jämförelse med modellberäkningar 
(SMHI) samt 

• Produktionsförluster på grund av nedisning (WindREN AB). 

Resultaten används inom COST 727 och inom IEA Task 19, och de där 
sammanhängande presentationerna vid bl.a. EWEC 2008. [5] utgör ett 
exempel på sådan rapportering. Huvudsyftet med projektet är att initiera 
synoptiska nedisningsmätningar. För att vara synoptiska, dvs samtida över ett 
större område, krävs nedisningsmätningar i flera master, något som aldrig 
tidigare har genomförts med tillförlitliga isdetektorer. Om mätningarna kan 
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utvidgas och bli permanenta inom ramen för t.ex. SMHI:s mätverksamhet så 
kommer det bidra till nedisningsprognosticering. 

1.5 Tidigare dokument 
 

Sveg_Combitech_20071015.doc  (ansökan) 

Teknisk beskrivning av mätsystem.doc 

Site Sveg description 080430.pdf 

Delrapport 080702.pdf 

Servicerapport 2008-04.doc 

Service-rapport  2008.doc 

Service utförd 2008-10 uppgr mätsystem.doc 

1.6 Avgränsningar 
Projektet avgränsar sig till att skaffa erfarenheter vad gäller 
nedisningsmätningar, att prova några sensorer och sätta upp mätsystem för 
mätningar av nedisning och att analysera insamlad mätdata. Projektet 
begränsar sig till att nyttja den typ av sensorer som föreslagits i ansökan och 
ej till vidareutveckling av sensorerna under projektets gång. Någon 
utvärdering av statistik för mätdata från perioden februari till juni har inte 
gjorts. 

 

Som ett första steg mot geografiskt spridda mätningar, har i detta projekt 
mätningar gjorts på en plats. 
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2 Delrapport Mätsystem (Saab 
Security, tidigare Combitech) 

2.1 Hur mätsystemet är uppbyggt 
Detta avsnitt är en beskrivning av hur mätsystemet är uppbyggt. Det 
innefattar placeringsort, beskrivning av använda sensorer, systemdesign, 
installation, datainsamling samt web-presentation. 

2.1.1 Karta, Beskrivning mätplats  
Mätplatsen är i närheten av Sveg. Geografiska koordinater är 61° 55' N, 14° 
18’ E. Samhället Sveg är markerat med ”A” på kartan nedan. 20 km från Sveg 
finns masten, ”B” på kartan. Marknivå för masten är 705 möh. 

 
Orografi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Kartor med Sveg och masten markerade med A respektive B 
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2.1.2 Sensorer 
Följande sensorer har använts i projektet: 

IceMonitor  

Saab Securitys (f. d.Combitech) islastmätare IceMonitor™. Denna sensor 
mäter islasten, dvs vikten hos den is som återfinns på sensorn. Sensorn 
utgörs av ett vertikalt rör med diametern 30 mm och längden 0,5 meter. 
Vikten uppmäts med en lastcell vars mätområde är noll till 10 kg. Huset där 
lastcellen är monterad är uppvärmt för att stavens infästning ska förbli isfri 
för att inte störa mätningarna. Uppvärmningen är behovsstyrd via en 
integrerad elektronisk regulator. Sensor-röret kan rotera fritt för att medge 
cylindrisk ispåyggnad. Under inverkan av vinden kommer röret därmed att 
kunna vridas så att påbyggnaden av is blir jämnt fördelad runt röret 
(cylindern). 
 

 
Figur 2 IceMonitor i det utförande som används på vindkraftverket 

IceMonitor finns två olika utföranden varav det som visas i figur 2 är det 
nyare och som serietillverkas. Det tidigare utförandet på IceMonitor är använt 
på de fyra mätstationerna i masten och visas i figur 3 nedan. 
 
 

Sensor-rör 

Lastcellshus 
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Figur 3 IceMonitor med det utförande som använts i masten 
 
Stödet för den horisontella delen av sensorn innehåller en vantskruv som 
används för justering av sensorns läge så att dess rör blir vertikalt. Den 
elektroniska förstärkaren sitter monterad på ett vertikalt rör i installationerna 
i masten. I den nyare versionen är förstärkaren integrerad (figur 2). 
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HoloOptics Isdetektor T26 

Denna sensor detekterar med optiska sensorer förekomst av is. Detta för att 
ge en snabb varning om att is byggs upp. Mätprincipen är sådan att ljuset 
från IR-emitter som reflekteras mot en mätprob registreras av fotodetektor, 
vilken utnyttjar att probens optiska egenskaper förändras vid isbeläggning. 
Detektorn har en sensor för vardera vädestreck – fyra stycken integrerade i 
samma enhet – vilket gör att detektionen blir oberoende av vindriktningen. På 
Vindkraftverket används en isdetektor med endast en sensor (T23) då 
vindkraftverket vrids med vindriktningen, vilken därmed alltid är densamma 
relativt generatorhuset. Om is detekteras värms sensorerna upp så att de 
avisas. De kommer att detektera is igen efter en stund om nedisningen 
fortsätter. Frekvensen av detektioner anger således intensiteten hos 
nedisningen. 

 

 
Figur 4 HoloOptics T26 

Prob 
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Campbell 0871LH1 

Campbell 0871LH1 är en så kallad freezing rain detector som ger utdata 
digitalt på motsvarande sätt som HoloOptics. Mätprincipen bygger på att 
skapa mekaniska longitudinella vibrationer i en sensorstav med hjälp av en 
elektrisk spole och att sedan känna av amplituden på vibrationen. Amplituden 
sjunker när isbeläggning uppstår, orsakat av att staven då får en annan 
resonansfrekvens. När is detekterats värms staven upp så att vattnet kan 
rinna av. Sensorn är sedan klar för att åter detektera nedisning. 

 

 
Figur 5 Campbell 0871LH1, monterad i mast på 70 meters nivån 

 

Sensorstav 
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Multivädergivare Vaisala  

Multivädergivare Vaisala WXT510 (samt den nyare varianten WXT520 i 
mätstationen på 70m) ger i denna applikation information om 
väderparametrarna lufttemperatur, luftfuktighet, daggpunkt, lufttryck, 
vindriktning och vindhastighet. Från installationen på vindkraftverket används 
inte vindriktningsdata då sensorn sitter monterad på ett vridbart 
generatorhus. 

 

 

Figur 6 Vaisala multigivare 

 

Alla sensorer i masten är monterade på ett vertikalt rör och kopplade till ett 
gemensamt kopplingsskåp på respektive höjd. I vindkraftverket är 
kopplingsskåpet placerat inne i generatorhuset medan sensorerna är 
monterade uppe på taket i närheten av befintliga sensorer. Montering har 
gjorts så att sensorerna inte ska störa befintlig utrustning. 

Ultraljudsensorer 
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2.1.3 Systemdesign 
Systemet är designat med fristående mätsystem på varje höjdnivå. Detta 
innebär att mätsystemen opererar oberoende av varandra. Därmed 
säkerställs en hög driftssäkerhet. 

Figuren nedan visar en översikt över mätsystemet. Givarna IceMonitor, 
Vaisalas multigivare, HoloOptics, samt Campbell-givaren (vilken endast finns 
på 70-metersnivån i masten) levererar mätdata till  µ-GMS logger, där de 
lagras så att insamlingen av data inte blir äventyrad om GPRS-sambandet 
ligger nere tillfälligt. Via GPRS-modem hämtas mätdata via Internet för att 
lagras i en databas. Ett webgränssnitt kopplat till denna databas tillåter 
presentation och dataöverföring via Internet. 

 

GMC
databas

Internet webpresentation

Vaisala
WXT510IceMonitor™ HoloOptics

T26

µ -GMS
logger

GPRS
modem

Campbell
0871LH1

 

Figur 7 Översiktlig bild över mätsystemet 
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2.1.4 Installation 

u-GMS with
sensors for
temperature,
wind and
relative humidity

HoloOptics
T26

HoloOptics
T26

HoloOptics
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240 m
 level

155 m
level
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ca.
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Measuring station with
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wind and relative humidity

HoloOptics
T26
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wind and
relative humidity

u-GMS with
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temperature,
wind and
relative humidity
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Figur 8 Beskrivning av hur sensorer och övrig utrustning monterats på 
masten och vindkraftverket i Sveg 
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Figuren ovan illustrerar installerad utrustning. Mätsystemet omfattar 4 
stationer på höjderna 15m, 70m, 155m respektive 240m i en TV-mast samt 1 
station på höjden 80m i ett vindkraftverk. På varje höjd finns ett separat 
GPRS/GSM-modem. Mellan masten och vindkraftverket är avståndet ett par 
hundra meter. 

Specialfästen har tillverkats för montage av utrustningen. Fästena är olika för 
varje höjdnivå då mastens dimensioner minskar med höjden. Dessa fästen 
har galvaniserats för att få monteras i Teracoms mast. 

Vid konstruktion av fästen till utrustningen har hänsyn tagits till att sensorer 
och utrustning ska rymmas i hiss i mast respektive vindkraftverket. Det är 
trångt att ta sig upp i vindkraftverkets generatorhus och detta har begränsat 
storleken på den utrustningen som har installeras. 

Höjderna för montering av utrustning har valts efter samråd med Teracom. 
Det ursprungliga förslaget att placera en mätstation på 300m höjd har 
förkastats då TV-antenner på nivåer under 300 meter gjorde att åtkomst av 
höjder däröver är mycket begränsad. (Nedstängning av TV-utsändning krävs 
vid passage av antenner.) 

Som exempel på installerad utrustning på mast, se figur nedan. 
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Figur 9 Foto över mätstation och installerade sensorer monterade på masten i Sveg 
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Figur 10 Installation på vindkraftverk. Från vänster till höger syns 
HoloOptics, GSM-antenn, IceMonitor och Vaisala multigivare 
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2.1.5 Datainsamling 
Alla sensorer på en höjdnivå har anslutits till ett gemensamt kopplingsskåp. I 
detta skåp finns en beprövad datainsamlingsenhet (liknande den som används 
av Vägverket för vägväder-information). I datainsamlingsenheten har 
signalerna från varje sensor anpassats till ett lämpligt utdataformat. 
Datainsamlingsenheterna har anslutits till var sitt GSM-modem för överföring 
av mätdata via GPRS till överordnat system. 

Data loggas lokalt var 10:e minut, och skickas till mätcentralen varje timme. 
Om kommunikationen med mätcentralen uteblir kommer lagrade 10-minuters 
lokal data att skickas till mätcentralen när kommunikationen är återupprättad. 
Mätstationen kan lagra data upp till 30 dagar utan förluster. 

För central datainsamling har Saab Securitys (f.d. Combitech) befintliga 
system GMC använts. GMC består av datainsamlingsserver, databasserver 
och olika typer av modem eller anslutningar mot Internet för hantering av 
extern utrustning och för presentation av mätdata. 

2.1.6 Web-presentation 
För presentation av mätdata finns en web-applikation. Denna web-applikation 
innehåller mätdata från mätstationerna i masten och på vindkraftverket. Alla 
deltagare i projektet kommer åt denna web-sida. Se sökvägen 

http://www.rwis.net/php/presentations/sveg/index.php. 
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2.2 Hur mätsystemet har fungerat 

2.2.1 Översikt av mätsystemet 
Mätsystemet består av flera mätstationer som arbetar oberoende av 
varandra, vilket gör datainsamlingen mindre sårbar. Data loggas i stationerna 
vilket säkerställer datainsamlingen även då kommunikation misslyckas. Ett 
antal perioder med uteblivna data från några av mätstationerna finns. 
Orsaken till uteblivna data är framförallt att fel i strömförsörjningen till 
mätstation eller modem uppstått. Fel i strömförsörjning har orsakats av 
utlösta säkringar i mätstation och/eller kraftmatning till viss höjdnivå i 
masten. Även matning av lågspänning till modem har slutat fungera vid några 
tillfällen. Uteblivna data från enskilda sensorer har orsakats av fel på 
respektive sensor. Vid fel i GPRS-förbindelse med mätstationer har larmer 
sänts via SMS till flera mottagare inom Saab så att åtgärder snabbt kunnat 
vidtas. 

I stort har datainsamlingen fungerat bra, medan funktion och driftssäkerhet 
hos sensorerna har vissa brister. För servicerapporter, se bilagorna 1, 2 och 
3. 

 

Figur 11 Illustration över nedisning. Icemonitor och Vaisalas multigivare kan 
skönjas under ispåbyggnaden på 240 meters höjd i masten. 
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2.2.2 Givare IceMonitor  
Tillgång till mätdata från IceMonitor har varit nära nog 100 % så länge 
systemet varit i drift. På grund av störningar i mätsignaler orsakade av 
stabilitetsproblem hos elektronik och mekaniska problem har eftersträvad 
noggrannhet inte uppnåtts. Vidareutvecklingar av IceMonitor som är under 
införande är effektivare reglering av lagervärmen, nytt utförande på 
förstärkarenheten, mekaniskt modifierade infästningar av mätstav samt 
förbättrad lastöverföring till lastcell. 

Dessa förändringar har sin bakgrund i att utvärderingar av mätdata inom 
COST 727 visat på vissa problem med temperatur- och vindkänslighet samt 
på värmeeffekten på lager och sensorhus. 

Upplösningen hos mätdata har under mätperioden varit begränsad till 1N (100 
gram), vilket får anses vara en alltför låg upplösning. 

Den temperaturberoende instabiliteten i utsignalen kan elimineras med ny 
förstärkare som använder en annan mätprincip (AC-matning i stället för DC). 
Vindkänsligheten hos utsignalen kan reduceras drastiskt med modifierad 
kraftöverföring från mätstav till lastcell. Vilofriktionen i mätstavens lager 
utgör en faktor som kan påverka stabiliteten hos utsignalen, särskilt om 
staven inte är helt vertikalt. Fälttester visar att påverkan kan hållas inom +- 
50 gram. 

2.2.3 Givare HoloOptics 
Vad gäller givaren HoloOptics är ytterligare produktifiering önskvärd för 
funktion och utförande. Önskvärda förbättringar är: Automatik för att stänga 
av värmen i givaren under sommartid, förbättrad täthet så att vatten inte 
tränger in i sensorhuvud samt högre prestanda. Förbättring är gjord under 
projektets gång genom moteringen av kontaktdon, vilket innebär att kablaget 
inte behöver bytas vid givarbyte, se bilaga 2 

I Figur 12 redovisas frekvensen av olika längd på indikering. I Figur 13 
redovisas frekvensen av längd på indikeringar som är samtida med isrisk. 
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Figur 12: Frekvens av indikeringstider 

 

 
Figur 13: Frekvens av indikeringar som är samtida med lufttemperatur under 
0°C 

Det framgår tydligt att probvärme och värme av huvudet är för svag. Om så 
inte vore fallet skulle antalet perioder med 600 sek indikering sannolikt vara 
mindre och antalet mellan 1 och 599 sekunder vara fler. 

Indikeringar under perioder då nedisning inte förekommer beror på att 
sensorn är känslig för starkt regn och täta moln som avsätter vatten på 
proben. 

Indikeringar under perioder med lufttemperatur över 0°C, speciellt under juni, 
juli och augusti beror troligen på regn, låga moln eller dimma med högt 
vatteninnehåll som väter proben. Värmen på huvudet måste förbättras. 
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Tillverkaren menar på att det är mycket viktigt att sensorerna stängs av 
under sommarhalvåret. 

Isrisk anses förekomma om Rh>92 % och lufttemperaturen är under 0 °C. 

Diagrammet visar antal sekunder med indikering per tio minuter. Max värdet 
är 600 sekunder. Negativt värde visar att sensorn inte är monterad eller 
statustignalen är låg. Låg statussignal indikerar att sensorn är strömlös och 
det kan bero på att matningen har upphört eller att en kortslutning uppstått. 

 

2.2.4 Givare Campbell 
Campbell ”freezing rain detector” 0871LH1 är utlånad till projektet och 
installerades inte förrän 2008-10-30. 

Campbell–givaren har endast varit i drift en kort tid under slutet av 
mätperioden. 2008-11-17 15:10 är de första värdena från givaren Campbell 
sparade. Givaren ger antal sekunder is har indikerats under senaste 10 
minuterna. 

Leverantören av givaren har tillhandahållit undermålig dokumentation och 
installationsinstruktion vilket har försvårat installationen och utvärderingen av 
givaren. Någon service och kontroll av sensorn har inte gjorts efter 
installationen. 

 

2.2.5 Vaisala Multigivare 
Vaisala Multigivare WXT510 valdes baserat på att den är en relativt billig 
sensor och ger information om många parametrar. Vid nedisningstillfällen har 
den fungerat bättre än väntat, även om den vid kraftig nedisning kan sluta 
fungera. Elektroniken har inte varit helt stabil då seriekommunikationen har 
slutat att fungera på vissa exemplar utan att någon orsak hittats. En senare 
version, WXT520, sattes på en av mätstationerna (70 meters nivå) och 
fungerade utan felindikering. 

Ett exempel på kraftig nedisning av Vaisalas Multigivare uppträdde 2008-12-
01. Samtidigt som nedisningen var kraftig på 155m nivå indikerades en 
vindhastighet på 0m/s. Att vindhastigheten skulle vara 0m/s på bara en av 
nivåerna i masten är högst orimligt. Detta kan förklaras med att 
ultraljudsensorerna blivit blockerade av is. 
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2.3 Saab Securitys analys av mätdata och drift 
Lufttemperatur samt luftfuktighet alternativt daggpunkt kan användas som 
indikation om isbildningsrisk. Vid utvärdering av nedisningsgivarna kan 
mätvärden från givarna ställas i relation till vädermätvärdena, för att se hur 
nedisningsgivarna beter sig vid tillfällen med väderförhållanden som skulle 
kunna innebära isbildningsrisk.  

2.3.1 Till 2008-07 uppnådda resultat 
Systemet driftsattes i början av februari 2008 och har sedan dess samlat in 
mätdata. Flera tillfällen av is har detekterats. 
 
Inom ramen för COST 727 har SMHI identifierat ett säkert nedisningstillfälle 
mellan 2008-03-15 och 2008-03-17. Mätdata från denna period för alla 5 
installationerna i Sveg är inskickade till Metotest server. Där finns alla 
nedisningstillfällen från de mätplatser som hör till COST 727 samlade. 

HoloOptics isdetektor har haft en del driftstörningar under perioden. Vid några 
istillfällen bedöms sensorn fungera tillfredsställande.  

2.3.2 Driftstatistik 
Utvärdering av statistik på mätdata från Sveg islastmätningar perioden juli 
2008 t o m januari 2009 

Någon utvärdering av data från perioden februari till juni har inte gjorts. 

 

HoloOptics 

Av teoretiskt möjlig tillgång på mätdata från de 4 HoloOptics T26 och en T23 
har över 89% insamlats till mätcentralen. 

Från två av stationerna är andelen mätdata som kunnat samlas in över 97%, 
medan det från sensorn på 15m nivå i masten har insamlats bara 25%. 
Orsaken till detta är framförallt att sensorn slutat fungera och därför varit 
nermonterad. Sensorn var nermonterad först en period i oktober-november 
och sedan ännu en period med början i december. Därefter har sensorn inte 
återmonterats. 

Andelen insamlad data med felkod från HoloOptics T26 på 15m nivå är därför 
hela 72%. Även för HoloOptics T26 på 240 m nivå är andelen giltiga mätdata 
låg på grund av att stationen var strömlös en tid. 

Problem med T23 i vindkraftverkat har gett att andelen felkod är ca 10 %.  

Summan av andelen felkoder och giltiga mätdata för varje sensor och 
tidsperiod blir oftast mindre än 100%.Skillnaden utgörs av de mättillfällen när 
varken mätdata eller felkod blir sparade i databasen. Detta kan orsakas av att 
det uppstått fel i respektive stations mätdator eller att sambandet med 
mätcentralen uteblivit så länge att lokalt sparad data försvunnit. 
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Sett till data för HoloOptics på alla fem stationerna saknas data för närmare 
10% av vad som är teoretiskt möjligt. 

 

IceMonitor 

Från de fem stationernas IceMonitor finns det 90% giltiga data tillgängligt, i 
förhållande till vad som är teoretiskt möjligt. De 10% data som saknas härrör 
i huvudsak från perioden september till mitten av oktober när mätstationen 
på 155m nivå var strömlös. De giltiga mätdata som insamlats har emellertid 
begränsad användning då IceMonitor uppvisar betydligt sämre 
mätnoggrannhet än vad som behövs. 

Vid vissa väder- och temperaturförhållanden är sensorn instabil på grund av 
att dess temperaturreglering inte fungerar tillförlitligt. 

 

Vaisala WXT510 

Data från lufttemperaturmätningen (som representant för övriga analoga 
parametrar) har utvärderats och andelen tillgänglig mätdata är 91%. 

Andelen felkoder i medel för alla stationer är 0,5%, och andelen utebliven 
data är 8,5%. I stort sett beror utebliven data på att mätstationen på 155m 
nivå har varit strömlös en längre tid, men även att stationen på 15m nivå var 
strömlös en kortare tid.  

Vinddata från WXT510 uppvisar nästan samma statistik på felkoder och 
tillgänglighet som lufttemperaturdata. Däremot finns perioder där 
vindhastigheten varit 0 m/s samtidigt som alla andra mätstationer uppvisar 
avsevärd vindhastighet. 

Detta indikerar klart att ultraljussensorn på WXT510 blivit utstörd, troligen på 
grund av att den blivit helt nedisad. En annan sensor med bättre 
uppvärmning bör klara nedisning betydligt bättre. 

2.3.3 Slutsatser mätsystem 
Datainsamlingen har generellt sett fungerat väl. Fristående system medför 
hög tillgänglighet. Loggning av data lokalt i respektive mätstation är 
fördelaktigt för att inte förlora data om kommunikationen med mätcentralen 
skulle utebli.  

Isdetektorn från HoloOptics har under en tid uppvisat en del problem med 
funktion och tillförlitlighet. En ny version av givare kan fungera bättre. 

Vad gäller IceMonitor är bättre stabilitet önskvärt. Saab Security har utarbetat 
förbättringsåtgärder. I visningen av mätvärdena är högre upplösning från 
IceMonitor önskvärt. 

HoloOptics och Campbell, vilka båda ger nedisning under de senaste 10 
minuterna, verkar ej följas åt direkt i värden. 

Vaisalas Multigivare har inte gett helt stabilt intryck, och det verkar tydligt att 
den inte ger tillförlitliga mätdata vid kraftig nedisning. 

En slutsats är att de testade givarna inte fungerar tillfredsställande.  
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3 Delrapport Analys av 
nedisningsmätningar och 
jämförelse med modellberäkningar 
(SMHI) 

3.1 Metod för att uppskatta nedisning från 
meteorologiska modeller. 

För produktionen av korta prognoser, upp till 48 timmar, används på SMHI 
modellsystemet HIRLAM. Det står för HIgh Resolution Limited Area Model. 
Detta modellsystem är utvecklat i ett samarbetsprojekt, där alla nordiska 
länderna plus ytterligare ett antal europeiska länder ingår. Målet för projektet, 
som pågått i drygt 20 år, är att se till att de deltagande länderna får tillgång 
till bästa möjliga prognosmodell för sin dagliga prognosproduktion på den 
korta tidsskalan. 

SMHI kör idag i samarbete med NSC (National Supercomputer Centre) i 
Linköping tre varianter av HIRLAM-modellen. Det är en stor domän med 22 
kilometers upplösning, en mellandomän med 11 kilometer och en mindre med 
5 kilometers upplösning. Utsträckningen av domänerna framgår av figur 3.1 

 
Figur 3.1: SMHIs modellområden. 
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11- och 5-kilometersvarianterna är identiska förutom upplösningen, medan 
22-kilometersvarianten använder en mer sofistikerad metod för att analysera 
alla väderobservationerna. 22-kilometersvarianten har också lite sämre 
upplösning i vertikal led än de båda övriga. Högre upplösning ger bättre 
förutsättningar att göra mer detaljerade prognoser samtidigt som det också är 
mer beräkningskrävande. Val av upplösning och storlek på beräkningsområde 
är avhängigt av hur stora beräkningsresurser som finns tillgängliga. 

Modellen gör prognos på en uppsjö av parametrar såsom vind, temperatur, 
fuktighet, molnighet och nederbörd mm. En parameter som tillkommit på 
senare år är molnvattenmängd, vilket är ett mått på hur stor del av 
luftvolymen som innehåller vatten i form av molndroppar. Detta tillsammans 
med information om vind och temperatur ger då förutsättningar att uppskatta 
graden av istillväxt i modellområdet. 

 

Delrapporten i sin helhet återfinns som bilaga 4. 

3.2 Sammanfattning av bilaga 4 
Det är svårt att på ett bra sätt beskriva de processer i atmosfären som har 
betydelse för bildning eller upplösning av låga moln. Som nämnts tidigare så 
har topografin en väldigt stor betydelse, så hög upplösning både horisontellt 
och vertikalt är en första förutsättning som måste var uppfylld för att få till en 
bra modell. Småskalig turbulens har också stor påverkan och det är ett 
fenomen som måste beskrivas med approximativa metoder i modellerna. De 
mikrofysikaliska processerna (bla fasövergångar ånga-flytande vatten-is) i 
molnen är inte heller helt lätta att beräkna på ett fullständigt korrekt sätt. 

En förutsättning för att kunna räkna på vädret är att känna till hur det ser ut i 
utgångsläget. Ett förhållandevis glest observationsnät gör att de utgångslägen 
som räknas fram idag har en del brister. Speciellt gäller det fuktighet på låg 
höjd där idag endast ett mycket glest radiosondnät bidrar med observationer. 
Ett utbyggt nät av mastmätningar skulle kunna ge ett mycket värdefullt 
bidrag. 

Dagens modellsystem har alltså en del brister när det gäller att indikera 
isbildning på låg höjd vilket också syns i de fall som redovisas. Det blir en 
aning bättre med 5 kilometers upplösning än med 11 kilometer, men 
skillnaderna är rätt små. Modellerna producerar troligen för låga 
molnvattenvärden och därmed blir den beräknade isuppbyggnaden för liten. 
Dagens HIRLAM-system har ett förhållandevis ”enkelt” schema för 
molnbeskrivning, det finns sådana som är mer komplicerade och tar hänsyn 
till fler molnprocesser. Men dessa mer komplicerade scheman tar också mer 
beräkningskapacitet i anspråk. 

Sammanfattningsvis så klarar de meteorologiska modellerna som idag 
används för prognosproduktion att tala om att isbildning förekommer, men de 
klarar inte att i detalj att beskriva var och hur mycket. 
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4 Delrapport Produktionsförluster på 
grund av nedisning (WindREN AB) 

4.1 Sammanfattning av bilaga 5 
I denna rapport har 1-timmes produktionsdata från en Vestas V90-2MW i 
Svegström (Brickan) i Härjedalens kommun analyserats. Främst är det 
nedisningen inverkan på energiproduktionen som har varit av intresse. Den 
betraktade perioden sträcker sig från 2007-12-11 t.o.m. 2008-04-30. Långt 
innan massobalans hinner uppstå p.g.a. nedisade vindturbinblad, skapar 
nedisning i allmänhet aerodynamisk obalans. Eftersom alla tre blad inte blir 
identiskt nedisade kan en spektralanalys av t.ex. generatoruteffekten 
användas för att påvisa nedisning. Denna isdetektionsmetod är föreslagen 
inom EU-projektet NEW ICETOOLS. Drift med nedisade blad finns idag inte 
upptaget som ett lastfall vid dimensionering av vindkraftverk. I NEW 
ICETOOLS slutrapport föreslås att detta lastfall med fördel kan simuleras 
genom individuell felpitchinställning på 5-7 grader. Detta ”fel” i 
bladvinkelinställning är betydligt större än vad som idag används vid 
dimensionering och därmed även vid certifiering. Nedisning har under 
perioden orsakat en energiproduktionsförlust på uppskattningsvis 5%, eller ca 
150 MWh av totalt producerade 2.8 GWh. Skillnaden mellan på 
maskinhustaket uppmätt medelvind och den medelvind som SMHI har 
levererat är 2 m/s. Denna stora skillnad beror sannolikt på en för projektnivå 
otillräcklig modellupplösning. SMHI’s underlag ger vid handen att aktiv 
nedisning förekommer ca 2.5% av tiden i Svegström. Detta är blott en 
fjärdedel av den tid som aktiv nedisning kan väntas i Aapua i Övertorneå 
kommun. De av SMHI uppskattade nedisningsfrekvenserna kan vara 
underskattningar eftersom 5-km modellen inte tillräckligt väl förmår återge 
den verkliga terrängen. I WindREN's prestandautvärdering av Svegverket 
finns data från Aapua medtaget som referens. Aapua förefaller kunna ha en 
aktiv nedisningsfrekvens som är 4 gånger större jämfört med Sveg 
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5 Slutsatser och förslag inför 
framtiden 

Projektet har gett erfarenheter i riktning mot geografiskt spridda nedisnings-
mätningar. Projektet syftade till att uppfylla fyra delar.  

• Nedisning skulle mätas i Svegmasten samt på maskinhuset på det 
intilliggande vindkraftverket.  

• Nedisningsdatat skulle ställas till förfogande via serverlösning.  

• Mätresultatet skulle jämföras med modellkörningar 

• Produktionsförlusten vid nedisning hos vindkraftverket skulle 
utvärderas. 

Projektet syftar i och med detta till att utgöra ett steg mot synoptiska 
nedisningsmätningar, -samtidiga mätningar på ett geografiskt större område. 

Nedisningmätningar har gjorts med hjälp av givare och insamlingssystem. Att 
insamlingssystemen varit fristående samt att data loggats lokalt är 
fördelaktigt för datainsamlingen av de samtidiga mätningarna på olika ställen. 
Angående givarna föreslås att HoloOptics utvecklas vidare, att utföra 
utarbetade åtgärder för stabilisering av mätvärdena från IceMonitor, samt att 
välja en mer stabil vädergivare än den använda Multigivaren. 

Att utföra serviceåtgärder kan vara svårt. Endast Teracom har haft tillgång till 
mast och vindkraftverk där givarna finns, och det krävs två personer med 
mastcertifikat för att utföra service. Detta tillsammans med väderberoendet 
kan medföra längre avbrott vid servicebehov. Utförlig dokumentation är 
nödvändig för att Teracom ska kunna utföra service. Likaså krävs 
mastcertifikat och utbildning på vindkraftverket för att kunna arbeta med 
installation och service där. Då flera parter är involverade i projektet är det 
viktigt att från början avtala kring service med dessa punkter i åtanke. Likaså 
är det viktigt att ta hänsyn till hur fördyringar och eventuella problem ska 
hanteras. 

Vad gäller väderberäkningar så klarar de meteorologiska modellerna som idag 
används för prognosproduktion att tala om att isbildning förekommer, men de 
klarar inte att i detalj beskriva var och hur mycket. Att känna till topografin 
har en stor betydelse för modelleringen. En bra beskrivning av småskalig 
turbulens och de mikrofysikaliska molnprocesserna är också viktigt för att 
skapa en realistisk simulering. System som tar hänsyn till fler molnprocesser 
tar också mer beräkningskapacitet i anspråk. Ett utbyggt nät av 
mastmätningar skulle kunna ge ett mycket värdefullt bidrag till insamlingen 
av meteorologiska väderdata, vilket är en förutsättning för att kunna göra 
precisa prognoser.  

Utvärdering av produktionsförluster vid nedisning hos vindkraftverket visar att 
nedisning under den period som analyserats visar på en produktionsförlust på 
uppskattningsvis 5% eller ca 150 MWh av totalt producerade 2,8 GWh. 
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Servicerapporter

Mätsystemet omfattar 4 stationer på höjderna 15, 70, 155, respektive 240 m i
TV-mast, samt 1 station på höjden 80 m i vindkraftverket.

Servicerapport – Mätsystem Brickan, Sveg

Driftsättning av mätsystem TV-mast 2008-02-13.

2008-03-11: Fotografier togs av installationerna i masten.
Teracom bytte datorbox i station på 240 m höjd (säkring avbrunnen),
Multisensorn Vaisala WXT510 på 70 m nivå byttes. Fortfarande fel.
HoloOptics T26 isdetektor demonterades från 70 m nivån.

2008-04-08: Efter leverans av utbytessensorer gjordes följande;
Multisensorn WXT510 på 70 m nivå byttes igen, felet visade sig vara ett
glapp i en plint.
Ny HoloOptics T26 isdetektor monterades på 70 m nivån.
HoloOptics T26 isdetektor byttes ut på 240 m nivån.

Haveri  på  samtliga  HoloOptics  under  sommaren.  (Troligen  av  att  de  blev
överhettade)

Vaisalagivarna WXT510 på både 15 m och 70 m slutade leverera utdata under
hösten.

För nivå 240 m saknas data mellan 2008-08-23 och 2008-10-15, vilket orsakades
av  att  säkring  för  alla  förbrukare  på  denna  nivå  löst  ut.  Att  säkringen  löst  ut
skulle kunna bero på exempelvis åska eller underdimensionerad matning.

2008-10-15: Felsökning och vissa åtgärder (byte av några MCU-kort) utfördes.
Uppgradering av programvara i logger MCU-kort till 0.9
Hela logger-lådan bytt på 240m-nivån (modemfel sedan 23 augusti).
Torkmedel i stationsskåp utbytt. Kondensfukt i skåpen.
Återställning huvudsäkring för kraftmatning till  240 m nivå

2008-10-29 – 30:
Byte av samtliga HoloOptics T26 i masten. Ny version med kontaktdon.
Tveksamt om alla nya fungerar (15 m, 155 m och 240 m tveksam
funktion).
Komplettering av installationen på 70 m med en Campbell 0871LH1
isdetektor.
Modifiering av web-presentationen. Komplettering med presentation av
data från Campbell-sensor klar 18 november.
Byte av WXT510 till ny WXT520 (bakåtkompatibel) på 70 m nivån
Byte av WXT510 till utbytes WXT510 på 15 m nivån



Servicerapport - Mätstation i vindkraftverket
Driftsättning av mätsystem Vindkraftverket 2008-02-22.

2008-11-12: Kontakten med mätstationen i vindkraftverket bröts 2008-10-31.
(Modemfel misstänkt.)

Byte  av  HoloOptics  T23  till  ny  sensor  med  kontaktdon  Tveksamt  om  den  nya
fungerar. Ingen kontroll via datainsamlingen kunde göras då GSM-modemet inte
fungerade. Utbytes modem och SIM-kort skickat 2008-11-17 till Teracom i Sveg.

2008-11-21: SIM-kortet i mätstationen i vindkraftverket byttes 2008-11-21 och
kontakten som brutits med denna väderstation 2008-10-31 återknöts därmed.
Data från och med 2008-11-12 har hämtats i efterskott från loggern.

Generellt för alla mätstationer

Stabilitetsproblemen hos IceMonitor är inte åtgärdade på någon av
mätstationerna i Sveg ännu, då lösningar på stabilitetsproblemen vid senaste
servicetillfället inte var fastställda.

Driftstatistiken visar på att HoloOptics isdetektorer har bristande tillförlitlighet.
Givaren visar på nedisning vid tillfällen då isbildningsrisk inte borde föreligga
enligt väderdata.

Vaisala  WXT510  blir  ibland  okontaktbar  på  grund  av  spontan  omkonfigurering,
vilket  kräver  serviceinsats  på  plats  eller  att  sensorn  demonteras  och  tas  in  för
omkonfigurering. Dessa brister lär vara åtgärdade i den nya och bakåtkompatibla
versionen  WXT520.  Ett  exemplar  av  WXT520  monterades  på  70  m  nivån  vid
service 30 oktober .
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Rapport

Indikering av is med HoloOptics T26 Icing Rate Sensor i Sveg “Ismast”

Inledning
Ismastprojektet är ett samarbete mellan SAAB systems, Windren och Vindforsk.
Målsättningen är att avgöra hur nedisning varierar med höjd på en mast eller vindkraftverk.
HoloOptics tillhandahöll totalt fem issensorer med nätaggregat.

Beskrivning av installerad utrustning betaversion
Under våren 2008 tillhandahöll HoloOptics fyra T26 Icing Rate Sensors med fyra armar, en
T23 med en arm. Samtliga sensorer var av en beta version. Se figur 1.

Huvud med fönster

Probe Arm

Figur 1 Principskiss T23. T26 har fyra armar.

Alla sensorer ur T20 serien är utförda så att de indikerar alla typer av is, även klaris. Om man
så vill kan sensorn utföras så att den inte indikerar för klaris.

Betaversionen hade en indikeringsstyrd probe värme och temperatur reglerad värme av
huvuden. För att undvika övertemperaturer var även probe värmen temperatur reglerad.

Vid indikering slås probevärme på och är på tills indikering slutar. På och avslag sker utan
tidsfördröjning.
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En T23 av beta version sändes till Kanagawa Institute of Technology i Japan för test i en
isvindtunnel. Deras tester visade att porbevärmen var för svag, vilket gjorde att sensorn
mättades redan vid måttlig nedisning. Rapporten kom för sent för att kunna påverka
utformningen av de sensorer som sändes till Sveg i januari 2008.

HoloOptics tillhandahöll även nätaggregat för drivning av sensorerna.

Beskrivning av installerad utrustning produktion
Hösten 2008 ersattes sensorerna av beta typ med sensorer av produktionsmodell.

Beta version och produktions version skiljer sig åt på ett flertal punkter

Rostfritt stål
Nytt huvud
Arm i ett stycke.
Snabbare probe värme med högre kapacitet
Snabbkoppling
Enklare demontering

En T23 av produktionsmodell sändes till Kanagawa Technical Institute för test. Enligt denna
var probevärmen tillräckligt effektiv. Man påpekade att värmen av huvuden var för svag om
huvudet snedanblåses. Hos en sensor med fyra huvuden kommer alltid något huvud att
snedanblåsas. Tyvärr erhölls den rapporten först den 22 november och kunde därför inte
påverka utformningen av sensorerna.

Sensorerna på 240 m nivån indikerade kontinuerligt. Att den indikerade hela tiden berode
troligen på att minst ett huvud blev nedisat, pga. för svag värme.

Den T23 som monterades på 80 m nivån är felaktigt ansluten. Det beror på ,att installatören
inte observerat att anslutningskabeln på den har en avvikande färgmarkering. Hade
installatören gjort den pre installation test som föreskrivs i manualen hade det upptäckts.
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Sammanställning av mätresultat från betaversion och produktionsversion
Mätningarna i Sveg genomförs genom att indikeringarna registreras var tionde minut.
Registrerat värde är antal sekunder med is-indikering. Värdet kan vara mellan 0 och 600
sekunder. Om sensorn är fri från is blir värdet noll. Om den är nedisad hela perioden blir
registrerat värde 600.

Av någon anledning registrerades värdet VAL_NOT_SET istället för noll. Analys av
mätningarna bygger på antagandet att VAL_NOT_SET = 0, dvs. ingen is-indikering.

Om sensorns statutsignal är låg anges värdet VAL_ERROR. Det innebär att sensorn är
strömlös. Det kan bero på en rad olika faktorer t.ex. matningen har havererat eller
kortslutning.

En sammanställning av olika händelser görs nedan. Analys av orsaken till att indikering
upphört bygger på okulärbesikning och mätningar utförda på de sensorer som erhållits i retur.

Nivå 240 m
Installation av betaversion  dag 70
Vid installation råder svåra isförhållanden som fortsätter i fem dagar.
Därefter sjunker temp och vinden ökar. Sensorn orkar inte avisa sig förrän dag 100. Troligen
är minst ett huvud nedisat under hela tiden.
Fungerar normal mellan dag 100 och 200.
Mellan 200 och dag 235 sker falskindikering kontinuerligt. Efter dag 235 upphör statussignal.
Orsak: Ett huvud lossnat. Sprickor i två fönster har medfört vatteninträngning.
Om detta skett efter att huvudet lossnat är inte känt.

Installation av produktionsversion dag okänd
Sensorn indikerar oavbrutet. Om det beror på nedisat huvud är inte känt

Nivå 155 m
Installation av betaversion dag 36
Fungerar normalt mellan dag 36 och 240
Efter dag 240 sker falskindikering kontinuerligt
Orsak: försmutsning av minst ett fönster
Efter rengörning fungerar sensorn normalt.

Installation av produktionsversion dag okänd
Sensorn är i drift

Nivå 80 m (T23)
Installation av betaversion dag 52
Fungerar normalt mellan dag 52 och dag 125
Efter dag 125 sker falskindikering under längre perioder av och på.
Orsak: Sensorn fungerar normalt efter rengörning.
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Installation av produktionsversion dag okänd
Sensorn är felaktigt monterad elektriskt och är inte i drift

Nivå 70 m
Installation av betaversion dag 36
Falskindikerar omedelbart.
Orsak: Tre av fyra fönster uppvisar spår efter att ha blivit svedda.
Nedmonterad dag 70 Ny monterad dag 99
Fungerar normalt mellan dag 99 och dag 214
Efter dag 214 sker falskindikering kontinuerligt.
Orsak: Vatteninträngning till följd av sprickor i två fönster.
Sprikorna har förorsakats av att huvudet värms under sommaren.
Efter torkning fungerar sensorn normalt.

Installation av produktionsversion dag okänd
Sensorn är i drift

Nivå 15 m
Installation av betaversion dag 36
Fungerar normalt mellan dag 36 och dag 100
Efter dag 100 sker falskindikering mer eller mindre kontinuerligt
Efter dag 217 upphör statussignal. Troligen har den kontinuerliga uppvärmningen under lång
tid skadat elektroniken.
Orsak: Kortslutning. Spricka i ett fönster gör att det är troligt att kortslutningen beror på
inträngande vatten.

Installation av produktionsversion dag okänd
Analys av mätvärden antydde att sensorn indikerar oavbrutet. Den monterades ned.
Besiktning visar att den fungerar som normalt, men att dess prestanda inte är tillräckligt.
En genomgång av mätdata visar att den var i drift fram till dess den togs ner. Troligen har en
sammanblandning av mätdata från denna och mätaren på 80 m gjorts.
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Indikeringar under perioder då nedisning inte förekommer beror på att sensorn är känslig för
starkt regn och täta moln som avsätter vatten på proben.

Analys görs på dygnsnivå då 10 minuters intervall är ganska meningslös vad gäller nedisning.
I figur redovisas indikerad tid per dygn. Hundra procent innebär indikering under hela dygnet
(86 400 sek). Endast indikeringar under tider då lufttemperaturen är under noll grader
redovisas.

Tidpunkter då sensorn inte har varit i drift anges som ett negativt värde.
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Planerade förändringar
Rapporten från Kawanaga Technical Institute visade att probe värmen var tillfredsställande
men att värmen på huvudet måste förbättras. Omkonstruktion har ökat effekten 3 ggr jämfört
med tidigare produktionsversion. Se figur 3. Fönstret är mellan 60 och 70 °C.

En konsekvens av detta är att det är mycket viktigt att sensorerna stängs av under
sommarhalvåret.

Figur 3 IR bild av huvud med förbättrad värme

För att försäkra sig om att hela porben är isfri när avisningen stängs av skall avisningen
fortsätta minst en minut efter avindikering. Det ökar kvalitén i mätningarna.

Om indikeringar med kortare varaktighet än 30 sek. ellimineras kommer många falska
indikeringar p.g.a. regn och dimma att filtreras bort.
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Höjdprofiler för Sveg första halvåret
Höjdprofilerna visar indikerad tid per dag för sensorer på olika höjd under olika perioder med
nedisning. Indikerad tid 100 % innebär att sensorn har indikerat hela dagen.

Resultaten kan inte jämföras mellan olika perioder. Det beror på att indikerad tid påverkas av
väderförhållanderna, främst lufttemperatur och vindhastighet.

Dag 130-145 är 15 och 80 m ur dirft
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Höjdprofiler för Sveg andra halvåret
Andra halvåret var de nya sensorerna på plats.
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Bilaga 3 till Elforsk rapport 09:24

Driftstatistik för sensorer och mätsystem
HoloOptics
Analysen av insamlad mätdata från sensorer av från HoloOptics visar att av
teoretiskt möjlig tillgång på mätdata från de fyra HoloOptics T26 och från en T23
har över 89 % insamlats till mätcentralen. Från två mätstationer är andelen
mätdata som samlats in över 97 %, medan från sensorn på 15 m nivå i masten
har det samlats in bara 25 %. Orsaken till detta är framförallt att sensorn slutat
fungera och därför varit nermonterad för reparation, först en period i oktober-
november och sedan blev sensorn demonterad i december. Sensorn på 15 m nivå
är inte återmonterad därefter. Andelen insamlad data med felkod från HoloOptics
T26 på 15 m nivå är därför hela 72 %.

Även för HoloOptics T26 på 240 m nivå är andelen giltig mätdata låg på grund av
att stationen var strömlös en tid. Bland mätdata från HoloOptics av typ T23 i
vindkraftverket är andelen felkod ca 10 %.

Summan av andelen felkoder och giltiga mätdata för varje sensor och tidsperiod
blir oftast lägre än 100 %. Skillnaden utgörs av att det finns mättillfällen när
varken mätdata eller felkod blir sparade i databasen. Orsaken är då att det
uppstått fel i respektive stations mätdator eller att sambandet med mätcentralen
uteblivit så länge att lokalt sparad data försvunnit.

Sammanfattningsvis för HoloOptics så saknas data för närmare 10 % av vad som
är teoretiskt möjligt.

HoloOptics T26, 15 m nivå
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Figur 1 Data från HoloOptics på lägsta nivån i masten - månadsvis.
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HoloOptics T26, 70 m nivå
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Figur 2 Data från HoloOptics på nivå 70 meter i masten - månadsvis.

Hög tillgänglighet på giltig mätdata från 70 m nivån kan bero bland annat på att
WXT510 ersattes med WXT520 under hösten. WXT520 har ett uppgraderat och
säkrare kommunikationsgränssnitt mot mätdatorn.

HoloOptics T26, 155 m nivå
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Figur 3 Data från HoloOptics på nivå 155 meter i masten - månadsvis.

Ett strömavbrott till stationen på 155 m under oktober har dragit ner andelen
tillgänglig data.
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HoloOptics T26, 240 m nivå
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Figur 4 Data från HoloOptics på nivå 240 meter nivå i masten - månadsvis.

Låg tillgänglighet på mätdata från högsta nivån i masten beror bland annat på att
mätdatorn på 240 m nivån var ur funktion under en lång tidsperiod – trasig
säkring.

HoloOptics T23, vindkraftverk
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Figur 5 Data från HoloOptics T23 i vindkraftverket - månadsvis.
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IceMonitor

Mätdata från IceMonitor presenteras i enheten N och med upplösningen i N.
Denna upplösning är alltför grov för att indikera små förändringar i islasten.
Mätdatorn har möjlighet att samla in data med högre upplösning, men det har
tyvärr inte skett under mätperioden.

Den bristande stabiliteten hos mätvärdena har flera orsaker. Det viktigaste
orsakssambandet utgörs av termodynamiska effekter i konstruktionen som inte
är eliminerade. En bimetalltermostat som är monterad i sensorns eluppvärmda
del har visat sig medföra att mätvärdena påverkas vid termostatens in- och
urkoppling av värmen. Vid vissa väderförhållanden ger detta upphov till
svängningar i utsignalen med en periodtid på ca 15 minuter.

Den mekaniska överföringen från sensorstaven till lastcellen är inte tillräckligt
stabilt utförd för att eliminera vindpåverkan på mätvärdet.

Fenomen är identifierade och analyserade av Saab. Lösningar på problemen finns
framtagna och modifierade sensorer är utprovade. Mätfelet kan efter modifiering
hållas inom +-50 gram.

De installerade IceMonitor-sensorerna på mätstationerna i Sveg har dock inte
hunnit åtgärdas under mätperioden.

IceMonitor, 15 m nivå
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Figur 6 Data från IceMonitor på lägsta nivån i masten - månadsvis.
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IceMonitor,  vindkraftverket
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Figur 7 Data från IceMonitor i vindkraftverket - månadsvis.

Den låga tillgängligheten på mätdata från vindkraftverkets mätstation under
november beror på att stationens modem inte fungerade under lång tid.
Vid felsökning konstaterades att det var fel på modemets SIM-kortet.

IceMonitor, tillgänglig mätdata
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Figur 8 Tillgänglighet på mätdata från IceMonitor för de fem mätstationerna.
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Trots den höga tillgängligheten på mätdata från IceMonitor så utgör den
bristande stabiliteten och tillförlitligheten hos mätdata ett allvarligt problem.
Den  bristande  stabiliteten  är  framförallt  beroende  på  inverkan  från
temperaturvariationer. Även vinden påverkar i viss utsträckning utsignalen.
Vid vissa väder- och temperaturförhållanden är sensorn instabil  på grund av att
dess temperaturreglering inte fungerar tillförlitligt.

Sammanfattningsvis så finns från de fem stationernas IceMonitor tillgängligt 90%
giltiga data - av vad som är teoretiskt möjligt. De 10 procent av data som saknas
härrör  i  huvudsak  från  perioden  september  till  mitten  av  oktober  när  hela
mätstationen på 240 m nivå var strömlös. De giltiga mätdata som insamlats har
emellertid begränsad användning då IceMonitor uppvisar betydligt sämre
mätnoggrannhet än vad som behövs för att med säkerhet indikera ispåbyggnad.
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Vaisla WXT510 lufttemperatur
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Figur 9 Tillgänglighet på mätdata från Vaisala multigivare för de fem
mätstationerna – lufttemperatur är vald bland flera parametrar.

Vaisala WXT510, vinddata
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Figur 10 Tillgänglighet på vindmätdata från ultraljudssensorn i Vaisalas
multigivare för de fem mätstationerna.
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Det är marginella skillnader mellan statistiken från lufttemperaturdata och
vinddata från WXT510. Låg andel giltig data från 240 m nivå beror på att
mätstationens logger slutat fungera en period under hösten.

Däremot finns klara indikationer på att ultraljudsensorn inte klarar kraftig
nedisning. Genom att jämföra andelen data med 0 m/s för olika mätstationer
finns underlag för en bedömning av om någon sensor visar 0 m/s under en längre
tidsperiod trots att det sannolikt borde vara vindar även på denna nivå. Särskilt
på 155 m nivå finns ett par tillfällen med mätvärde noll medan alla övriga givare
visar vindhastigheter betydligt över noll. Även vindriktningsvärden som inte
varierar alls indikerar att vinddata troligen inte är giltiga.



Bilaga 4 till Elforsk rapport 09:24

1.1 Metod för att uppskatta nedisning från meteorologiska modeller.

För produktionen av korta prognoser, upp till 48 timmar, används på SMHI
modellsystemet HIRLAM. Det står för HIgh Resolution Limited Area Model. Detta
modellsystem är utvecklat i ett samarbetsprojekt, där alla nordiska länderna plus
ytterligare ett antal europeiska länder ingår. Målet för projektet, som pågått i drygt 20
år, är att se till att de deltagande länderna får tillgång till bästa möjliga prognosmodell
för sin dagliga prognosproduktion på den korta tidsskalan.

SMHI kör idag i samarbete med NSC (National Supercomputer Centre) i Linköping tre
varianter av HIRLAM-modellen. Det är en stor domän med 22 kilometers upplösning, en
mellandomän med 11 kilometer och en mindre med 5 kilometers upplösning.
Utsträckningen av domänerna framgår av figur 1.1.

Figur 1.1: SMHIs modellområden.

11- och 5-kilometersvarianterna är identiska förutom upplösningen, medan 22-
kilometersvarianten använder en mer sofistikerad metod för att analysera alla



väderobservationerna. 22-kilometersvarianten har också lite sämre upplösning i vertikal
led än de båda övriga. Högre upplösning ger bättre förutsättningar att göra mer
detaljerade prognoser samtidigt som det också är mer beräkningskrävande. Val av
upplösning och storlek på beräkningsområde är avhängigt av hur stora
beräkningsresurser som finns tillgängliga.

Modellen gör prognos på en uppsjö av parametrar såsom vind, temperatur, fuktighet,
molnighet och nederbörd mm. En parameter som tillkommit på senare år är
molnvattenmängd, vilket är ett mått på hur stor del av luftvolymen som innehåller vatten
i form av molndroppar. Detta tillsammans med information om vind och temperatur ger
då förutsättningar att uppskatta graden av istillväxt i modellområdet.

På grund av den begränsade upplösningen så kommer inte modellens topografi att
överensstämma med verkligheten, och avvikelserna blir större ju mer komplex terrängen
är. Formering av moln i låga nivåer är i mycket hög utsträckning beroende på hur luften
strömmar i förhållande till terrängen. Uppförsbacke ger ofta molnbildning och
nerförsbacke molnupplösning. Så för att beskriva isbildningsförhållandena på en viss
plats med en modell är det viktigt att terrängen runt omkring är bra beskriven, och det
åstadkoms med en så högupplöst modell som möjligt.

För att jämföra modelldata med mätningarna i Sveg-masten så hämtas profiler på vind,
temperatur, luftfuktighet och molnvattenmängd ut i låg nivå från den beräkningspunkt
som ligger närmast masten. Därefter sker en vertikal anpassning av alla värdena i och
med att mastens höjd över havet inte stämmer överens med beräkningspunktens dito.
Ur de anpassade profilerna kan sedan värden interpoleras till mastens mätnivåer för
jämförelser.

För beräkningar av istillväxt har Makkonens metod (2000) använts. Den metoden
beskriver istillväxt på en fritt roterande cylinder med följande ekvation:

wVD
dt

dM
321

där M = massan av is i kg per meter längd. 1 2 3 = faktorer som beskriver hur pass
effektivt molndroppar kolliderar, fastnar och slås ihop på cylindern. w = mängd flytande
vatten i g/m3. V = vindhastighet i m/s. D = cylinderns diameter i meter.

Från tidsserier av temperatur, vind och molnvatten från modellen kan med hjälp av
denna formel istillväxten beräknas.

Data från 5- och 11-kilometersmodellerna har använts i denna studie. Mätplatsens höjd
över havet är 710m, närmaste 05-beräkningspunkt ligger på 520m och närmaste 11-
punkt på 444m.

1.2 Resultat

Fem episoder med isbildning har plockats ut från mätningarna i masten och jämförts med
motsvarande beräknade istillväxter från modelldata. Eftersom det verkar vara svårt att
uppskatta ett specifikt värde på istillväxten från Icemonitor så har mätvärdena endast
grovt klassats som lätt, måttlig eller svår isbildning. Jämförelserna finns beskrivna i
Tabeller. Genomgående i alla fallen är att de beräknade istillväxterna är små, vilket
antyder att de prognoserade molnvattenmängderna underskattas. Modellerna beräknar
högst istillväxt på 240m medan mätningarna oftast ger mest på 155m. Det kan möjligen
antyda att modellerna har för tjocka moln och det innebär ju att tillgängligt kondensat
sprids över en för stor luftvolym, vilket då ger för låga molnvattenmängder. Å andra
sidan indikerar fuktmätningarna oftast högre värden på 240m än 155m vilket motsäger
islastmätningarna. Den begränsade upplösningen vertikalt spelar säkert också en stor roll
för det dåliga resultatet. Det blir något bättre resultat med högre horisontell upplösning,



men skillnaderna är rätt små. Prognoserna på vind, temperatur och relativ luftfuktighet
håller en godtagbar kvalité. Att notera är att mätningarna aldrig når upp till 100% relativ
fuktighet trots att det bevisligen förekommer moln vid de här episoderna.

1.3 Sammanfattning

Det är svårt att på ett bra sätt beskriva de processer i atmosfären som har betydelse för
bildning eller upplösning av låga moln. Som nämnts tidigare så har topografin en väldigt
stor betydelse, så hög upplösning både horisontellt och vertikalt är en första
förutsättning som måste var uppfylld för att få till en bra modell. Småskalig turbulens har
också stor påverkan och det är ett fenomen som måste beskrivas med approximativa
metoder i modellerna. De mikrofysikaliska processerna (bla fasövergångar ånga-flytande
vatten-is) i molnen är inte heller helt lätta att beräkna på ett fullständigt korrekt sätt.

En förutsättning för att kunna räkna på vädret är att känna till hur det ser ut i
utgångsläget. Ett förhållandevis glest observationsnät gör att de utgångslägen som
räknas fram idag har en del brister. Speciellt gäller det fuktighet på låg höjd där idag
endast ett mycket glest radiosondnät bidrar med observationer. Ett utbyggt nät av
mastmätningar skulle kunna ge ett mycket värdefullt bidrag.

Dagens modellsystem har alltså en del brister när det gäller att indikera isbildning på låg
höjd vilket också syns i de fall som redovisas. Det blir en aning bättre med 5 kilometers
upplösning än med 11 kilometer, men skillnaderna är rätt små. Modellerna producerar
troligen för låga molnvattenvärden och därmed blir den beräknade isuppbyggnaden för
liten. Dagens HIRLAM-system har ett förhållandevis ”enkelt” schema för
molnbeskrivning, det finns sådana som är mer komplicerade och tar hänsyn till fler
molnprocesser. Men dessa mer komplicerade scheman tar också mer beräkningskapacitet
i anspråk.

Sammanfattningsvis så klarar de meteorologiska modeller som idag används för operativ
prognosproduktion, att tala om att isbildning förekommer, men de klarar inte att i detalj
beskriva var och hur mycket.

Referenser:
Makkonen L. (2000): Models for the growth of rime, glaze, icicles and wet snow deposits
on structures.
Philosophical Transaction A, vol. 358, pp. 2913-2939.

Tabeller:

Nedanstående tabeller visar jämförelse mellan uppmätta och modellerade
atmosfärsvärden. T = temperatur, R = relativ fuktighet, D = vindriktning, F =
vindhastighet. m = uppmätta värden, 05 = värden från 05-modellen och 11 = data från
11-modellen.

Episod 1 2008-03-15:

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-03-15 13:00 240 -4,3 -2,2 -2,2 97,6 81,0 81,7 287 304 307 3,3 2,7 2,4

155 -3,6 -1,3 -1,4 92,4 77,3 78,2 88 304 299 0,0 2,2 2,7

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11



2008-03-15 16:00 240 -3,2 -1,6 -1,4 98,2 88,8 84,7 264 350 347 2,3 2,2 1,4
155 -2,4 -0,8 -0,6 93,0 85,3 81,3 88 339 1 0,0 2,2 1,0

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-03-15 19:00 240 -3,3 -1,9 -2,2 98,1 90,6 94,2 313 3 125 4,0 1,0 1,7

155 -2,4 -1,3 -1,6 92,9 92,4 92,0 88 277 115 0,0 1,1 2,0

Bedömt måttlig isbildning på 155m och lätt isbildning på 240m. Ingen av modellerna
producerar någon is beroende på för låg fuktighet. Modelltemperaturerna är också en
aning för varma jämfört med mätningarna. Uppmätta data från 70m saknas.

Episod 2 2008-04-08:

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-04-08 05:00 240 -4,1 -5,3 -5,8 96,3 100,0 100,0 204 39 42 5,1 3,5 3,0

155 -3,9 -4,7 -5,2 91,5 100,0 100,0 360 35 43 4,2 3,7 3,4

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-04-08 08:00 240 -5,3 -5,6 -6,2 96,4 100,0 100,0 294 11 15 5,4 4,1 3,6

155 -4,4 -5,0 -5,6 91,2 100,0 100,0 79 5 14 3,9 3,5 2,8

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-04-08 11:00 240 -3,9 -5,6 -6,2 97,1 100,0 100,0 332 14 9 5,0 4,2 4,0

155 -2,9 -4,7 -4,7 92,3 98,8 98,0 86 14 11 3,4 3,8 3,7

Bedömt lätt isbildning på 155m och ingen is på 240m. 05-modellen ger 0.023 kg/m på
240m och 0.007 kg/m på 155m. 11-modellen ger 0.020 kg/m på 240m och 0.004 kg/m
på 155m under perioden. Båda modellerna har bra prognoser i övrigt, det som skiljer lite
är vindriktningen. Uppmätta data från 70m saknas.

Episod 3 2008-10-03:

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-10-03 17:00 155 -0,2 1,0 1,4 95,9 98,6 95,2 78 82 86 8,9 4,7 4,5

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-10-03 20:00 155 nil -0,1 0,7 96,0 97,7 95,9 92 101 113 7,9 6,4 5,7

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-10-03 23:00 155 -0,2 -0,5 -0,4 96,0 100,0 100,0 92 115 118 8,6 6,1 6,0

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-10-04 02:00 155 -0,1 -0,5 0,5 96,0 100,0 100,0 98 101 108 8,8 6,6 6,0

Bedömt måttlig isbildning på 155m, data saknas helt från 240m och är ofullständiga från
70m. 05-modellen ger 0.004 kg/m på 155m och 11-modellen 0.003 kg/m under
perioden. Lite svår situation där temperaturen pendlar runt noll grader men modellerna
är rätt bra med på temperatur, fukt och vindriktning. Lite för låga vindhastigheter dock.



Episod 4 2008-11-15—16:

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-15 22:00 240 -0,2 -1,0 -1 83,5 80,4 85,8 246 254 257 17,5 12,4 10,2

155 0,1 -1,1 -0,9 81,7 83,6 87,8 264 249 253 14,3 10,5 8,6
70 -0,2 -1,1 -0,9 86,6 86,5 90,1 251 245 249 11,5 7,8 6,2

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-16 01:00 240 -1,6 -2,0 -1,8 98,2 88,9 87,6 299 270 273 8,0 8,5 9,0

155 -1,3 -1,6 -1,4 93,5 88,3 87,7 321 262 269 6,5 7,4 7,6
70 -1,5 -1,1 -1 95,4 87,7 87,7 333 256 266 4,7 5,7 5,7

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-16 04:00 240 -4,7 -2,4 0,7 97,8 99,1 87,1 58 328 296 4,4 5,5 8,3

155 -5,0 -2,0 0,6 92,6 97,5 88,7 42 328 291 4,6 5,3 6,7
70 -5,2 -1,7 0,5 96,4 95,8 91,1 59 323 282 3,4 4,0 4,8

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-16 07:00 240 -6,3 -4,6 -3,9 97,6 100,0 100,0 15 35 18 2,6 4,7 5,3

155 -5,7 -3,9 -3,3 92,6 99,3 100,0 58 34 20 5,1 4,4 5,4
70 -5,4 -3,2 -2,5 95,9 96,5 99,4 41 36 18 4,5 3,6 4,6

Det ser ut att vara måttlig isbildning på 155m, ingen is vare sig på 70m eller 240m vilket
verkar lite konstigt i och med det har uppmätts hög fuktighet även på dessa nivåer.
Vädret ändras mycket under dessa nio timmar, temperaturen sjunker, fuktigheten ökar
och vinden vrider från väst till nordost och avtar. Modellerna hänger någorlunda med i
dessa svängningar även om förändringstakten inte är riktigt rätt. 05-modellen är något
bättre än 11-modellen. Ingen av modellerna ger någon större isuppbyggnad i någon
nivå, båda har lite underkylt molnvatten på 240m i slutet av perioden.

Episod 5 2008-11-30—12-01

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-30 16:00 240 -3,4 -3,3 -3,4 97,2 100,0 100,0 107 214 211 3,8 1,2 1,1

155 -1,9 -2,8 -3,1 93,2 100,0 100,0 107 156 181 nil 1,0 0,5
70 -2,2 -2,5 -2,8 96,0 100,0 100,0 269 105 99 21,1 0,9 1,3

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-30 19:00 240 -3,2 -2,7 -2,7 97,3 96,7 98,7 286 259 252 7,9 5,3 4,6

155 -2,3 -2,2 -2,4 93,3 97,2 99,3 107 263 258 nil 5,4 4,3
70 -3,8 -2,3 -2,8 95,5 100,0 99,9 209 256 240 21,9 3,5 3,0

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-11-30 22:00 240 -3,3 -3,5 -2,4 97,4 97,5 93,0 225 261 267 7,4 6,5 6,4



155 -2,4 -3,0 -3,2 93,2 98,3 100,0 107 259 254 nil 6,3 5,0
70 -4,9 -2,9 -3,2 95,4 97,5 97,8 209 251 244 21,9 4,6 4,2

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-12-01 01:00 240 -3,2 -2,8 -2,1 96,9 91,0 82,1 101 265 274 6,7 5,8 5,8

155 -2,4 -3,0 -3,1 93,0 97,5 92,5 80 250 256 5,8 6,1 5,0
70 -3,3 -3,1 -4,0 94,6 97,9 96,1 209 237 233 21,9 5,5 3,4

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-12-01 04:00 240 -2,6 -2,7 -2,7 94,5 76,3 76,8 311 288 285 5,1 5,5 4,7

155 -2,7 -3,8 -4,0 92,4 90,2 85,4 86 253 260 2,6 5,8 5,1
70 -2,5 -4,6 -5,4 95,8 97,9 93,7 209 235 237 21,9 4,9 3,5

Datum Nivå Tm T05 T11 Rm R05 R11 Dm D05 D11 Fm F05 F11
2008-12-01 07:00 240 -2,9 -3,3 -2,8 95,6 78,0 76,2 22 318 336 7,1 2,8 3,4

155 -2,8 -4,5 -4,4 92,0 87,8 85,4 76 296 317 1,1 3,8 3,5
70 -2,9 -5,1 -5,6 94,5 95,1 91,8 143 292 287 3,4 3,3 3,3

Islastvärdena indikerar lätt isbildning på 240m, måttlig till svår isbildning på 155m och
lätt till måttlig aktivitet på 70m. 05-modellen ger 0.001 kg/m på 70m, 0.004 kg/m på
155m och 0.030 kg/m på 240m. 11-modellen ger endast 0.003 kg/m på 155m. I
modellkörningarna minskar fuktigheten på de övre nivåerna, medan mätningarna visar
hög fuktighet hela tiden. Den minskade fuktigheten ser också ut att leda till ökad
utstrålning och därmed sjunkande temperaturer i modellerna. I mätningarna syns en
tillfällig avkylning på 70m kl 22, i övrigt inga stora temperaturförändringar.
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Sammanfattning

I  denna  rapport  har  1-timmes  produktionsdata  från  en  Vestas  V90-2MW  i
Svegström  (Brickan)  i  Härjedalens  kommun  analyserats.  Främst  är  det
nedisningen  inverkan  på  energiproduktionen  som  har  varit  av  intresse.  Den
betraktade perioden sträcker sig från 2007-12-11 t.o.m. 2008-04-30.

Långt innan massobalans hinner uppstå p.g.a. nedisade vindturbinblad,
skapar nedisning i allmänhet aerodynamisk obalans. Eftersom alla tre blad
inte blir identiskt nedisade kan en spektralanalys av t.ex. generatoruteffekten
användas för att påvisa nedisning. Denna isdetektionsmetod är föreslagen
inom  EU-projektet  NEW  ICETOOLS.  Drift  med  nedisade  blad  finns  idag  inte
upptaget  som  ett  lastfall  vid  dimensionering  av  vindkraftverk.  I  NEW
ICETOOLS  slutrapport  föreslås  att  detta  lastfall  med  fördel  kan  simuleras
genom  individuell  felpitchinställning  på  5-7  grader.  Detta  ”fel”  i
bladvinkelinställning är betydligt större än vad som idag används vid
dimensionering och därmed även vid certifiering.

Nedisning har under perioden orsakat en energiproduktionsförlust på
uppskattningsvis 5%, eller ca 150 MWh av totalt producerade 2.8
GWh. Skillnaden mellan på maskinhustaket uppmätt medelvind och den
medelvind som SMHI har levererat är 2 m/s. Denna stora skillnad beror
sannolikt på en för projektnivå otillräcklig modellupplösning. SMHI’s underlag
ger  vid  handen  att  aktiv  nedisning  förekommer  ca  2.5%  av  tiden  i
Svegström.Detta är blott en fjärdedel av den tid som aktiv nedisning kan
väntas i Aapua i Övertorneå kommun. De av SMHI uppskattade
nedisningsfrekvenserna kan vara underskattningar eftersom 5-km modellen
inte tillräckligt väl förmår återge den verkliga terrängen.
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Summary

One-hourly  data  from  a  Vestas  V90-2MW  at  Svegström  (Brickan)  in  the
municipality  of  Härjedalen  has  been  analyzed.  The  available  data  include
nacelle wind speed and power from the turbine, as well as meteorological data
from  the  Swedish  Meteorological  and  Hydrological  Institute  (SMHI).  In  this
report, the influence of icing on power performance and energy production
has been of primary interest. The time period covered is 2007-12-11 to 2008-
04-30.

It is not obvious that operation with iced-up wind turbine blades lies within
the specifications of presently used wind turbines. In general, the
aerodynamic consequences of icing are present long before a significant mass
imbalance occurs. Not all three blades are iced-up identically. Consequently,
one  of  the  results  from  the  EU-project  NEW  ICETOOLS  was  that  icing  was
proposed to be identified via spectral analysis of, for example, the power
signal. Long-time operation with iced-up blades is currently not covered as a
design load case. For this purpose, NEW ICETOOLS proposed that icing can be
simulated by individual, faulty pitch angle setting in the order of 5-7 degrees.
Such settings are far larger than those included in current design load cases.

• The analysis  of  power performance data shows that icing has caused an
energy production loss in the order of 5%, or 150 MWh out of totally
2.8 GWh.

• The difference in average wind speed, as measured on the nacelle  and as
provided  by  SMHI,  is  2  m/s.  The  main  reason  for  this  relatively  large
discrepancy is likely the 5 km model grid resolution, which is coarse compared
to the actual complex terrain.

•  Based  on  weather  model  data  from  SMHI,  the  active  icing  frequency  at
Svegström has been estimated to be in the order of 2.5%. This is only 1/4 of
the estimated active icing time at Aapua in the municipality of Övertporneå in
Tornedalen.
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Definitions

Anti-icing The  ice  is  prevented  from  building  up  as  opposed  to
“De-icing”.

CC Cold Climate

COST 727 EU  action  “Atmospheric  icing  of  structures”  with
representatives from 12 European countries and Japan.

De-icing The ice is removed after a build-up as opposed to “Anti-
icing”.

IEC The International Electrotechnical Commission

IEA RD&D Wind,
Task 19

IEA  working  goup  “Wind  energy  in  cold  climates”  with
representatives from US, Canada, Norway, Finland,
Germany, Sweden and Switzerland.

O&M Operation and Maintenance

RD&D Research, Development and Demonstration

SMHI Swedish Meteorological and Hydrological Institute

WMO World Meteorological Organization

WT Wind Turbine



8



9

1 Background

Icing  of  wind  turbine  blades  poses  a  significant  challenge  in  cold  climate
regions around the world, as it increases the economic risk thereby reducing
the profitability of wind energy projects in affected areas.

The wind turbine on the “Brickan”, a hilltop in the Municipality of Härjedalen,
was put into regular operation in Dec 2007. The turbine is located close to a
323 m tall telecommunication mast.

Figure 1: The Vestas V90-2MW wind turbine on the hilltop Brickan.
The location was later renamed to Svegström, Photo: Göran Ronsten
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The telcommunication mast has been equipped with meteorological sensors,
including ice detectors and ice load sensors. Measurements are carried out at
15, 70, 155 and 240 m height as well as on the nacelle of the wind turbine.
These icing measurements are being reported separately by SMHI and Saab
Security.

Figure 2: Icing measurements are being carried out at 15, 70,
155 and 240 m in the nearby telecommunication mast.

The purpose of performing icing measurements in the mast is to enable icing
model development. Such work is currently being carried out within the EU
project COST 727, Atmospheric Icing of Structures.
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2 The surroundings

The WT is located some 14 km WSW of the village of Sveg in a forested and
hilly area.

Figure 3: The wind turbine is located on Brickan, a hilltop in the Municipality of
Härjedalen reaching 726 m above sea level and some 350 m above the lake Svegsjön.

Meteorological measurements are available from nearby airports, Table 1.
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Location Dist [km] Direction Dist/D [D=90m]

Sveg: TV mast Brickan 0,0 0,0

Sveg: Wind Turbine 0,307 243 3,4

Härjedalen Sveg Airport 15 24 165

Östersund Frösön airport 142 5 1581

Mora Airpost 108 176 1201

Sveg: TV mast Brickan 0,307 63 3,4

Sveg: Wind Turbine 0 0

Härjedalen Sveg Airport 15 24 167

Östersund Frösön airport 142 5 1583

Sveg: TV mast Brickan 15 0 165

Sveg: Wind Turbine 15 204 167

Härjedalen Sveg Airport 0 0

Östersund Frösön airport 128 3 1426

Sveg: TV mast Brickan 142 0 1581

Sveg: Wind Turbine 142 185 1583

Härjedalen Sveg Airport 128 183 1426

Östersund Frösön airport 0 0

Table 1: Distances and directions to nearby airports where meteorological
measurements are available.
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3 Frequency of icing

3.1 Icing over Östersund and Stockholm
At the SAE conference on aircraft  icing in Seville  in the fall  of  2007, Ben C.
Bernstein  from  Leading  Edge  Atmospherics  LLC,  showed  intriguing  plots  of
icing versus time and height above airports. Figure 41, and shows icing over
Östersund and Stockholm. The plots are derived from METAR observations at
Östersund  and  Stockholm/Arlanda  airports  respectively.  The  importance  of
good planning for carrying out cold climate wind energy projects ought to be
clear from the relatively short  time period without icing.  The most intensive
icing seem to occur early in the winter season in Östersund while more severe
icing occurs early in the year over Stockholm.

Figure 4: Frequency of icing versus month and height (kft=1000 ft) over Östersund.

As a comparison, Figure 5 shows ditto for Stockholm/Arlanda airport.

1 Obtained via private communication with Bernstein 2007-10-02. This figure is not
included in the DOT/FAA AR-05/24 report.
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Figure  5:  Frequency  of  icing  versus  month  and  height  (kft=1000  ft)  over
Stockholm.

3.2 Icing at Aapua and Sveg (SMHI)
The  risk  of  icing  at  100  m  above  the  model  terrain  has  been  provided  by
SMHI. This risk, expressed on a scale from 0 (no icing) to 3 (severe icing) is
an output from the analysis  tool  MESAN. The purpose of  obtaining this  data
set was primarily to enable power performance compensation for variations in
air density.

Sveg is located some 14 km ENE of the WT on Brickan.

Aapua  is  located  in  Tornedalen  in  Övertorneå  municipality,  N  of  the  Bay  of
Bothnia. According to SMHI, light and medium icing occur 4 times more often
at  Aapua,  or  roughly  10%  of  the  time,  compared  to  ditto  in  Sveg.  The
influence  of  ice  on  power  performance  of  the  turbines  in  Aapua  will  be
reported separately.

The  time  covered  is  Oct  2005  to  Dec  2008.  The  annual  icing  frequency  is
overestimated with respect to time as an extra three winter months are
included.
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Figure 6: The risk of icing at 100 m above the model terrain.

If the annual icing frequency is overestimated with respect to time in Figure 6
it might not be so due to model resolution.

3.3 Influence of model resolution on icing
The orography based on a 5 km grid is  too coarse for  estimating local  icing
conditions on a WT in complex terrain. Bergström and Söderberg presented2

Figure 7 in Dec 2008.

Here, the influence of horizontal resolution on the vertical cloud water content
distribution is shown to be significant.

Historically, the relative humidity has been used to estimate the risk of icing.
There are, however, two other parameters that are of more fundamental
importance for atmospheric icing of structures; the liquid water content (LWC)
and the droplet size distribution. The latter has been shown to replaceable by
the Median Volume Diameter (MVD).

2 Bergström H., Söderberg S., “Estimating icing using ’higher-order turbulence closure’
models”, WeatherTech Scandinavia AB, Winterwind 2008, Norrköping, Sweden, Dec
2008
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Figure 7: Influence of horizontal resolution on the vertical cloud water content
distribution.

There are three main missing links between these icing measurements and
modelling; a) liquid water content of air, b) droplet size distribution and c) ice
accretion  on  an  object  under  known  weather  conditions.  As  been  noted
before,  the  former  two  cloud  parameters  are  currently  not  possible  to
measure in the field at reasonable cost. Measuring the visibility and
estimating  the  vertical  velocity  may  instead  be  used  to  approximate  these
parameters. For the latter, ice accretion on an object can be calculated using
Makkonen’s formula:

dM/dt= 1 2 3wAv

Where A is the cross-sectional area of the object, w is the mass concentration
of the particles (rain drops, cloud droplets, snow or water vapour), v is the
particle velocity and 1-3 are the correction factors [0-1]. The correction
factors can be calculated using physical models or be provided as empirical
factors.

1 – collision efficiency can be close to 0 for small droplets3

2 – sticking efficiency =0 for dry snow

3 – accretion efficiency =1 for dry icing, i.e. when the droplets freeze

on impact

3 SLD - Super Cooled Liquid Droplets are comparatively large and can cause dangerous
icing conditions.
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4 Presentation of data

Two sets of power performance data are available from the WT.

One  hour  data  of  power  performance  and  nacelle  wind  speed  from  Dec
2007 to April 2009.

10-min data from the WT’s SCADA4 system from April 2008. This data set
has not been evaluated within the scope of this project.

4.1 The one-hour data set
Power and nacelle wind speed data are available for each hour between 11
Dec 2007 and April 2008.

Figure 8: Nacelle wind speed and WT power based on 60 min data.

A comparison between the nacelle wind speed and the wind speed calculated
by SMHI is shown in Figure 9.

4 SCADA - Supervisory Control And Data Aquisition
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Figure 9: The  difference  in  average  wind  speed  as  measured  on  the  nacelle  and
estimated by SMHI is 2 m/s.

The difference between the measured wind speed on the nacelle and the wind
speed estimated by SMHI is surprisingly large. The free stream wind speed is
likely to be higher than the wind speed measured on the nacelle.

The next step is therefore to calculate the free stream wind speed based on
the original power curve, the measured power and the nacelle wind speed.

4.2 The free stream wind speed
The original power curve is used as the air density lies in between 95% and
105% of the standard atmosphere’s air density at sea level. The
corresponding correction to the wind speed is less than ±2% and power ±5%.
This can be considered a minor issue as the effect of significant icing can be
expected to be much larger.
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Figure 10: Estimated free wind speed and free wind speed ratio versus measured
nacelle wind speed.

The ratio between the estimated free stream wind speed and the measured
nacelle  wind  speed  is  close  to  1  between  7  and  12  m/s.  The  nacelle  wind
speed  anemometer  output  seems,  apart  from  at  wind  speeds  below  7  m/s,
well tuned to the free stream wind speed. By tuning the measured wind speed
on the nacelle to the free stream wind speed, as it would have been measured
in  a  nearby  mast,  evaluation  of  the  wind  turbine’s  actual  performance  is
easier to carry out for the manufacturer. This justifies the selection of using
the nacelle wind speed anemometer for the evaluation of influence of icing.

The wind speeds when the power is either 0 or close to rated power are set
equal to the nacelle wind speed, Figure: 11. In this manner, the wind speed
can  be  estimated  by  using  the  nominal  power  performance  curve  if  the
turbine is in operation and the nacelle wind speed if its not. In fact, using the
power curve ought, in many cases, be a better way of estimating the wind
speed than using an anemometer. This is, however, not the case if icing
occurs. Other causes of discrepancies might be a strong wind gradient, too
high  turbulence  or  wind  speed  as  well  as  a  yaw  misalignment.  The  actual
power performance of a wind turbine can be rightly questioned if the turbine
is underperforming for some other reasons than those mentioned above.
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Figure: 11: Estimated free stream wind speed and wind speed ratio.

Now, as a check, the power performance based on the estimated free stream
wind speed is plotted in Figure 12. The result should be close to Figure 19.

Figure 12: A  check  of  the  estimated  free  stream  wind  speed  with  respect  to  the
measured power.
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4.3 Power performance based on 1h data
The power versus density corrected nacelle wind speed is shown in Figure 13.

Figure 13: Power versus density corrected nacelle wind speed.

The next step is to identify odd data when the turbine has been in regular
operation and no fault has been reported to the owner. Reported faulty data
are removed in Figure 14.

Figure 14: Power versus density corrected nacelle wind speed. Data from dates with
faults as reported by the owner have been removed.
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5 Analysis

An 85% ratio between actual power and nominal power was used to identify
data influenced by icing.

Figur 15: Prodction  below  85%  of  the  median  power  is  assumed  to  be  caused  by
icing.

The odd data in Figur 15 is not randomly occurring in time.

Figur 16: Time “traces” caused by icing can be seen in the power performance.



23

Five  major  time  periods  when  icing  is  assumed  to  cause  energy  production
losses is shown in Figure 17.

Figure 17: Five periods of icing. The energy production loss due to icing is estimated
to be 5% during the period shown.

The energy production loss is dependent on the limiting power ratio used to
determine icing. The total energy production from 2008-12-11 to 2009-04-30
was 2.8 GWh.

Threshold (%) Energy lost MWh % lost

75 132 4,7

80 139 4,9

85 147 5,2

90 156 5,5

95 167 5,9

100 181 6,4

Table 2: Energy estimated to have been lost due to icing at 75% to 100% discrepancy
with respect to the nominal energy production.

A typical weather situation during icing period #1 is shown in Figur 18.

1 2 3

4

5
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Figur 18: Icing was widespread over the country in the beginning of Jan 2008.
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6 Conclusions

One hourly data is sufficient to crudely identify and estimate the magnitude of
energy production losses due to iced up wind turbine blades.

• The analysis  of  power performance data shows that icing has caused an
energy production loss in the order of 5%, or 150 MWh out of totally
2.8 GWh.

• The difference in average wind speed, as measured on the nacelle  and as
provided  by  SMHI,  is  2  m/s.  The  main  reason  for  this  relatively  large
discrepancy is likely the 5 km model grid resolution, which is coarse compared
to the actual complex terrain.

•  Based  on  weather  model  data  from  SMHI,  the  active  icing  frequency  at
Svegström has been estimated to be in the order of 2.5%. This is only 1/4 of
the estimated active icing time at Aapua in the municipality of Övertporneå in
Tornedalen.

A future analysis of 10-min data will make it easier to automatically sort out
stops caused by other reasons than icing.



26

7 Appendix – Air density corrections

Air density variations were to be applied on the measured data to enable a
comparison with the nominal free stream wind speed and power curve.

Figure 19: Assumed power performance curve at 93% air density, which happens to
be the air density at hub height in the standard atmosphere.

7.1 Atmospheric pressure and temperature
The density corrections are calculated based on analyzed weather data from
SMHI’s NWP5 forecast system HIRLAM6. Figure 20 shows the atmospheric
pressure  100  m  above  the  model  ground  during  three  and  a  half  winter
seasons.

5 NWP - Numerical Weather Prediction
6 HIRLAM - High Resolution Limited Area Model
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Figure 20: Atmospheric pressure versus time at Aapua and Sveg.

The  air  pressure  is,  due  to  the  elevated  locations,  lower  than  the  standard
atmosphere’s 1013.25 hPa. The calculated averages are only representative
for  the  winter  months  when  data  shown  in  Figure  20  and  Figure  21  are
available.

Figure 21: Temperature versus time at Aapua and Sveg.
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The average temperature at both locations is significantly lower than the
standard atmosphere’s 15°C.

7.2 Air density
The corresponding normalized air density is shown in Figure 22.

Figure 22: Normalized air density versus time at Aapua and Sveg.

For a wind turbine with active power control, the wind speed is to be adjusted
with respect to changes in air density7:

Vn V10 min
10 min

0

1/ 3

The  density  variations  in  Sveg  are  close  to  the  standard  atmosphere.  For
variations  in  normalized  air  density  (the  expression  within  brackets  in  the
equation) between 0.95 and 1.05, the normalized wind speed modification is
in the order of less than ±2%. The power variation due to this difference can
be in the order of 10%.

7 IEC 61400-12-1, Wind turbines – Part 12-1: Power performance measurements of
electricity producing wind turbines, Edition 1.0 2005-12
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Figure 23: Average wind speeds versus time at Aapua and Sveg.

The calculated wind speeds can be assumed to be significantly too low as the
energy production at Aapua is significantly higher than it would have been
using the above data. In fact, a number of the wind turbines in Aapua have
reached the top-10 list in capacity factor in Sweden both during 2006 and
20078.

The density based wind speed correction is not assumed to be affected by a
presumably too low wind speed from Hirlam.

7.3 Conclusion regarding air density correction
As the effect of significant icing can be assumed to be larger than, say 20%,
there’s no need for density corrections to the measured wind speeds.

8 Ny Teknik, http://nyteknik.se/ , search for Aapua

http://nyteknik.se/
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[1]  Obtained  via  private  communication  with  Bernstein  2007-10-02.  This
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