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Sammanfattning 
 
Sambandet mellan vindkraftverks avstånd till kust och höjd över mark, navhöjd, å ena sidan och 
verkens produktion å den andra sammanfattas i följande tabell:  
 

 Till havs Kust På land 
Energi* 6700 6500 6000 5600 4900 3900 3200 3000 
Navhöjd 15 km 5 km 1 km 0 1 km 5 km 15 km 25 km

100 120 120 116 112 110 103 91 86 
80 117 116 111 107 104 95 83 78 
60 112 110 104 100 95 84 73 68 
40 105 103 96 91 83 71 59 56 

*Vindens energiinnehåll på 50 m höjd i kWh/m2, år (avrundat till hundratal) 
 
Ett vindkraftverk med 60 meters navhöjd placerat på kustlinjen har valts som referens (100 %). 
Tabellen visar hur produktionen förändras procentuellt i förhållande till detta referensverk när 
avståndet till kusten respektive navhöjden förändras, med den vindregim som råder i Skåne. 
 
Hur snabbt vindens hastighet avtar när den passerar in över kusten beror på landskapets 
utseende, som avgör hur mycket vinden bromsas. Eftersom landskapet innanför kusten ser olika 
ut i olika områden innanför Skånekusten, varierar vindens energiinnehåll på de avstånd från 
kusten som anges i tabellen. Om tabellen ska användas praktiskt, för att bedöma hur mycket ett 
vindkraftverks produktion varierar på olika avstånd från kusten i ett bestämt område, ska 
uppgifterna om vindens energiinnehåll i tabellens första rad användas för att jämförelsen ska bli 
korrekt. Värden för det aktuella området kan hämtas från SMHIs vindenergikarta för Skåne.  
I ett område med lägre energiinnehåll än vid kusten kan produktionen ökas till samma nivå 
genom att tornhöjden och/eller rotordiametern ökas. Då kan samma produktion fås på samma 
yta, dock till en högre kostnad.   
 
När flera vindkraftverk lokaliseras tillsammans i en grupp eller stor park, stjäl verken vindenergi 
från varandra. Förlusterna blir större ju närmare varandra vindkraftverken placeras, och ju fler 
verk som ingår i samma gruppering. Sambandet mellan det inbördes avståndet mellan verken, 
antalet verk i en grupp och förlusterna i energiproduktion genom denna s.k. parkeffekt beskrivs 
av följande tabell:  
  
Förluster i procent vid olika grupperingar av vindkraftverk på land 
Gruppering 
Radavstånd, d*  

1 x 6 3 x 3 6 x 6 

2 6,5 22 35  
4 2,5 10 15 
6 1,5 6 8 
8 1 4 6 
10 0,8 3 3 

* rotordiametrar 
Om ett antal vindkraftverk placeras i en enkel rad, kan de placeras relativt tätt, ner till 3-4 
rotordiametrars inbördes avstånd, utan att förlusterna blir orimligt stora. För större parker, med 
flera verk i flera rader bakom varandra, krävs ett betydligt större inbördes avstånd för att hålla 
förlusterna på en rimlig nivå. Den tumregel som brukar tillämpas idag, med 5 rotordiametrar 
mellan verken i varje rad och 7 rotordiametrar mellan raderna, tycks vara välgrundad. Till havs 
bör de inbördes avstånden vara större, eftersom vindvakarna på läsidan av verken har större 
utbredningen till havs än på land. Omkring 8 rotordiametrar är ett lämpligt avstånd.   
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Förord 
 
Centrum för vindkraftinformation på Högskolan på Gotland fick sommaren 2002 i uppdrag av 
Länsstyrelsen i Skåne län att ta fram en rapport som kan användas som underlag för ekonomisk 
ytanalys. Rapporten ska klargöra vindkraftverkens produktion i förhållande till  
 
• vindkraftverkens navhöjd 
• vindkraftverkens avstånd till kusten 
• vindkraftverkens inbördes avstånd 
 
Hur stor yta som krävs för att producera en given mängd energi med vindkraft beror på vindens 
energiinnehåll, som ökar med höjden över marken och varierar med avståndet från kusten. När 
en grupp vindkraftverk byggs beror den samlade produktionen även på det inbördes avståndet 
mellan verken.   
 
Rapporten beskriver först sambandet mellan vindenergi och höjd över marken och hur detta 
samband varierar med markytans beskaffenhet (vatten, slätt, spridd bebyggelse etc). Därefter 
beskrivs sambandet mellan den totala produktionen hos en grupp med vindkraftverk och verkens 
inbördes avstånd. Slutligen kvantifieras dessa samband, utifrån den vindregim som råder i Skåne.  
Någon djupare ekonomisk analys eller kvantifiering av ytbehov för vindkraft har inte gjorts, 
eftersom det inte har ingått i uppdraget.  
 
Syftet med de kurvor och diagram som tagits fram är att de ska kunna användas för att bedöma 
och jämföra olika lokaliseringsalternativ och grupperingar.  
 
Beräkningarna har gjorts med programmet WindPRO2, som kombinerats med 
beräkningsmodulen Wasp från Risö forskningscenter i Danmark. Det är en beprövad 
standardmetod för denna typ av beräkningar. Datorberäkningarna har gjorts av civilingenjör 
Stefan Ivanell, medan rapporten för övrigt har skrivits och sammanställts av Tore  Wizelius.  
 
Ambitionen har varit att ta fram en lättläst och lättbegriplig rapport, som gör det möjligt för 
planerare och andra, som inte är experter på just vindkraft, att bedöma hur marken kan utnyttjas 
mest effektivt för vindkraft. Därför har vi försökt att skriva så enkelt och tydligt som möjligt, 
utan att förenkla dessa ibland tämligen komplicerade samband alltför mycket. Utredningen 
sammanfattas i två tabeller, som kan användas som enkla verktyg för denna typ av bedömningar.  
 
 
Tore  Wizelius  Stefan Ivanell 
 
Centrum för VindkraftsInformation 
 
Högskolan på Gotland  
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1. Inledning 
 
Vindkraftverk omvandlar en del av vindens rörelseenergi till elektrisk kraft. Det finns flera tydliga 
samband mellan vindförhållanden, höjden över marken och vindkraftverkens produktion.   
 
Ju mer det blåser på en plats, desto mer producerar vindkraftverken  
 
Det finns flera olika mått på vinden på en specifik plats. Medelvinden, det vill säga medelvärdet av 
vindens hastighet under ett normalår, är ett sådant mått. Energiinnehållet beror även på vindens 
frekvensfördelning, dvs. hur ofta olika vindhastigheter förekommer. Vindens effekt är proportionell 
mot vindens hastighet i kubik. Det medför att vindens energiinnehåll på två platser som har 
samma medelvind kan vara olika.   
 
Det mått som numera används för att ange vindens energiinnehåll är kWh/m2 och år. På 
vindenergikartor anges energiinnehållet med isoventer, linjer som markerar energiinnehållet, i regel 
med ett intervall på 200 kWh/m2, år mellan linjerna. Eftersom vinden varierar med höjden anges 
samtidigt för vilken höjd över marken isoventerna gäller (se figur 1.1).  
 
Figur 1.1 Vindenergikarta  
 

 

På en vindenergikarta 
markeras vindens 
energiinnehåll med linjer 
– isoventer. Enligt denna 
karta från SMHI över ett 
avsnitt av Skånes sydkust 
innehåller vinden på 50 
meters höjd över 
mark/hav 6000 kWh/m2 

och år 4-5 km utanför 
kusten, medan vinden ca 
en mil innanför kusten 
bara innehåller hälften så
mycket energi på
höjd. Energiinnehållet 

 
 samma 

påverkas i hög grad a
lokala förhållanden
vegetation, bebyggelse 
och topografi, det är 
därför linjerna innanför 
kusten är så krokiga.   

v 
, som 
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Vindens energiinnehåll ökar med höjden över marken 
 
På hög höjd påverkas vinden inte av markfriktionen. Denna ostörda vind kallas geostrofisk vind, 
och ligger på mellan 500 och 1000 meters höjd över marken, beroende på meteorologiska och 
geografiska förhållanden. Den geostrofiska vinden styrs av de storskaliga vädersystemen, de 
högtryck och lågtryck som sätter luften i rörelse (se figur 1.2).  
 
Figur 1.2 Geostrofisk vind över södra Sverige  
 
 
 

 
 
Den geostrofiska vinden är starkast över Atlanten och Nordsjön och minskar över land. Det beror inte på 
markfriktionens påverkan, utan på vädersystemet, var högtryck och lågtryck bildas och hur de rör sig. Över Skåne 
är den geostrofiska vindens medelhastighet 10-11 m/s. Källa: Troen et al. European Wind Atlas.    
 
Vindens hastighet och därmed energiinnehåll påverkas av terrängens beskaffenhet, ju större 
friktionen mot terrängen är desto mer bromsas vinden. Hur mycket vinden bromsas av markytan 
beror alltså på jordytans skrovlighet, som i vindkraftsammanhang kallas för råhet och mäts i 
råhetsklass eller råhetslängd (se tabell 1.1).  
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Tabell 1.1 Råhetsklasser 
 
Råhets 
klass 

Karaktär Terräng Lägivare Gårdar Tätorter Skog 

0 
 

Hav, sjöar, fjordar Öppet 
vatten 

- - - - 

1 Öppet landskap, 
med sparsam 
vegetation och 
bebyggelse 

Platt till 
jämnt 
kuperat 

endast låg 
småvegetation 

0—3 
gårdar 
per km2 

- - 

2 Landsbygd med en 
blandning av 
öppna ytor, 
vegetation och 
bebyggelse 

Platt till 
starkt 
kuperat  

skogsdungar, 
alléer är vanliga

upp till 
10 
gårdar 
per km2 

byar och små 
tätorter 
förekommer  

- 

3 Mindre tätorter  
eller landsbygd 
med många 
gårdar, dungar och 
lägivande hinder  

Platt till 
starkt 
kuperat 

Många dungar, 
vegetation och 
alléer/trädridåer

Många 
gårdar, 
>10 per 
km2 

Många byar, 
små tätorter 
eller förstäder 

Låg 
skog  

4 Större städer eller 
hög tät skog.   

Platt till 
starkt 
kuperat 

- - Större städer Hög 
tät 
skog 

 
Ju skrovligare jordytan är, desto mer bromsas vinden   
 
Hur vindens hastighet förändras med höjden kan beskrivas med en vindprofil. Om jordytan är slät 
(vattenyta, slätt) bromsas vinden relativt lite av friktionen och vindprofilen blir ganska lodrät. Ju 
skrovligare markytan är, desto mer bromsas vinden nära marken och vindprofilen blir mer böjd. 
Då ökar vindens hastighet betydligt snabbare med höjden än över en slät yta. Vindhastigheten 
över en skrovlig yta hinner dock inte ifatt vindhastigheten över en slät yta förrän på 100 – 1000 
meters höjd (se figur 1.3).  
 
Figur 1.3 Vindprofiler          

          skog      slätt        hav         

 

 

Vindprofilen är en kurva som visar 
sambandet mellan vindens hastighet och h
över marken. Vindprofilens form beror på 

öjden

jordytans friktion. Vatten har låg frik
vindprofilen blir ganska lodrät (högra 
kurvan). Över en jordbruksslätt blir 
markfriktionen större, så att vindhastigheten 
nära marken blir betydligt lägre än på högre 
höjd, kurvan blir mer böjd (kurvan i mitte
Över en skog bromsas vinden mycket
och vindprofilen blir ännu mera böjd (väns
kurvan).  

tion och 

n). 
 kraftigt 

tra 
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Det blåser mer till havs än över land 
 
Detta förhållande beror på att vattenytan är betydligt slätare än markytan på land, där vegetation, 
byggnader och andra hinder står i vägen för vinden, så att det skapas luftvirvlar; turbulens. Dessa 
luftvirvlar sprids uppåt så att vindens hastighet bromsas även på högre höjd. Över öppet vatten 
har vinden däremot fritt spelrum, vilket ger vinden högre hastighet och större energiinnehåll.  
    
Produktion i förhållande till höjden över havet 
 
Vindens effekt är direkt proportionell mot luftens täthet, som i sin tur varierar med temperatur 
och lufttryck. På höga höjder, från 1000 meter över havet och högre, bör man ta hänsyn till att 
lufttrycket är lägre, men i Skåne finns inga höjder som på ett mätbart sätt kan påverka 
vindkraftverks produktion. Luftens täthet ökar när temperaturen sjunker. Det innebär att 
vindkraftverk producerar mer på vintern än på sommaren vid samma vindstyrka. Dessutom 
blåser det i regel betydligt mer vintertid än på sommarhalvåret.  
 
Vinden bromsas av byggnader och andra hinder  
 
Vinden påverkas också av hinder, som byggnader, alléer och andra höga strukturer. Effekten på 
vinden av hinder sträcker sig till hindrets dubbla höjd och ett avstånd på cirka 20 gånger hindrets 
höjd bakom detsamma. Vindkraftverk måste stå relativt nära ett hinder för att produktionen ska 
påverkas. I takt med att vindkraftverken blivit högre har betydelsen av hinder minskat, eftersom 
hindren måste vara mycket höga, minst en fjärdedel av navhöjden, för att ge en påverkan. I 
hamnar och industriområden, där det finns silos, oljecisterner och liknande byggnader måste man 
ta hänsyn till detta vid valet av lokalisering (se figur 1.4).  
 
Figur 1.4 Hinder  
 
          Vindriktning Område med stark turbulens  

 
I närheten av byggnader, trädridåer, skogsdungar och andra hinder ökar turbulensen så att 
vindhastigheten minskar. Turbulensen är kraftigast och sprids längst på läsidan om ett 
hinder, men även på lovartsidan skapas turbulens eftersom luftflödet bromsas av hindret. Det 
område där hindret skapar turbulens varierar förstås med vindens riktning 
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Terrängens form kan ge upphov till en s.k. backeffekt, så att vindens hastighet upp till en viss 
höjd över marken ökar. Denna backeffekt beror på lokala förhållanden. Möjligheten att utnyttja 
denna effekt har minskat i takt med att vindkraftverken blivit högre, eftersom vindens 
hastighetsökning är störst på lägre höjd; ca 20 – 40 meter (se figur 1.5).      
 
Figur 1.5 Backeffekt 
 

 

 
 
I denna rapport har påverkan av hinder och backar inte tagits m
landskap som är mycket gynnsamt för vindkraft, med låglänt re
som kan öka vindkraftens produktion snarare än att försämra d
 
I en grupp med vindkraftverk ”stjäl” verken vind 
 
Vindkraftverkets rotor bromsar vinden, det är vindens rörelsee
omvandlar till elektrisk kraft. Vindkraftverk utgör alltså hinder 
bakom rotorn är vindens hastighet ca 1/3 av den ostörda vinde
område bakom verket (på läsidan) där vinden påverkas av rotor
storlek (diameter) ökar bakom rotorn för att lösas upp cirka 10
samtidigt som vinden gradvis ökar till den ostörda vindens hast
bakom ett annat verk i vindens riktning (och därmed vindvaken
då mindre än om det hade stått ensamt på platsen, eftersom vin
ostörda vindens.  
 
Skillnaden mellan produktionen hos ett antal ostörda vindkraft
en grupp där verken ”stjäl” vind från varandra kallas parkeffekt. 
innebär det att den sammanlagda produktionen är fem procent
stått för sig själva på samma platser. Parkeffekten beror på det 
ju tätare verken placeras desto större blir förlusterna. Parkeffek
står i förhållande till den förhärskande vindriktningen och vind
väderstreck.        
 
Vindkraftverkens produktion och utveckling  
 
Ett vindkraftverks produktionsförmåga bestäms dels av verkets
effekt verket producerar vid olika vindstyrkor, dels av rotorns s
erbjuder flera olika varianter av sina modeller; så att tornhöjd o
vindförhållandena på platsen.  

 

När vinden passerar över 
en jämnt sluttande kulle blir
vindens hastighet högre 
över backens krön. Det 
ifyllda området på krönets 
vindprofil markerar 
ökningen jämfört med 
vindprofilen hos den 
anblåsande vinden framför 
kullen. Källa: Troen, 
European Wind Atlas  
ed i beräkningarna. Skåne har ett 
lativt slät mark med mjuka kullar 
en.  

från varandra  

nergi som vindkraftverk 
för andra vindkraftverk. Strax 
ns hastighet på navhöjd. Det 
n kallas vindvak. Vindvakens 
 rotordiametrar bakom verket, 
ighet. Ett vindkraftverk som står 
s utbredningsriktning) producerar 
dens hastighet där är lägre än den 

verk och samma verk placerade i 
Om parkeffekten är 95 procent 
 lägre än om vindkraftverken hade 
inbördes avståndet mellan verken, 
ten påverkas också av hur verken 
ens fördelning på olika 

 vindeffektkurva, dvs. vilken 
vepyta. Många vindkrafttillverkare 
ch rotordiameter kan anpassas till 
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Årsproduktionen hos ett vindkraftverk beräknas genom att vindens frekvensfördelning på platsen  
multipliceras med verkets vindeffektkurva (se bilaga 1).  
 
De vindkraftverk som tillverkas för den kommersiella marknaden har blivit allt större, 
märkeffekten hos vindkraftverken har fördubblats ungefär vart fjärde år. De största verken 2002 
har en effekt kring 2 MW, men redan 2003 lanseras verk kring 3 MW, med 90-100 meters 
rotordiameter, på marknaden. Ändå större verk, som främst är avsedda för lokalisering till havs,  
håller på att utvecklas. Tabell 2 och figur 9 visar den ungefärliga medelstorleken på installerade 
vindkraftverk under perioden 1980-2005.        
 
Tabell 1.2 Vindkraftverkens utveckling 1980 – 2005.  

År 1980 1985 1990 1995 2000 2005** 
Effekt 50 100 250 600 1 000 2 500 
Diameter 15 20 30 40 55 80 
Area 177 314 706 1 256 2 375 5 024 
Produktion* 90 150 450 1 200 2 000 5 000 
*Produktion i ett medelbra vindläge i MWh/år **Prognos 

Rotorarea och årsproduktion 1980-2005

0

2000

4000

6000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Area

Cirklarnas 
mittpunkt 
motsvarar 
årsproduktionen i 
MWh/år på den 
lodräta axeln. 
Källa: Vindkraft i 
teori och praktik, 
Studentlitteratur   
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2. Förutsättningar och metod 
 
2.1 Vinddata  
 
För att kunna kvantifiera samband mellan vindkraftverkens navhöjd, avstånd från kusten och 
inbördes avstånd å ena sidan och deras produktion å den andra, krävs vinddata som är 
representativa för den aktuella regionen. Vid beräkningarna har vinddata från fyra olika 
mätmaster i Skåne använts; Malmö-Bulltofta (1961-72), Falsterbo (1975-88), Maglarp (1980-88), 
Sturup (1973-88). Dessa vinddata grundas på mätperioder på 9 till 16 år, vilket ska ge 
representativa normalårsvärden.   
 
2.2 Beräkningspunkter  
 
En punkt på kustlinjen, ungefär mitt på Skånes sydkust, har använts som utgångspunkt. Därefter 
har beräkningar gjorts för ett antal platser utanför kustlinjen och innanför kusten på en linje med 
riktningen Syd till Nord genom samma punkt. Beräkningar har gjort för avstånden 1 km, 5 km 
och 15 km utanför kustlinjen. Innanför kusten har beräkningar gjorts för avstånden 1, 5, 15, 25 
och 40 km från kustlinjen. På varje punkt har beräkningar gjorts för  enstaka verk med 1 MW,  
1,5 MW respektive 2 MW märkeffekt, och för navhöjderna 40, 60, 80 och 100 meter. Vidare har 
beräkningar gjorts för en vindkraftspark med 6 rader med 6 verk per rad, dvs totalt 36 verk om 
vardera 1 MW, en mindre grupp med 3 rader med 3 verk i varje, samt för en rad med sex verk, i 
samtliga fall för verk med 1 MW effekt. Beräkningar av produktion och parkeffekt har gjorts dels 
till havs, 5 km utanför kusten, dels på land 5 km innanför kusten.     
 
2.3 Råhetsklassificering  
 
Utanför kusten är råhetsklassen 0, eftersom det är öppet vatten. Innanför kustlinjen varierar 
råheten hos terrängen, beroende på landskapets karaktär och bebyggelsens täthet. Eftersom syftet 
är att få fram generella samband för Skåne, har terrängen inte råhetsklassificerats utifrån kartan, 
eftersom sambanden i så fall bara skulle gälla för de faktiska placeringarna på denna linje från syd 
till nord över kusten och 4 mil in över land. I stället har råheten klassificerats efter en schablon 
som bedömts som representativ för Skåne, från kusten in över land (se bilaga 1). 
 
Vinddata från de fyra mätmasterna har vägts samman i förhållande till deras avstånd från 
beräkningspunkterna. Vinden på en given plats påverkas av terrängens råhet i en cirkel med 20 
km radie kring den punkt där vindkraftverket står. Råheten nära verket väger dock tyngre än 
råheten på längre avstånd. Vid kustlinjen har vinden som kommer från sektorn Ost-Syd-Väst 
råhetsklass 0, medan vinden från sektorn Väst-Nord-Ost har råhetsklass 1 eller högre.    
 
Datorprogrammet har beräknat en medelråhet för varje beräkningspunkt (se tabell 2.1). 
 
Tabell 2.1 Medelråhet för beräkningspunkter  
 

 Till havs Kustlinje På land 
Avstånd [km] 15 5 1 0 1 5 15 25 40 
Medelråhet 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 1,0 1,7 2,0 2,0 

  
Till havs, på ett avstånd på 15 km från kusten, är påverkan från råheten på land försumbar. Råheten ökar med 
avståndet från kusten och 15 km från kusten är påverkan från havsvinden försumbar.  
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2.4 Förhärskade vindriktning  
 
Mätmasterna samlar inte bara in data om vindens hastighet, utan även om dess riktning. På 
kustlinjen är den förhärskande vinden västlig (VNV-VSV). 15 km utanför kusten är denna sektor 
ännu mer dominerande. 40 km innanför kusten är den något mer sydlig (VSV-V). Ungefär 10 
procent av vinden kommer från öster, medan övriga vindriktningar förekommer sällan (se figur 
2.1).  
 
Figur 2.1 Vindros och Energiros för kustlinjen 
 
 
              Medelvind m/s 

   
 
 
             Frekvens %  

 
          Energi kWh/m2/år  
 

Vindros. Det övre diagrammet beskriver 
vindens medelhastighet från olika 
vindriktningar på 40 meters höjd vid 
kustlinjen (blå linje med fyrkanter), medan 
den gröna linjen – referens - visar vad 
medelvinden skulle vara om platsen omgavs 
av terräng i råhetsklass 1. Medelvinden är 
starkast, 8 m/s, från ost och väst, medan den 
bara är 6 m/s från syd respektive nord.   
 
 
 
 
 
Frekvens. Det mellersta diagrammet visar 
hur ofta vinden blåser från olika håll, vindens 
frekvensfördelning. Från väst och västsydväst 
kommer vinden 26 % av tiden, medan 
vindarna från nord till ostnordost förekommer 
ytterst sällan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiros. Sett till vindens energiinnehåll 
blir fördelningen på olika riktningar än mer 
accentuerad, eftersom energin är proportionell 
mot vindens hastighet i kubik och 
medelvinden dessutom är betydligt starkare 
från den vanligast förekommande 
vindriktningarna. En tredjedel av energin 
kommer från väst och västsydväst.    
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3. Produktion vs vindkraftverks navhöjd och avstånd till kusten 
 
För att undersöka hur produktionen varierar med navhöjd har beräkningar gjorts för fyra olika 
navhöjder; 40 – 60 – 80 – 100 meter. Produktionsberäkningar har gjorts för tre olika storlekar på 
vindkraftverk, 1 MW, 1,5 MW och 2 MW. (Anm: Navhöjden 40 meter är i praktiken för låg för denna 
storlek på verk, men har tagits med som referens).  
 
Vindens variation med höjden beror på vindprofilen på den plats där verken placeras och varierar 
därför på olika avstånd från kusten (se figur 3.1).  
 
Figur 3.1 Vindprofiler på olika avstånd från Skånes sydkust 
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Vindprofilerna från 40 till 100 meters höjd varierar med avståndet från kusten. Profilerna 5 och 15 km utanför 
kusten ( -5, -15) sammanfaller nästan. Samma sak gäller profilerna 25 och 40 km innanför kusten. 
Diagrammet visar också att det är en betydande skillnad på medelvinden inom någon enstaka km från kustlinjen 
(-1, 0, 1). Profilerna till havs har betydligt brantare lutning (mer lodräta) än profilerna några km in över land. 
Det innebär att vindhastigheten relativt sett ökar mer med höjden innanför kusten. Även på 100 meters höjd är 
det en stor skillnad på vindhastigheterna.     
 
Produktionsberäkningarna för de tre olika storlekarna på verk, för fyra olika navhöjder på 
samtliga beräkningspunkter, från 15 km utanför kusten till 40 km innanför densamma, 
sammanfattas i ett och samma diagram (se figur 3.2).  
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 Figur 3.2 Vindkraftverkens produktion i förhållande till navhöjd och avstånd från kust 
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Högre navhöjd leder till att produktionen ökar, såväl på land som till havs. Skillnaden i produktion vid olika 
navhöjd är minst till havs och ökar mot kusten och ju längre in på land som verken placeras. Diagrammet visar 
också att produktionen ökar snabbt från kustlinjen ut till 5 km till havs för att därefter plana ut. Åt andra 
hållet minskar produktionen relativt kraftigt till 15 km från kusten innan kurvan planar ut.  
  
Ett verk på 2 MW producerar naturligtvis mer än ett verk med 1 MW effekt, däremot visar det 
sig att det relativa förhållandet mellan produktion och navhöjd är i stort sett densamma för verk 
av de tre olika storlekar som beräkningarna har gjorts för. Det är rimligt att anta att sambandet 
mellan navhöjd och produktion är densamma för vindkraftverk från 500 kW till 3 MW.  
 
3.1 Planeringsverktyg  
 
En tabell som visar den relativa produktionen i förhållande till både avstånd till kusten och 
höjden över marken kan fungera som ett enkelt och praktiskt verktyg för vindkraftsplanering.  
 
I tabellen har produktionen på 60 meters navhöjd på kustlinjen tagits som utgångspunkt.  
Produktionen där har satts till 100. I tabellen kan man sedan snabbt se hur produktionen på olika 
avstånd från kustlinjen och på olika navhöjd skiljer sig från denna bästa tänkbara placering på 
land, räknat i procent (se tabell 3.1).  
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Tabell 3.1 Relativ produktion i förhållande till avstånd från kust och navhöjd 
 

 Till havs Kust På land 
Energi* 6700 6500 6000 5600 4900 3900 3200 3000 
Navhöjd 15 km 5 km 1 km 0 1 km 5 km 15 km 25 km

100 120 120 116 112 110 103 91 86 
80 117 116 111 107 104 95 83 78 
60 112 110 104 100 95 84 73 68 
40 105 103 96 91 83 71 59 56 

*Vindens energiinnehåll på 50 m höjd i kWh/m2, år (avrundat till hundratal) 
 
Tabellen visar hur produktionen hos ett kommersiellt vindkraftverk i storleksklasserna 1 –2 MW varierar 
beroende på avståndet till kusten och verkens navhöjd, jämfört med ett verk på kustlinjen med 60 meters navhöjd. 
(40 m navhöjd är för låg för verk av denna storlek, och har tagits med som referens. Tabellen bör även ge rimliga 
resultat för såväl mindre (500 kW med 40 m navhöjd) liksom för de större verk (3-4,5 MW) som kommer att 
introduceras de närmaste åren.    
 
Tabellen kan användas för att beräkna skillnaden i produktion uttryckt i procent mellan samtliga 
rutor i tabellen. Ett verk med 80 meters navhöjd 15 km utanför kusten producerar exempelvis 17 
procent mer än referensverket på kustlinjen, med 60 meters navhöjd. Genom att öka navhöjden 
från 60 till 100 meter ökar produktionen hos referensverket med 12 procent. För att uttrycka den 
procentuella skillnaden mellan två godtyckliga verk (rutor i diagrammet) kan man tyvärr inte ta 
skillnaden mellan siffrorna utan måste först normera det ena av verken till 100 och göra 
jämförelsen med det verket som utgångspunkt. (Skillnaden mellan ett verk 15 km till havs med 
100 meters navhöjd och ett verk 15 km in på land med 60 m navhöjd är 120/56 x 100 = 214 
procent).    
 
Tabellens siffror har beräknats utifrån en schabloniserad råhetsklassificering av landskapet (se 
bilaga 1). Den ger därför inte några exakta värden och får inte användas för produktionskalkyler 
för specifika projekt. Då måste mer noggranna metoder användas; framför allt en 
råhetsklassificering av den omgivande terrängen. Tabellen är avsedd att användas för mer 
översiktliga bedömningar. Den visar sig dock stämma relativt väl med ett antal befintliga 
vindkraftverk i Skåne, som vi har jämfört med för att verifiera att modellen och tabellen ger 
rimliga resultat. Utgångspunkten för tabellen är Skånes sydkust. Den ska därför användas med 
sydkusten som utgångspunkt, och avståndet till kusten ska mätas längs en nord-sydlig meridian. 
För havsbaserade anläggningar bör däremot avståndet mätas från respektive kust.          
  
För att göra modellen mer praktiskt användbar har en rad med vindens energiinnehåll lagts in i 
tabellen. Det är samma mått som används i SMHIs vindenergikartor. I konkreta fall bör detta 
mått på produktionen i relation till vindens energiinnehåll i det aktuella området 
användas, snarare än avståndet från sydkusten*.   
 
 
 
* Energiinnehållet kan avläsas på vindenergikartorna över Skåne och sedan jämföras med 
tabellens värden. För värden på energiinnehåll mellan dem som finns i tabellens första rad kan 
den relativa produktionen på olika navhöjd interpoleras.       
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4. Produktion i förhållande till vindkraftverks inbördes avstånd 
 
När flera vindkraftverk byggs i en grupp eller park kommer de att fungera som hinder och 
”stjäla” en del av vindenergin från varandra (se sidan 9).   
 
Parkeffektens storlek beror på  
 
• det inbördes avståndet mellan vindkraftverken i sidled (i en rad) 
• avståndet mellan raderna 
• antalet vindkraftverk i gruppen/parken 
• parkens orientering i förhållande till den förhärskande vindriktningen   
• om parken är lokaliserad på land eller till havs 
 
 
För att jämföra parkeffekten hos stora parker och mindre grupper har vi beräknat 
parkeffektiviteten även för en grupp med 3 rader med 3 verk per rad, alltså 3 x 3 = 9 verk. 
Slutligen har vi gjort beräkningar för en rad med sex stycken verk.  
 
För att göra en enkel och tydlig modell har vi först räknat med en park som består av 6 rader med 
6 vindkraftverk per rad, alltså 6 x 6 = 36 verk, som placerats i ett regelbundet mönster med 
samma avstånd mellan verken i raderna som mellan raderna.   
 
Det mått som används för effektiviteten är parkeffekt, den samlade produktionen i procent av 
vad vindkraftverken skulle producera om de inte ”stal vind” från varandra.  
 
Beräkningarna har gjorts för två olika placeringar,   
 
1. 5 km utanför kusten (till havs)  
2. 5 km innanför kusten (på land)  
 
Skillnaden i parkeffekt på land respektive till havs beror på att vindvakarna har större utbredning 
till havs än på land. Vindvakens utbredning mäts med en formel som innehåller en så kallad 
vakkonstant, som fastställts empiriskt. Till havs är vinden mer laminär, den flyter jämnare med 
mindre turbulens, vilket gör att vakarna får större utbredning (vakkonstant 0,04). På land är 
vakkonstanten 0,075 – vilket innebär att vakens radie ökar med 75 cm på 10 meter. Det innebär 
att en park till havs har sämre parkeffekt än en identisk park på land, eller att avståndet mellan 
verken i en park måste vara större till havs än på land för att få samma parkeffekt (se figur 4.1-
4.3).  
 
(Anm: I figur 4.2 är parkeffekten högre till havs än på land när verken placeras mycket tätt, med 2 
rotordiametrars inbördes avstånd. Det beror på att vindvakarna till havs är ”smalare” än på land och inte ger 
lika stor påverkan i sidled, vaken smiter oftare förbi de tätt placerade verken än på land. Med en större grupp 
med 6 x 6 verk lika tätt placerade försvinner denna effekt, eftersom vindvakarna hinner blir större inom parkens 
yta. En så tät konfiguration blir dock aldrig aktuell i praktiken, varför man kan bortse från detta undantag).  
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Figur 4.1 Parkeffekt för en rad med 6 vindkraftverk 
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När avståndet mellan vindkraftverken är så kort som 2 rotordiametrar, är parkeffekten 93,5 procent, dvs 6,5 
procent av den möjliga produktionen går förlorad genom att verken ”stjäl” vind från varandra. Effektiviteten ökar 
sedan snabbt och planar ut vid 5-6 rotordiametrar. Parkeffekten är något högre på land (blå linje) än till havs 
(röd linje). Produktionen till havs är dock större än på land.   
 
När fler vindkraftverk samlas i en grupp, exempelvis tre rader med tre verk per rad, blir 
parkeffektiviteten betydligt lägre (se figur 4.2). 
 
Figur 4.2 Parkeffekt för en grupp med 3 x 3 vindkraftverk  
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Med en stor vindkraftspark med 36 verk i 6 rader med 6 vindkraftverk per rad sjunker 
parkeffektiviteten ytterligare (se figur 4.3).  
 
Figur 4.3 Parkeffekt för 6 x 6 vindkraftverk  
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4.1 Planeringsverktyg för grupper 
 
Hur mycket av den potentiella produktionen (dvs. om samtliga verk fick producera ostörda av 
andra vindkraftverk) som går förlorad vid olika inbördes avstånd i dessa tre olika grupperingar 
framgår av nedanstående tabell (se tabell 4.1)  
 
Tabell 4.1 Förluster i procent vid olika grupperingar av vindkraftverk på land 
 
Gruppering 
Radavstånd, d  

1 x 6 3 x 3 6 x 6 

2 6,5 22 35  
4 2,5 10 15 
6 1,5 6 8 
8 1 4 6 
10 0,8 3 3 

 
Ju fler verk som samlas en grupp eller park, desto större blir förlusterna om det inbördes 
avståndet är detsamma. I en enkel rad med vindkraftverk kan det inbördes avståndet krympas ner 
till 4 rotordiametrar utan att förlusterna blir orimliga, om de ställs ännu tätare ökar förlusterna 
dock snabbt (se figur 4.1). I större grupper bör avståndet vara 5-7 diametrar. Till havs bör större 
avstånd användas. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Avstånd från kust 
 
Utredningens huvudresultat har blivit en tabell som visar sambandet mellan vindkraftverks 
produktion, navhöjd och avstånd till kusten.  
 

 Till havs Kust På land 
Energi* 6700 6500 6000 5600 4900 3900 3200 3000 
Navhöjd 15 km 5 km 1 km 0 1 km 5 km 15 km 25 km

100 120 120 116 112 110 103 91 86 
80 117 116 111 107 104 95 83 78 
60 112 110 104 100 95 84 73 68 
40 105 103 96 91 83 71 59 56 

*Vindens energiinnehåll på 50 m höjd i kWh/m2, år (avrundat till hundratal) 
 
Tabellen visar att vindkraftverks produktion är mycket starkt beroende av avståndet till kusten. 
Om själva kustlinjen tas som utgångspunkt ökar produktionen markant redan en km utanför 
kusten och fortsätter att öka tills den planar ut efter ca 5 km. Det innebär att det mesta av den 
produktionsökning som görs genom att etablera vindkraft till havs görs redan på 5 km avstånd till 
kusten, längre avstånd kommer sannolikt att försämra ekonomin. Produktionsvinsten är marginell 
samtidigt som kostnaderna ökar med avståndet från land, samtidig som överföringsförlusterna i 
sjökablarna ökar.  
 
På land minskar produktionen snabbt de första kilometrarna innanför kusten, men minskningen 
börjar inte plana ut förrän efter ca 15 km. På land är närhet till kusten mycket viktig för 
produktionen.  
 
När ekonomin för vindkraft på land och till havs jämförs, brukar man räkna med att 
havsetablering innebär en ökning av investeringskostnaderna med minst 30 procent. Det innebär 
att produktionen också bör vara minst 30 procent högre än på land för att motivera investeringen 
(om det inte finns andra skäl, som utrymme för stora parker eller att det bedöms enklare att få 
tillstånd beviljade).    
 
Det är inte möjligt att uppnå en sådan ökning, jämfört med bästa möjliga läge på land, dvs. själva 
kustlinjen. Det är i regel inte heller ett realistiskt alternativ, eftersom det ofta är svårt att få 
bygglov så nära kusten. Enligt tabellen blir produktionen hos ett havsbaserat verk 5 km från 
kusten med 60 meters navhöjd 30 procent högre än hos ett motsvarande verk 5 km in på land. 
Det är inom detta område jämförelser bör göras. Vindkraftverk som etableras inom 5 km från 
kusten har lika bra eller bättre ekonomi än vindkraft till havs (förutsatt att detta kustnära område 
är relativt slätt).  
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5.2 Parkeffektivitet 
 
När det gäller grupper och parker leder en alltför tät gruppering till betydande förluster. 
Vindvakar som har hög turbulens ökar belastningarna på vindkraftverken. Om de ställs för tätt 
minskar deras livslängd. Även om samordningsvinsterna när en stor park byggs uppväger de 
beräknade parkförlusterna, kan det ökade slitaget försämra ekonomin på längre sikt genom att 
verkens livslängd förkortas.  
 
Förluster i procent vid olika grupperingar av vindkraftverk på land 
 
Gruppering 
Radavstånd, d  

1 x 6 3 x 3 6 x 6 

2 6,5 22 35  
4 2,5 10 15 
6 1,5 6 8 
8 1 4 6 
10 0,8 3 3 

 
Den tumregel som vanligen används är fem rotordiametrar mellan verken i raderna, och sju 
rotordiametrar mellan raderna, med raderna vinkelrätt mot den förhärskande vindriktningen. 
Denna tumregel förefaller välgrundad. I grupper som består av enkla rader med vindkraftverk 
kan verken dock placeras tätare samtidigt som förlusterna blir betydligt lägre, vilket talar för att 
den typen av formation bör föredras där så är möjligt. En enkel rad som följer naturliga linjer och 
riktningar i landskapet brukar också vara estetiskt tilltalande. Det är samtidigt viktigt att placera 
sådana rader, speciellt om verken placeras tätt, vinkelrätt mot den förhärskande vindriktningen.      
 
Till havs bör avstånden mellan verken vara större. Det torde dock inte orsaka några speciella 
problem eftersom det inte finns lika stränga randvillkor (avstånd till väg, bebyggelse, regler för 
ljudutbredning, mm) som på land.  
 
I den stora havsbaserade vindkraftsparken på Horns rev i Danmark, med 80 stycken verk på 2 
MW, är det inbördes avståndet mellan verken 8 rotordiametrar både mellan verken och mellan 
raderna. På Middelgrund utanför Köpenhamn har däremot verken placerats mycket nära 
varandra i en böjd rad av estetiska skäl, vilket ger ett vackert intryck men också betydande 
förluster.  
 
5.3 Effektiv markanvändning 
    
När det gäller markanspråken finns det några uppenbara samband mellan verkens storlek och hur 
effektivt marken utnyttjas. En grupp med stora verk (effekt) producerar i regel mer än en grupp 
med mindre verk inom samma område. Detta har utretts i Rätt plats för vindkraft (SOU 1999:75) 
bilaga 8; Ytåtgång för framtida utbyggnad av vindkraft.  
 
När det gäller markbehov i relation till avståndet från kusten är sambanden inte lika entydiga, 
eftersom det går att öka vindkraftverkens produktion genom att öka navhöjden och/eller rotrns 
svepyta. Själva vindkraftverken kan alltså anpassas så att det kan producera lika mycket ett par km 
innanför kusten som ett verk på kustlinjen gör. Enligt tabellen kan ett verk med 100 meters 
navhöjd 5 km innanför kusten producera lika mycket som referensverket med 60 meters navhöjd 
vid kustlinjen, på samma yta. På längre avstånd från kusten krävs dock även en större yta för 
motsvarande produktion.     
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Denna anpassning av verken innebär emellertid ökade kostnader och sämre ekonomi. Om det 
lönar sig beror på om produktionsökningen täcker merkostnaderna för högre torn eller större 
rotor.  
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Bilaga 1 Produktionskalkyl 
 
För att göra en exakt beräkning av hur mycket ett vindkraftverk kommer att producera på en 
given plats måste man känna till två saker:  
 
• vindkraftverkets vindeffektkurva  
• vindens frekvensfördelning på navhöjd på den aktuella platsen  
 
Vindeffektkurvan visar vilken effekt vindkraftverket ger vid olika vindhastigheter. Den 
redovisas i regel dels som en tabell, dels som en kurva eller stapeldiagram. Dessa uppgifter 
tillhandahåller leverantörerna av vindkraftverk. Dessa vindeffektkurvor är verifierade av 
oberoende auktoriserade kontrollorgan.   
 
När det gäller vinden krävs ganska noggranna uppgifter. Det räcker inte att känna till vindens 
medelhastighet under ett år, det krävs också uppgifter om vindens frekvensfördelning, dvs. 
hur många timmar per år som det blåser 1, 2, 3, ..... 30 m/s. Dessa värden ska avse vindens 
hastighetsfördelning under ett normalår, dvs. representera medelvärden för en period på 5–10 
år och måste räknas om till verkets navhöjd. Sedan multipliceras effekten vid respektive 
vindhastighet med antalet timmar som vinden har denna hastighet. Frekvensfördelningen 
anges ibland i procent och då multipliceras helt enkelt summan med antalet timmar per år: 
8 760. 
 
Vindens frekvensfördelning på navhöjd på lokaliseringsplatsen under ett normalt vindår beskrivs av följande 
stapeldiagram:   
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Figur 1.6 Vindens frekvensfördelning, timmar per år. 
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Det aktuella vindkraftverkets vindeffektkurva:  
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Figur 1.7 Samband mellan vindhastighet och vindkraftverkets effekt. 
 
Vindkraftverkets årsproduktion beräknas genom att multiplicera antalet timmar för respektive 
vindhastighet (första diagrammet) med vindkraftverkets effekt för motsvarande vindhastighet 
(andra diagrammet):  Årsproduktionen = 880·10 + 950·25 + …. + 3·500 = 1 227 450 kWh 
 
Detta vindkraftverk med 500 kW effekt beräknas producera 1 227 450 kWh per år.   
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Bilaga 2. Råhetsklassificering 
 
 
Kustområdet simulerades för beräkningar på enskilda verk enligt nedanstående figur. Zon 1 
har råhet 0, zon 2 råhet 1, zon 3 råhet 1,5 och zon 4 råhet 2.  
 
 
 
 

 

Zon 4 

Zon 3 

Zon 2 

Zon 1 
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För parkberäkningarna användes en råhetsros, dvs. varje sektor kring parken tilldelades en 
viss råhet till ett bestämt avstånd och därefter en ny råhet, som motsvarar en placering 5 km 
utanför respektive 5 km innanför kustlinjen. Se figur nedan: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Råhetsklassificeringarna som ligger till grund för simuleringarna för de enskilda verken och 
för parkerna är inte identiska. Produktionsdata för enskilda verk och för verk i parkerna är  
därför inte direkt jämförbara. Råhetsklassificeringen för enskilda verk har gjort över hela 
beräkningsområdet med s.k. linjeelement, för att få exakt samma beräkningsunderlag.   
 
För parkberäkningarna, som gjort för två olika platser, har råhetsklassificeringen kunnat göras 
med den vanliga standardmetoden, en s.k. råhetsros.  
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