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Sammanfattning 
 

Resurserna på vår jord är begränsade, idag 2010 är vi knappt 7 000 000 000 
människor men mycket tyder på att befolkningsökningen inte avstannar utan snarare ökar. 
Frågan är om jorden klarar av ökad belastning med dagens levnadsstandard i västvärlden?   

Det bästa sättet att klara den ökade belastningen är att energieffektivisera processer 
och produktutvecklingar. För detta finns idag en mängd olika miljöredskap för att ta reda på 
bland annat miljöpåverkan på olika processer eller produkter. En metod som används flitigt 
över hela jorden är den så kallade livscykelanalysen.  

I denna studie är en livscykelinventering gjord. Skillnaden är att en 
miljöpåverkansbedömning inte är utförd. Syftet med studien är att ta reda på hur lång tid det 
tar för ett 2.0 MW vindkraftverk att tjäna in energin det tar att tillverka det. Meningen har 
varit att behandla tre stycken olika verk, ett Vestas och två Enercon. Det har varit brist på 
kommunikation, därför har inte en livscykelinventering gjorts på de båda verken från 
Enercon. 
 Det som behandlats är energibalansen på de angivna verken och mängden koldioxid 
som släppts ut. Verket från Vestas heter Vestas V90 2.0 MW, detta verk tjänar in sin energi 
på approximativt 7 månader. Den CO2 som släpps ut är 1023 ton/verk/20 år. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 

Our recourses on earth are limited. Today in the year 2010 we are almost 7 billion 
people on earth. But there is evidence that points to that the population will rise to a much 
higher level. The question is can earth handle the increased amount of consumption in the 
west-world. 

The best way to handle the increased amount of consumption is to make processes 
and product-development more energy effective. Today there are a lot of environmental tools 
to find out, amongst others, the environmental impact on different products and processes. 
One method that is used diligently around the world is the so called Life Cycle Assessment. 
This thesis is about a Life Cycle Inventory. The different between a LCA and a LCI is that an 
environmental-impact-estimation isn´t done in a LCI. The purpose with this thesis is to find 
how long it takes for a 2.0 MW windmill to earn the energy that is needed for the production. 
The meaning was to treat three windmills, one from Vestas and two from Enercon. There has 
been lack of communication; therefore the two mills from Enercon will not be studied in this 
thesis. The windmill from Vestas named Vestas V90 2MW earn its energy in approximately 
7 months. The most energy demanding part is the foundation. The carbonoxid that is released 
is estimated to 1023 tons/mill/20 year.
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Förord 
 

En livscykelinventering kan göras precis hur omfattande och ingående som helst och 
ju mer omfattande den är desto mer exakt kommer resultatet av den att bli. Ett examensarbete 
i den här storleken och på energiingenjörsprogrammet, Högskolan Halmstad är på 22,5 
högskolepoäng, vilket innebär att tiden som beräknas läggas ner på examensarbetet ska 
motsvara 15 veckor á 40 timmar (en vecka är värd 1,5 högskolepoäng). Examensarbetet 
sträckte sig från januari till maj 2010. 
De jag vill tacka för hjälp med information fakta m.m. är Maria Berglund, Nils Frisén på 
Enercon, Annika Balgård på Vestas, Göran Siden Universitetslektor vid högskolan i 
Halmstad, Johan Jönsson och Per Ek på Eolus vind AB, Halmstad och till sist ett stort tack 
till min handledare Helen Janson, Miljöingenjör och föreläsare i Livscykelanalys på 
Högskolan i Halmstad. 
 Även ett stort tack till alla kvarvarande programkamrater som har hjälpt och fått hjälp 
av varandra under dessa tre år som programmet har fortlöpt. 
 Ett stort tack också till min familj som stöttat mig i vått och torrt, min fru Johanna 
och mina söner Oskar och Theodore. 
 
 
Henrik Selamis 
Maj 2010 
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1. Inledning 

Den sista kursen i Energiingenjörsprogrammet på Halmstad Högskola heter, 
Examensarbete med Projektledning 22,5 hp.  

Jag tycker att vindkraft är ett intressant område med många möjligheter, därför vore 
det lämpligt att göra ett examensarbete inom just vindkraft. Så jag skickade ut e-post till 
lämpliga vindkraftprojektörsföretag och gav en förfrågan om det fanns projekt som de ville 
ha hjälp med. Johan Jönsson på Eolus Vind AB svarade med e-post att de gärna ville ha hjälp 
med att genomföra en livscykelanalys på ett vindkraftverk som de vanligen projekterar. 
Alternativt göra en jämförande livscykelanalys på de tre verk som de projekterar mest. Vi 
kom tillsammans fram till att det andra alternativet skulle bli mitt examensarbete. 

1.1 Bakgrund 

Som vindkraftsprojektör är en del i arbetet att arrangera ett samråd för att informera 
länsstyrelse, kommun och närboende till det tänkta vindkraftprojektet och eventuellt göra en 
MKB, (miljökonsekvensbeskrivning). En fråga från först och främst närboende som frekvent 
kommer upp är; 

- Hur lång tid tar det, för ett vindkraftverk att tjäna in den energi det kostar att tillverka 
den samma? 

Eolus Vind AB, är ett företag som projekterar vindkraftverk. De har försiktigt använt en 
siffra som säger att ett vindkraftverk tjänar in energin på mellan 3-6 månader. Eolus Vind AB 
anser att ett mer exakt värde vore att föredra för att verka mer trovärdiga.[3] 

1.2 Syfte 

Syftet med hela studien är att få fram ett värde på den energimängd det går åt att 
tillverka ett vindkraftverk. I avsnittet systemgränser redovisas mer noggrant vad som menas 
med tillverkning och vilka delar i processen som kommer räknas bort. Att få fram 
miljöpåverkan av de olika verken ses som en bonus men eftersom miljöbedömningspåverkan 
vanligtvis ingår i en livscykelanalys kommer även detta delvis behandlas. 

1.3 Vindkraft 

Vindar alstras av tryckskillnader som i sin tur skapas av temperaturskillnader. 
Naturen strävar efter att allt ska vara i jämvikt och försöker i och med detta skapa en balans i 
tryckskillnaderna, det är det som gör rörelse i luften, och som kallas vind. 

  
 Vinden har alltid utnyttjats, men inte alltid i form av vindkraftverk. I det antika 
Grekland använde man sig av stora segel för att förflytta sig till havs istället för att ro. Man 
har också utnyttjat sig av vinden i väderkvarnar för att mala säd. Utvecklingen går framåt och 
nu ser en vindsnurra inte riktigt lika dan ut som en väderkvarn gjorde för 150 år sedan. Nu får 
vi grön el från vinden istället och efterfrågan bara ökar och ökar.[4]  

1.4  Eolus Vind AB    

Eolus Vind AB bildades 1990 och var då den första kommersiella 
vindkraftsprojektören i Sverige. Deras affärsidé var främst att äga alla vindkraftverk som man 
projekterade men med tiden har man mer och mer övergått i att projektera och etablera 
nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar åt kunder. 
 
Idag är Eolus Vind AB en av Sveriges ledande vindkraftprojektörer. Eolus har medverkat vid 
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etableringen av 230 vindkraftverk av de 1400 som finns i Sverige. Vilket motsvarar 16 %. De 
flesta har sålts vidare till kunder och drivs av dessa med god lönsamhet.[5]  

Eolus har för närvarande 35 anställda, motsvarande 28 heltidstjänster. Huvudkontoret 
finns i Hässleholm. Utöver detta har Eolus kontor i Vårgårda, Falun, Halmstad, Sundsvall 
och Motala. Syftet med att ha flera kontor spridda över landet är att komma nära marknaden 
och därmed få en lokal närvaro med god kunskap om utvecklingen i området. Av de anställda 
är flertalet civilingenjörer/ högskoleingenjörer med inriktning mot miljö eller energi. Eolus 
har ingen egen byggorganisation, utan anlitar underentreprenörerna för varje enskilt projekt.  
Efter färdigställda entreprenadarbeten monteras vindkraftverken på plats av respektive 
tillverkare. Ett undantag är fundamenten där Enercon gör det behövliga arbetet själva. 
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2. Metod 

En livscykelanalys kan utföras på många olika sätt, det kan vara en macroanalys eller 
en microanalys, det kan också vara så att en aktiv eller en passiv produkt ska studeras, eller 
en jämförande analys så som den genomfördes i denna studie, systemgränser kan skilja 
avsevärt och detta kan göra att slutresultatet också skiljer sig. Gemensamt för alla 
livscykelanalyser är att de är iterativa, vilket enligt nationalencyklopedin [10] betyder 
upprepad handling. I en livscykelanalys betyder en iterativ process att den ständigt är under 
förändring. Sedan 1997 så finns det en ISO-standard som behandlar Livscykelanalyser, ISO 
14040. Hela miljöområdet finns sammanställt i ISO 14000 där ISO 14040 ingår. 
 

 
       Figur 1. Struktur för livscykelanalys enligt ISO 14040 [11] 

2.1  Definition av målsättning och omfattning 

Måldefinitionen skall beskriva vad livscykelinventeringen skall användas till. I denna 
inventering var syftet att inventera tillverkningsprocessen av ett vindkraftverk och få fram ett 
värde i kWh som beskriver hur lång tid det tar för vindkraftverket att tjäna in energin i drift. 
Det finns fall där en livscykelanalys eller inventering inte kan besvara frågeställningen, då 
finns det ett åtskilligt antal andra miljöverktyg man kan använda sig av. Exempel på andra 
miljöverktyg är ekostrategihjulet, miljövarudeklarering eller energi/exergi-beräkningar. 
Gemensamt för alla miljöverktyg är att effektivisera en produkt eller en process. 

2.1.1 Funktion och funktionell enhet 
 Den funktionella enheten kan definieras olika beroende på om det är en jämförande 
studie eller om studien görs för att få mer kunskap om produktsystemet. Är det en jämförande 
studie krävs en gemensam nämnare, det är denna gemensamma nämnare som kallas för den 
funktionella enheten (FE). 

2.1.2 Systemgränser 
 Systemgränserna i en livscykelanalys (LCA) eller en livscykelinventering (LCI) är 
väldigt viktiga för hur omfattande studien skall vara eller hur nära verkligheten man vill 
komma. I ett idealt fall skulle alla systemgränser vara oändliga både tidsmässigt och 
geografiskt, men det fungerar inte, varken teoretiskt eller praktiskt. I de flesta fall kan få 
parametrar förklara det mesta av resultatet. Detta kallas Paretoprincipen och lyder; 20 procent 
av parametrarna förklarar 80 procent av variationen i systemet. 
 När man samlar in data används en metod som heter cut-off metoden. Ett cut-off-
värde är en procentsats som anger en gräns för när fördjupande data skall samlas in.[19] 
För att göra en livscykelanalys eller livscykelinventering på ett riktigt och överskådligt sätt så 
måste avgränsningar göras på olika nivåer; mot natursystem, mot andra produkters livscykler, 
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geografiskt och i 
tiden.

 
Figur 4 Aktiviteter i en livscykel. 

2.1.3 Datakvalitetskrav 
 Datakvalitetskrav är avgörande för studiens tillförlitlighet och relevans.  
Tidsrelaterad täckning betyder att det bestäms innan studien hur gammal den insamlade 
informationen max får vara eller om studien löper under en längre tid så kan eventuell data 
bli för gammal. 

Med geografisk täckning menas, på vilket område ska data innefattas. Lokalt, 
regionalt eller globalt. 

Ett annat sätt att mäta kvalitet på data är hur mycket av den som är primärdata. Alltså 
hämtat direkt från källan.   

2.2 Inventering 

2.2.1 Materialsammansättning 
 Det första man gör i en inventering är att samla in material och aktiviteter som 
behövs för att kunna göra en rättvis bedömning av processen eller produkten.  
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2.2.2 Processträd 
 När man vet materialsammansättningen och alla aktivteter livscykelinventeringen ska 
innehålla, ritas ett processträd. Det är ett schema där man ser i vilken ordning de olika 
aktiviteterna kommer.  

2.2.3 Datainsamling för aktiviteterna och normalisering 
 Datainsamling är tidskrävande på grund av att data är sekretessbelagd eller att 
begränsade mätningar har gjorts. Det kan också vara svårt att finna tillförlitliga källor, och 
med tillförlitliga menas att de kan vara ur tiden, alltså äldre än vad man hade som 
datakvalitetskrav i inledningsfasen av LCA´n eller LCI´n. 
 Normalisering betyder att all inventeringsdata divideras med ett referensvärde för att 
få ett likvärdigt värde på alla material. Man kan t.ex. normalisera fram ett värde per kg för att 
kunna göra en rättvis jämförelse.  

2.2.4 Metadata 
 Metadata betyder ”data om data”. Informationen som samlas in ska beskrivas, det 
kallas metadata. Beskrivningen ska följa med för att tillsammans med datavärdet kunna 
bedömas, representativt och kvalitativt. 
 Datakvalitet kan presenteras så att det är enkelt att förstå genom att använda en skala 
med kvalitetsindex. 
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3. Mål och Omfattning 

Projektet eller examensarbetet är en jämförande livscykelinventering eller mer riktigt, 
en livscykelenergiinventering och innefattas av tre olika vindkraftverk. Två stycken från 
tillverkaren Enercon, ett ståltorn och ett betongtorn. Dessutom har studien innefattats av ett 
verk från Vestas. Samtliga verk har en effekt på 2,0 MW styck. Den riktiga definitionen på 
verken är: 
Enercon E-82 E2 2MW – Ståltorn [1] 
Enercon E-82 E2 2MW – Betongtorn [1] 
Vestas V90-2MW [2] 
 Miljöpåverkan tillsammans med de ekonomiska aspekterna kommer övervägas för 
eventuella ändringar i fortsatt beställning av vissa modeller gällande de studerade 
vindkraftverken. [9] 

3.1 Funktion och funktionell enhet 

Eftersom det är en jämförande livscykelinventering bör den funktionella enheten ha 
en gemensam nämnare eller rättare sagt tre gemensamma nämnare; hållbarhet, kvantitet och 
kvalitet. 
När det gäller vindkraftverk och hållbarhet är mycket oklart. Bland de verk som behandlas 
finns inget som varit i drift i 20-25 år[6]. En kvalificerad gissning är att verken som tillverkas 
idag med kontinuerlig service kan stå betydligt längre. När det gäller kvantitet är det svårt att 
definiera hur mycket elenergi ett vindkraftverk kommer att ge beroende på var verket är 
placerat eller hur mycket det blåser från år till år. Om man räknar på alla 2,0 MW verk som 
står uppställda i Sverige enligt vindstat.nu. Tar ett genomsnitt och slår ut det per månad så 
produceras det 373 MWh[8]. Enercon E82 2MW producerar i genomsnitt 355 MWh/månad 
medan Vestas V90-2MW producerar 405 MWh/månad 
 
373 MWh  0,373 GWh/månad 
 
0,373 GWh · 12 månader = 4,476 GWh/år 
 
4,476 GWh · 20 år = 89,52 GWh/20 år 
 

På 20 år producerar ett medelverk 89,52 GWh. När det gäller kvalitet ska 
vindkraftverkets generatorer som direkt ansluts till det svenska elnätet ha ett varvtal som är 
anpassat till 50 Hz. Det är standard i Sverige.[7] Dessutom är det ett kvalitetskrav att 
vindkraftverket inte ska haverera. 
Den funktionella enheten (FE) är; 1MWh från vindkraft. 

3.2 Systemgränser 

Vad gäller systemgränser kan man använda sig av åtskilliga metoder. Det är även 
systemgränserna som bestämmer mycket av utgången av livscykelanalysen. En väldigt vanlig 
metod är cut-off-metoden. Det är en metod som avgör hur omfattande livscykelanalysen har 
varit. 
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3.2.1 Avgränsning utvinning 
När det gäller utvinning av material så har endast utvinning av järnmalm för 

framställning av stål och koppar att behandlats, det står för 95 % [Bilaga 2] av den totala 
massan. Resterande material behandlas inte i studien.  

3.2.2 Avgränsning förädling 
 Förädling av råmaterialet malm sker i Ruukki strax söder om Oulu i norra Finland. 
Där görs en reduktion av järnmalm d.v.s. man minskar andelen kol i järnet. Det är det som är 
skillnad på järn och stål, andelen kol (C12).[12] Förädlingen innebär många steg; 
1. Förbränning 
2. Avsvalning 
3. Konventer (där även återvunnet stål smälts ner) 
4. Skänkugn 
5. Vakuumbehandling 
6. Gjutning 

Vid förädlingsprocessen har ett värde där samtliga delprocesser i förädlingen använts. 
Detta moment har inte ingått i den slutliga uträkningen men är värt att nämna för det står för 
en andel som inte bör försummas. 

3.2.3 Avgränsning transporter 
De allra flesta transporter görs med båt eller tung lastbilstrafik. I sällsynta fall kan 

komponenter komma att skickas från andra delar av världen men dem är inte medräknade i 
den här analysen.  
 Järnmalmen bryts i Kiruna och fraktas sedan i form av centimeterstora pellets via tåg 
till Luleå för att sedan transporteras med båt till Ruukki. Från Ruukki transporteras sedan 
plåtarna till Vejle och sedan till Varde för tillverkning av tornet till vindkraftverket. 
Transport från fabrik till en utgångspunkt i Sverige är beskriven. Utgångspunkten är Malmö. 

3.2.4 Avgränsning tillverkning 
Delar till vindkraftverket Vestas V90-2MW tillverkas på olika platser, Torndelarna 

tillverkas i Varde som ligger på Jyllands västkust i Danmark. Nacellen tillverkas och sätts 
ihop i Viborg som ligger mitt på Jylland. Rotorbladen tillverkas i Lem, även detta ligger i 
mitten av Jylland. Eftersom dessa delar tillverkas approximativt på samma ställe så fraktas de 
tillsammans. Om tornet ska resas i södra delen av Sverige så används Öresundsbron, annars 
tillämpas frakt via havet så långt det är möjligt för att inte störa övrig trafik. Transporteras det 
på befintliga vägar så görs detta till stor del på natten då vägarna inte är tungt belastade.[28]   

3.2.5 Avgränsning service 
Eftersom verk står på olika ställen medan servicepersonal utgår från samma position 

vid varje tillfälle så tas byte av oljor och förbrukningsmaterial samt ett genomsnittligt värde 
för resan med. Servicepersonal åker i genomsnitt 900 km/verk/år för att göra service.[29] 

3.2.6 Geografiska avgränsningar 
Eolus Vind AB projekterar uteslutande vindkraftverk i Sverige. Delarna till 

Vestasverken tillverkas på Jylland i Danmark. I detta fallet har den geografiska 
avgränsningen gällt endast i Sverige och Danmark. Undantaget är järnmalmen som förädlats i 
Finland, alltså sträcker sig de geografiska avgränsningarna i norden när det gäller Vestas 
V90-2MW. Enercon tillverkas till största delen i Tyskland. 
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3.2.7 Avgränsningar miljöpåverkan 
Syftet med studien är att få fram ett värde på hur lång tid det tar för ett vindkraftverk 

att tjäna in energin det kostar att tillverka det. Endast effekterna av klimatpåverkan, GWP 
(Global Warming Potential) har behandlats. 
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4. Inventering 
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0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Månad

M
W

h Vestas
Enercon

 
 
 
 Den genomsnittliga produktionen/månad/verk för 2009 var 367,8672 MWh[Bilaga 4]  

4.1 Vestas V90-2MW 

4.1.1 Utvinning och förädling av stål 
 För att få fram materialet stål, som är en förädling av järn, bryter man järnmalm. 
Stålet som används till konstruktion av Vestas vindkraftverk kommer ursprungligen från 
malmgruvan i Kiruna där malmen bryts och blir till malmpellets för att sedan fraktas med tåg 
till Luleå. Ett lastfartyg fraktar sedan järnmalmen till Oulu. Strax söder om Oulu ligger 
fabriken som förädlar järnmalmen, det sker i 6 steg; 
1. Förbränning 
2. Avsvalning 
3. Konventer (där även återvunnet stål smälts ner) 
4. Skänkugn 
5. Vakuumbehandling 
6. Gjutning 
  

Plåtdelarna är färdigskurna för att det inte ska bli spillbitar hos kunden, i detta fall 
Torntillverkaren. De färdigskurna plåtarna fraktas sedan från Oulu till Varde i Danmark där 
tillverkningen av torn ligger. 

 
För ståltillverkning åtgår det 2,1 MJ/kg[25]. Till ett verk går det åt mer stål än det 

som går åt till tornet, bland annat till vingar och nacelle. 
Totalt uppgår vikten på stålet till 312380 kg . 
 
2,1 MJ/kg · 312380 kg = 656177 MJ 
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656177 MJ  182 MWh. 
 

Denna uträkning ingår inte i den totala energiåtgången för livscykelinventeringen 
men 182 MWh är inte på något sätt försumbar så det kan vara värt att notera.  
 
 

4.1.2 Processträd Vestas V90-2MW 

 
Figur 2 Processträd Vestas V90-2MW 
 

4.1.3 Fundament 
Till fundament för ett Vestas V90-2MW med tornhöjd 105m kan det gå åt en del 

grundförstärkning när man har gjort grovschakten. Ett lager på 30 cm förstärkningsmateriel 
av krossat naturgrus eller berg under fundamentet blir 100 m3 materiel och 8 st transporter 
med lastbil & släp. 
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På den terrasserade ytan lägger man sedan ett lager arbetsbetong som är en betong med lägre 
kvalitet och som skall tjäna som underlag för formning och armering. Åtgången av betong är 
30 m3 vilket innebär 4 lastbilstransporter. 
Om marken under fundamentet är av så dålig kvalitet att den inte klarar belastningen från 
verk och fundament så måste man förstärka grundbotten och oftast sker detta genom pålning 
med betongpålar. Pålarna måste då slås till berg eller, om jorden är så pass bra, att friktionen 
mellan pålen och omgivande jord blir så hög att pålen tar upp erforderligt tryck, till lämpligt 
djup. Antalet pålar kan variera beroende på djupet till berg och om man kan få tillräcklig 
dragkraft i pålarna. Antalet pålar varierar vanligtvis mellan 65 och 100 st. Om djupet till 
berget är på 10 m (som är ett vanligt antagande) så blir det 5 transporter & släp med pålar 
samt 2-3 transporter för etablering av pålmaskin mm. 
Formning av fundamentet görs oftast genom att mura upp formen i leca-block. Detta kräver 
18 pallar med leca-block och en lastbilstransport. 
Armering av fundamentet sker med kamstål av hög kvalitet. Dimensionerna ligger mellan 20 
och 32 mm. Armeringen fås iläggningsfärdig vilket innebär att den är klippt i rätta längder 
och bockad enligt ritning. I ett fundament går 40 ton armering vilket innebär 2 
lastbilstransporter. 
I centrum på verket monteras in en ingjutningscylinder som tillhandahålls av 
maskinleverantören. Cylindern byggs ihop med armeringen och gjuts in i fundamentet. 
Verkets bottendel monteras sedan på cylindern vid resningen av verket. Cylindern väger 17 
ton och monteras på plats med hjälp av en mobilkran och levereras med lastbil. 
Till fundamentet går det åt 500 m3 betong med densiteten 2 300 - 2 400 kg/m3 [14] som 
pumpas ut med 2 stycken betongpumpar. 500 m3 betong innebär 70 lastbilstransporter. 
Gjutningen tar ca 10 tim beroende på med vilken kapacitet betongstationen kan leverera 
betongen. 
Efter det att betongen har härdat tillräckligt så sker återfyllnad av jordmassor på fundamentet. 
Under förutsättning att befintliga schaktmassor räcker till eller att schaktmassorna håller 
tillräcklig volymvikt (ca 1,8 ton/m3) så krävs inga tillförda fyllnadsmassor. Duger inte 
schaktmassorna så får man köra dit ny massa från ett sidotag och det kan innebära upp till 
200m3 fyllnadsmassa som kräver 15 transporter med bil & släp.[13]  
Totalt rör det sig om 100 transporter med lastbil och släp. 

1. 8 st Krossat naturgrus 
2. 4 st Arbetsbetong 
3. 5 + 3 st Pålar + pålmaskin 
4. 1 st Lecablock 
5. 2 st Armering 
6. 1 st Cylinder 
7. 70 st Fyllnadsbetong 
8. Eventuellt 15 st ett genomsnitt på 6 st har antagits för fyllnadsmassa 

 
En lastbil med släp drar approximativt 3,5 l/mil [17] vilket skulle motsvara 3,5 · 

9,935(kWh/l)[18] = 34,7 kWh per transporterad mil och bil.  
Om man räknar med att det krävs 100 transporter per fundament kommer det gå åt 

 34,7  · 100 = 3470 kWh/mil. 
 
 Vid tillverkning av betong går det åt 4445 MJ/ton.[20] 
Betongen i ett fundament till Vestas V90 2MW väger 1250 ton [Bilaga 2] 
 
4445 · 1250 = 5556250 MJ 
 
5556250 MJ/3,6 = 1543 MWh/verk. 
 



18 
 

Totalt för fundamentet går det alltså åt 1 543 MWh + 0,35 MWh/mil 
 

 
Figur 3 Fundament till Vestas V-90 2 MW 
 

4.1.4 Torn 
De Vestastorn som placeras i Sverige byggs nästan uteslutande i Varde, Danmark. 

Stålet till verken förädlas i Ruukki, Finland av järnmalm som bryts av LKAB i Kiruna. 
Plåtarna som till 89 % [22] består av primärt material kommer till Varde i 

färdigskurna stycken för att minska spillet, dessa svetsas och valsas till själva tornskalet. 
Därnäst börjar svetsprocessen där de individuella torndelarna svetsas samman till en slutlig 
sektion av tornet. Ett torn som har höjden 105 m består av 4 sektioner[21]. 

Energin som går åt för att tillverka ett Vestas torn är 37,49 MWh. 
Det baseras på att ett torn väger 245,63 ton. och att fabriken i Varde som tillverkar tornen 
hade en energiförbrukning på 5 836 MWh 2009 . 
 
68715/245,63 = 280 st 
 
5836/280 = 37 MWh  
 

4.1.5 Nacelle 
Nacellen till Vestas 3 MW generatorerna tillverkas i Ringkøbing medan 2 MW 

generatorerna tillverkas i Viborg. Fabriken i Viborg tillverkar inte bara 2 MW generatorerna 
utan även komponenter till övriga nacelletillverkare inom Vestas-koncernen. 
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Tillverkningsprocessen innehåller likt alla andra tillverkningsprocesser kontinuerliga 
kontroller av de inkommande komponenterna, hopsättning av de olika komponenterna och 
sedan en slutlig kontroll av nacellen innan den skickas till uppställningsplatsen. 
Genom att dela vikten av komponenterna i en nacelle med den totala vikten som 
fabriken behandlar, får man ett antal som är 836 stycken årligen. Delar man andelen energi de 
gör av med i produktionen med antalet kontrollsystem som tillverkas per år så går det åt cirka 
216 MWh att tillverka ett kontrollsystem. 
 

4.1.6 Vingar och rotor 
 Vingarna är byggda av glasfiber och kolfiber med impregnerad epoxyplast. 
 

 
Figur 6 Vinge till Vindkraftverk Obs. Bild är ej skalenlig 
 

Varje vinge består av en mast där två skalsektioner är fastlimmade på. 
Masten är byggd i två steg: kärnan är byggd av snurrade glasfibrer dränkta i flytande 
epoxiplast runt omkring en roterande ståldorn*. Sedan bygger man på kärnan med epoxiplast, 
glasfiber och kolfiber, sedan limmas kärnan ihop med de två skalsektionerna. Skaldelarna är 
till mestadels byggd av epoxiplast. Efter limprocessen så gjuts formen på vingarna, detta 
kallas tordering[26], och med det menas att vingens vinkel är mindre ju längre ut på vingen 
man mäter. När man fått till den sökta torderingen så slipas och målas vingarna, oftast vita. 
*(dorn= en rundstång med konisk spets som centrerar och håller fast arbetsstycket)[27] 
 
 En del av komponenterna som sedan skickas för att sättas ihop i nacellen är t.ex. 
växellåda, bromsskivor och huvudaxel och är alla delar som ingår i rotorn. Dessa 
komponenter tillverkas i Lem, Danmark. 
 Den totala vikten för materialen i blad och rotor är 43,71693 ton. Fabrikerna 
behandlar 21 512 ton, och 16 890 MWh. 
 
21512/16890 = 1,27 
 
43,71693/1,2737 = 34 MWh/verk 
 

4.1.7 Styrsystem 
I Lem, Danmark ligger en fabrik som kontrollerar att kretskort till styrningen av 

verken är anpassade för den serieproducerade Vestasturbinen. Denna styrning arbetar 
tillsammans med de andra elektriska funktionerna i vindturbinen. Som elektriska funktioner 
menas t.ex. säkerhetssystem, kylningssystem, ändring av bladvinkeln och girsystem (det 
system som känner av ifrån vilket håll det blåser). Styrsystemet konverterar den genererade 
kraften för att den ska bli användarvänlig för nätet, i Sverige ligger frekvensen på 50 Hz. 
 Fabriken i Lem hade 2009 en energiförbrukning på 2759 MWh [23]. Eftersom det 
inte finns några uppgifter om hur mycket det kostar i energi att tillverka ett system, eller 
rättare sagt som privatperson finns det ingen möjlighet att ta del av dessa siffror, så har jag 
tillämpat det på detta sätt. 
Genom att dela vikten av komponenterna i ett kontrollsystem med den totala vikten        
fabriken behandlar, får man ett antal som är 77 stycken årligen. Delar men sedan andelen 
energi de gör av med i produktionen med antalet kontrollsystem de gör per år så får man att 
det går åt cirka 36 MWh att tillverka ett kontrollsystem. 
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4.1.8 Resning & Underhåll 
 Resningen görs av Vestas själva eller som i de flesta fall av en entreprenadfirma med 
supervisors på plats. Det är huvudsakligen underleverantörer som reser verken. Normalt reses 
2 verk per vecka på större platser, på mindre blir det mer ställtid om kran med mera ska ut för 
att bara resa enstaka torn. Till det kommer sen allt arbete inne i turbinen för att koppla på den 
på elnätet o.s.v. men rent visuellt så går det snabbt att resa turbinen.[28]. 
 

Vid ett genomsnittligt underhållsarbete kör en serviceman cirka 900 km/år/verk 
[24].för att byta olja m.m.  

 

4.1.9 Transporter 
En lastbil med släp drar approximativt 3,5 l/mil (fullastad med en fyllnadsgrad på 50 

%) [17] vilket skulle motsvara 3,5 · 9,935(kWh/l)[18] = 34,7 kWh per transporterad mil och 
bil.  
Om man räknar med att det krävs 100 transporter per fundament kommer det gå åt 
 34,7  · 100 = 3470 kWh/mil. 
 
 Totalt för fundamentet går det alltså åt 0,35 MWh/mil 
 
För det resterande verkets delar krävs 9 st transporter; 
 
3 x Ving transport  
1 x Nacelle transport  
1 x Hub transport  
1 x Nedre torn sektion  
1 x Mitten torn sektion  
1 x Mitten torn sektion 
1 x Övre torn sektion 
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Figur 7. Transport till Sverige (endast till land) 
 
Fabrik Destination Antal km Totalt km 
Nakskov Malmö 1 202 202 
Varde Malmö 4 328 1312 
Viborg Malmö 1 401 401 
Lem Malmö 3 395 1185 
      1326 3100 
      132,6 310 

 
Total energi förbrukning blir alltså 3,07985 MWh för transport med lastbilstransport till 
Sveriges gräns. 
 Räknar man om det till energi per mil så får man; 
 
3 079,85/132,6 = 23,2 kWh/mil 
 
23,23 kWh  0,0232 MWh/mil 
 

4.1.10 Deponi och återvinning 
 Mycket av materialen kommer att kunna återanvändas och det räknas med att kunna 
spara in 321 MWh per verk[30] 
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4.1.11 Energiförbrukning 
  
  MWh/år ton/år ton/verk   MWh/verk 
Torn  8 599 56 340 246   37 
Nacelle 6 227 1 433 50   216 
Rotor + Vingar 16 890 21 512 44   34 
Kontrollsystem 2 759 95 1,2   36 
Fundament         1543 
Resning         573 
Underhåll         896 
Transport         3,1 
Summa         3338 

 
 
Totalt så åtgår det 3 338 MWh per Vestas V90 2MW. 
Ett sådant här verk genererar i genomsnitt 5549 MWh/år. 
Det innebär att ett Vestas V90 2 MW med begränsning från tillverkning till drift tjänar in sin 
energi på 7,22 månader.  
 Räknas utvinning och förädling av de främsta materialen; stål och aluminium med 
skulle siffran istället bli 6,94 månader.[Bilaga 4] 
 Till detta ska ett värde läggas till som motsvarar den energi ytterligare det går åt per 
mil transporterad sträcka. Detta värde är; 
 
0,35 + 0,023 = 0,373 MWh/mil 
 
 Ex. Ett verk ska placeras 100 mil från utgångspunkten;   
 
(0,373 * 100) + 3 338 = 3 375 MWh 
Detta skulle tjänas in på 7,3 månader av verket. 

4.1.12 CO2 Beräkningar 
 Antaganden är gjorda på precis samma sätt som beräkningarna från 
energiförbrukningen. 

  
CO2/år 
(ton) ton/år ton/verk 

CO2/verk 
(ton) 

Torn  823 56 340 246 3,6 
Nacelle 342 1 433 50 12 
Rotor + Vingar 309 21 512 44 0,63 
Kontrollsystem 12 95 1,2 0,16 
Fundament       1 000 
Resning        Ingen uppgift 
Underhåll       4,7 
Transport       2,8 
Summa       1 024 

[30, 31, 32]. 
 
 



23 
 

5. Diskussion 

Om man jämför denna studie med en studie som vindkraftstillverkarna själva har 
gjort så skiljer inte resultaten sig så väldigt mycket ifrån varandra. Vestas presenterar en 
siffra på 6,6 månader för Vestas V80 2 MW och 7,7 månader för V90 3 MW. I denna studie 
blev resultatet 7,22 månader från grind till grind (produktion till drift och underhåll).  

I det andra fallet så blir det 6,94 månader och då från vaggan till graven, alltså då 
ingår utvinning, förädling och även nermontering, deponi och återanvändning av material. 

 
Den informationen som jag fått, främst från Annika Balgård på Vestas har varit väldigt bra 
och jag har framför allt fått snabba svar vilket har underlättat mycket, ett stort tack till dig 
Annika! Även Johan Jönsson på Eolus Vind AB som jag har jobbat mot har varit väldigt 
tillmötesgående både via e-post men även via telefon och personliga möten. Eftersom 
andelen litteratur har varit begränsad så har examensarbetet varit till stor del en 
litteraturstudie. Det mesta materialet har hämtats från studentlitteraturböckerna; Vindkraft i 
teori och praktik och Livscykelanalys – en bedömning av produkter och tjänster men också 
från befintliga livscykelanalyser och livscykelinventeringar. De har alla dock varit från grind 
till grind och inte vagga till grav. 

Jag har verkligen förståelse för att på en arbetsplats kan arbetsbelastningen variera 
mycket och en student är inte alltid förstahandsprioritet. En annan faktor till att man inte har 
kunnat få information kan vara av sekretesskäl och/eller konkurrens. 

Andra saker som jag i efterhand tycker att jag kunde ha gjort bättre är att ha gjort 
examensarbetet i grupp om iallafall 2 stycken. Det finns naturligtvis fördelar med att ha gjort 
examensarbetet själv. Man kan lägga upp arbetet som man vill, men under vissa perioder när 
man har motgångar så är det svårt att motivera sig själv och då går dyrbar tid till spillo. Man 
har inte heller någon att bolla idéer eller funderingar med. 

 
Den metod som jag använt för att få fram rätt data kan diskuteras om den är en 

tillförlitlig metod eller inte, men om man jämför mitt slutresultat med värdena i de befintliga 
analyserna så stämmer de överens ganska bra. Det som skiljer är transporter och fundament.    

Det som har försummats och avgränsats i analysen är utvinning och förädling av de 
allra flesta materialen, det som bekant tagits med är endast stål och koppar. Då är de ändå 
bara ett tillägg till syftet med analysen. 

Vad gäller resning, underhåll och demontering så har värdena antagits från befintliga 
livscykelanalyser där referenserna inte längre är befintliga internetsidor. 

 
En fråga som har kommit upp medan diskussionen har skrivits är, om man skulle 

skriva ett nytt examensarbete, skulle man göra på ett annorlunda sätt?  Svaret är ju givetvis 
att visst skulle man det. Som jag ser det så går vi ju i skolan för att lära oss och jag tycker att 
denna uppgift har varit en väldigt lärorik process.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1 

Vestas901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 

360970 358569 458523 302884 452572 439122 400005 422578 554244 526635 662593 384160 
369636 353661 410904 346482 368908 385226 302612 367732 374774 413243 638563 353645 

414147 332642 392260 283427 326899 336562 230851 323886 325487 411967 572342 309045 
443252 337704 402120 322483 341032 325295 288727 333286 369623 397086 587865 365535 

306431 327447 391561 306609 338578 302566 260309 298056 197409 170456 551231 331851 
457716 366590 404698 199341 352397 379778 326703 310781 433809 454372 369127 388251 

492173 262373 410292 208868 376236 299849 333278 405093 529363 468020 724146 341289 

498544 271621 405777 206865 387234 301169 364353 451126 591044 419105 643039 341037 

251636 253482 388216 194856 366355 302221 320693 390495 517092 413723 593198 325467 
487086 262023 389978 192120 264929 314504 363875 434729 577700 451427 559596 259639 

556493 311496 468390 239319 456790 265521 427724 518090 643784 454384 825521 365318 
416717 376390 423336 225415 449132 332610 419419 516828 636199 499733 798129 356682 

560001 305273 455457 235854 438138 367946 358064 522930 659849 536852 559599 365967 
485640 133600 283269 228494 322693 228506 234346 284375 496714 282028 327665 184520 

519797 124550 265523 221463 316187 218402 227262 277258 465209 282485 340386 199781 
    408591 253771 390100 396898 398716 517348 473840 388050 809034 391954 

    221223 259128 404477 348683 395552 495619 641937 532805 809683 393271 
    247938 239930 339292 295844 355981 462709 510703 472673 738020 382125 

    280360 270953 289641 350656 374247 442606 549385 467621 669312 378744 

    472000 231363 381774 369592 370615 490149 605976 533859 830254 426481 
          330584 375884 404183 608531 453613 612466 323361 

          350401 395603 405027 603620 446503 613139 315985 
              360503 539545 394780 498384 259467 

              295989 454392 409266 437236 225256 
              278292 440774 369139 497829 232590 

              333147 499669 401005 520853 228384 

              397514 550781 422979 572452 252903 

      299250 309225 299250 309225 309225 299250 309225 299250 309225 
      336450 347665 336450 347665 347665 336450 347665 336450 347665 

      351840 363568 351840 363578 363584 351855 363583 351855 363584 
      384300 397110 384300 397110 397110 384307 397126 384315 397125 

      340920 352281 340905 352269 352268 340905 352269 340905 352268 
441349 291828 379021 267295 365329 331655 344247 390943 486382 413865 564826 326643 

Medelvärde:            
441,349 291,828 379,021 267,295 365,329 331,655 344,247 390,943 486,382 413,865 564,826 326,643 

            
            
Enercon901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 

316805 240334 298013 209334 251822 262734 207223 238757 278940 309260 474693 259373 
374139 187865 332052 226801 244616 192408 236209 184645 352604 236337 257260 179118 

444038 197776 330013 237231 262825 226115 239463 231117 475867 311470 246045 232528 
464731 187252 340285 229526 260456 225547 254982 228716 459241 312644 237632 249788 

468868 217840 344651 248245 264660 213294 262794 220493 500489 318291 267800 259709 
414462 195628 333630 227954 250111 198704 223484 216516 478397 296281 251460 236879 

406969 329685 382409 268298 344698 368134 268959 312107 368522 322891 533157 295875 
384155 300796 376204 234545 306246 344409 261356 310445 377586 367923 516676 297499 
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348729 308952 357583 227539 303253 345943 253913 292085 382833 361450 481585 294879 
472967 346557 403362 279903 350840 333898 314388 340786 395006 404926 642954 349634 

437917 313053 379391 234382 338940 335704 313427 322940 391371 425527 611284 309297 
618935 452679 461398 269076 364391 407029 351745 353307 529271 409288 646986 397511 

612417 442453 466889 289564 342871 343694 345638 346626 507006 601970 632752 448728 
569510 440009 436231 263214 327268 346654 269576 278883 446984 495794 638857 474550 

610239 409756 463668 286052 340662 354605 334835 330567 484995 561199 578716 290487 

624258 405879 468361 276252 346440 361210 354765 351973 507984 494309 688178 432353 

373076 109683 258002 218549 285627 162613 233263 233991 347423 261442 407236 242402 

449574 142050 323971 240573 349882 177426 295368 335640 457984 306623 455985 233027 
584785 223741 387048 329618 415672 308825 379240 413488 597015 485532 650153 357253 

565540 215200 417286 295820 373511 289661 341964 329181 585390 458693 637396 354002 

546853 221015 398144 304534 422672 297142 344315 393595 592836 430926 652125 352455 

497238 205010 423271 300032 373668 255079 309278 335992 518191 381574 567646 313102 
414533 336362 383043 311663 345134 391497 270256 325600 425115 404121 548266 318414 

389673 329894 368089 325002 355076 396939 265494 321315 441615 402584 538109 298514 
418419 341140 393112 326050 369506 400713 285016 349269 452744 420576 562322 317434 

409089 259535 309014 184874 247761 271955 184388 184968 272396 378417 465326 320426 
381974 254305 295821 161295 204844 244977 180328 185774 281697 299342 458127 324977 

417256 249278 299869 170516 228037 261213 199548 199215 305174 378098 471388 320282 
412023 269807 303495 162162 224250 260958 187565 182889 293027 396746 384711 326690 

598799 209411 468883 279904 418072 296621 384595 409941 621103 507597 693075 394863 

  183179 326037 237903 320693 248311 320815 280355 421899 373366 488122 246149 

173842 157010 173832 168225 348352 280420 306126 317774 423030 385614 503955 277547 
304668 275184 304668 294855 399037 316694 341201 357605 538505 442574 560949 323935 

174158 157308 174173 168555 316851 263297 289973 289682 438497 381693 470046 247367 

      408098 374645 289906 332228 324994 506839 408144 513097 374172 
      603383 352169 295512 256762 303871 487173 421778 456017 100135 

      588900 404878 330674 357803 330828 566218 488410 503844 384997 
  384396 425583 411855 480160 291946 220266 337288 742625 434719 362401 205547 

  365232 404364 391325 455813 292046 233130 349616 748705 488687 378075 486281 

              196959 287513 408991 468492 335583 

            393111 393113 387688 437837 680934 386555 
            384276 384271 354468 431715 658803 386983 

                409065 357791 605046 320146 
                313305 332656 546596 319038 

                  384261 453029 264260 
                    289116 281146 

                    334861 275147 
                    380359 269921 

                        

                        

                        

                        
                    262260 270993 

                    292350 302095 

                      283325 
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              427800 414000 427800 414000 427800 
              375534 363420 375534 363420 375539 

              423119 409465 423103 409455 423104 
              429846 415980 429846 415970 429831 

              412889 399570 412889 399570 412889 
              344410 333300 344410 333300 344410 

444868 274035 361440 279272 332472 294475 287538 313349 441801 398699 477535 319946 
Medelvärde:            

444,868 274,035 361,44 279,272 332,472 294,475 287,538 313,349 441,801 398,699 477,535 319,946 
            
 
 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        Medelproduktionsvärde: 367,87 MWh 
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Bilaga 2 

Komplett materialsammansättning av ett Vestas V90-2MW. 

Fundament 
V = 
volym  ρ = densitet m = vikt   

Betong 500 m3 2500 kg/m3 1175000,00 kg 
Kamstål 5 m3 8000 kg/m3 40000,00 kg 

Krossat naturgrus 100 m3 
1500 
kg/m3[16] 150000,00 kg 

Underlagsbetomg 30 m3 2500 kg/m3 75000,00 kg 
          

      1440000,00 
kg endast 
fundament 

Torn         
Aluminium     1469,80 kg 
Kabel     223,56 kg 
Olja     805,50 kg 
Div. polymerer     41,81 kg 
Stål     243084,56 kg 
Nacelle         
Komposit     1264,00 kg 
Stål     45754,00 kg 
Växelolja 320 l 880 kg/m3 [15] 281,60 kg 
Hydraulolja 160 l   140,80 kg 
Koppar     950,00 kg 
Kablar     1332,00 kg 
Styrning         
Div. Polymerer     28,00 kg 
Koppar     118,00 kg 
Aluminium     38,00 kg 
Stål     548,00 kg 
Diverse elektronik     503,00 kg 
Rotor         
Stål     22993 kg 
Div. Polymerer     923 kg 
Olja     220 kg 
Komposit     19302 kg 
Koppar     31 kg 
Kabel     55 kg 
Elektronik     111 kg 
Aluminium     82 kg 
          
          

      340299,56 
kg exkl. 
fundament 

Bilaga 3 

Komplett materialsammansättning Enercon E82 E2 2MW. 
Fundament V = volym  ρ = m = vikt   



30 
 

densitet 

Betong     735000 kg 
Kamstål     32900 kg 
Material 
förarbete     30000 kg 
      797900 kg 
          
Torn         
Kabel     600 kg 
Olja     0 kg 
Div. polymerer     0 kg 
Stål     214000 kg 
         
Nacelle         
Stål     12000 kg 
Hydraulolja     50 kg 
Kablar     500 kg 
Aluminium     3000 kg 
          
Generator     62000 kg 
          
Rotor / inkl 
Hubb         
Stål     10000 kg 
Kabel     50 kg 
Blad     26000 kg 
          
          
          

      328200,00 
kg exkl. 
fundament 



 

 

Bilaga 4. 

  MWh/år t/år t/verk MWh/verk         
Torn  8599 56339,5 245,63 37,49008         
Nacelle 6227 1433 49,72 216,0547         
Rotor + Vingar 16890 21512 43,72 34,32646         
Kontrollsystem 2759 95 1,235 35,867         
Fundament       1543         
Resning       573         
Underhåll       896   stål 182 MWh 
Transport       3,08   koppar 11 MWh 
Deponi       -321         
Summa       3017,818         
                  
                  
                  
Produktion       5549 MWh       
                  
                  
Antal månader       6,526188 månader   6,94 månader 
 
 

Bilaga 5.  Enercon E82-E2 2MW  

 Fakta som presenteras i punkt; 5.2 Enercon E82-E2 2MW bygger till stor del på 
antaganden p.g.a. att informationen kom till ”mitt bord” ungefär två veckor innan deadline.  
 
Bilaga 5.1 Processträd Enercon E82 E2 2MW 



 

 
Figur 5 Processträd Enercon E82 E2 2MW 
 
Bilaga 5.2 Fundament 
 Till skillnad från Vestas så anlägger Enercon fundamentet själva och så bygger de 
runda fundament för att den påtvingade kraften från tornen ska vara lika stor oberoende 
varifrån vinden blåser. 
 
Vid tillverkning av betong går det åt 4445 MJ/ton. Till ett fundament går det åt 797,9 ton 
 
4445 MJ/t ∙ 797,9 t = 3546665,5 MJ 
 
3546665,5 / 3600 = 985,18 MWh  
 
 
Bilaga 5.3 Torn - Stål 
Bilaga 5.4 Torn – Betong 

Betongtornen är alltid högra än ståltornen, man kan därför anta att nacelle med rotor 
och blad sitter högre upp där det blåser bättre och genererar mer elektricitet. 
Bilaga 5.5 Nacelle 
Bilaga 5.6 Rotor 



 

Bilaga 5.7 Energiförbrukning 
  MWh/år ton/år ton/verk  MWh/km MWh/verk 
Torn        
Nacelle       
Rotor + Vingar       
Kontrollsystem       
Fundament      798   985,18 
Resning         573 
Underhåll         896 
Transport          

Summa          
 


