
Vindkraftverk idag

Totalhöjd 180-220 meter

Rotordiameter 135-150 meter

Effekt 4 – 5 MW

Årsproduktion 10 – 15 GWh 

Teknisk livslängd Cirka 25 år

Startvind Cirka 3 m/s 

Maxvind Cirka 20-25 m/s 

• Ett vindkraftverk producerar el cirka 
90 procent av tiden och stannar vid 
strömavbrott.

• När det inte blåser får ett vindkraftverk 
el från elnätet till sitt styrsystem och 
också viss uppvärmning. Elförbruk-
ningen motsvarar cirka en promille av 
vindkraftverkets årsproduktion.

• Maskinhuset, på toppen av vindkraft-
verket, vrider sig automatiskt och  
riktar upp sig mot vinden för att få 
största möjliga elproduktion.

Under de senaste tio åren har teknik- 
utvecklingen av vindkraftverk gått  
snabbt framåt. 

För tio år sedan började man bygga  
150 meter höga vindkraftverk med en  
elproduktion på cirka 5-7 GWh/år.  
Idag har ett vindkraftverk ofta en höjd 
på 200 meter och producerar  
cirka 12-15 GWh/år. Elproduktionen  
per vindkraftverk beror till stor del på 
medelvindarna på den aktuella platsen.

1 GWh = 1 000 000 kWh

1 GWh motsvarar hushållsel för  
cirka 5000 villor. 

Allmän information  
om vindkraft
Politiska mål för förnybar elproduktion

SVERIGE
År 2016 beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna om en långsiktig överens-
kommelse för den svenska energipolitiken. Målet är 100 procent 
förnybar elproduktion till 2040 och elcertifikatsystemet, som  
stimulerar utbyggnad av förnybar energi, förlängdes och utökades 
till 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

EU
I december 2018 så röstade Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd igenom en överenskommelse gällande förnybara  
energikällor inom EU. Målet är att förnybar energi ska stå för minst 
32 procent av EU:s slutgiltiga bruttoförbrukning år 2030. Överens-
kommelsen är en del i att hjälpa EU att uppnå sina åtaganden  
enligt Parisavtalet.

GLOBALT
År 2015 så enades flera länder om ett globalt klimatavtal – Paris- 
avtalet. I avtalet slås fast att den globala temperaturökningen ska 
hållas under 2 grader och att man ska sträva efter att den ska  
stanna på 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016. Totalt 
har 194 länder och EU skrivit på Parisavtalet.

tekniskaverken.se

Teknikutveckling

VINDKRAFTVERK  
200 METER HÖGA

VINDKRAFTVERK  
150 METER HÖGA

Kan du  
se skillnad?

Utbyggnad av vindkraft i Sverige

Diagrammet visar att under de närmaste fyra åren kommer antalet vindkraftverk att öka  
kraftigt och att el från vindkraftverk därmed också kommer att fördubblas jämfört med idag.  
11 procent av Sveriges elförbrukning kommer idag från vindkraft. 
                       Information: Svensk Vindenergi.
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