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Motivation

• Kan sannolikhetsprognoser av istillväxt minska fel i 
produktionsprognoser i kallt klimat?

• Bättre isprognos: 
Þ Bättre produktionsförlustprognos
Þ Bättre produktionsprognos

• Sannolikhetsprognoser ger även en uppskattning 
om osäkerheten i prognosen



När sker istillväxt på
vindturbinens vingar?

• I moln eller dimma vid låga temperaturer
• Vid underkylt regn
• Vid snöfall eller hagel om tillräckligt mycket fukt finns
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Modellkedja

Osäkerheter i modellkedjan - sannolikhetsprognoser



Sannolikhetsprognos

Första studie: Fokus på initial - och representationsfel



Observationer
• 10 stationer med meteorologiska 

mätningar (+ ismätningar)
• 3 stationer med produktionsdata
• 60-100 m över marken

Första studie

Två veckor vintern 2011/12



Initialtillstånd-ensemble

HarmonEPS
• 11 medlemmar, 10 med perturberade initialtillsånd
• ECMWF EPS-ränder
• Prognos 06 UTC+ 0-42 (18-42) timmar (för elhandeln)
• 2.5 km horisontell upplösning



Initialtillstånd-ensemble

28/12 30/12 01/01 03/01 05/01 07/01 09/01
0

0.5

1

1.5

2

Time (dd/mm)

Pr
od

uc
tio

n 
(M

W
) 

 

 
ENS
Obs

HarmonEPS
• 11 medlemmar, 10 med perturberade initialtillsånd
• ECMWF EPS-ränder
• Prognos 06 UTC+ 0-42 (18-42) timmar (för elhandeln)
• 2.5 km horisontell upplösning



Grannmetoden

• Modell/faktisk terräng
• Position av moln 

tid/rum etc.



• Modell/faktisk 
terräng

• Position av moln 
tid/rum etc.

Grannmetoden - horisontell
• 25 närmaste gridpunkterna
• Lika troliga
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Kombinerad grannmetod + ensemble

Grannmetoden

Obs.
Prognos



Kombination av metoderna ger bäst 
resultat

Kombination Produktion
(MW)

Prod. förlust
(%)

Deterministisk 0.46 26

Grannmetod 0.44 23

Ensemble 0.44 21

Ensemble+Grann 0.41 21

Minskat prognosfel

RMSE (medel av ensemblemedlemmar):

“Probabilistic forecasting of wind power production in cold climates: A case 
study” 
https://doi.org/10.5194/wes-2017-28
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HarmonEPS data finns
tillgänglig fr.o.m. 

November 2016 och
framåt



Andra studie:
Ismodell-ensemble

Fokus på ismodellens osäkerheter



Ismodell-ensemble

Osäkerheter i 
parametrar i modellen

(Medel + STD) 
Ensemblekörningar Osäkerhet i 

prognosen

Figure based on: Ensemble for deterministic sampling with positive weights, 
2016, A. Sahlberg. http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:941626/FULLTEXT01.pdf



Ismodell-ensemble

Deterministisk sampling optimerar antalet 
modellkörningar – antalet sampel från 
osäkerhetsfördelningen 

Figure based on: Ensemble for deterministic sampling with positive weights, 
2016, A. Sahlberg. http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:941626/FULLTEXT01.pdf



Ismodell-ensemble
Deterministisk sampling för 5 
parametrar

- Ensemble med 9 medlemmar,1 
control och 8 perturberade (jämfört
med ~10000 som krävs vid 
slumpmässig sampling)

- Mindre beräkningstid
- Lättare känslighetstester

Slumpmässig sampling och
deterministisk sampling ger i vårt
fall väldigt lika resultat



Testperiod och observationer

Vintern 2013/14 och 2014/15
• HarmonEPS (endast CM) 

(HARMONIE-AROME 40h1.1)
• 06 UTC + 0-42 (18-42) timmar

Observationer
• 4 stationer med produktionsdata

meteorologiska mätdata
• Finns ismätningar – osäkra

- Verifierar mot prod. förlust



Osäkra parametrar i ismodellen
Fem parametrar baserat på litteraturstudier

MVD – Droppstorlek, påverkar hur bra isen sätts samman samt kollisionseffektiviteten
IFP – Is faller av vid smältning
WE – Vinderosion
Nu – Nusselt number, påverkar hur bra isen sätts samman samt sublimationen
β – Påverkar hur bra snö och snöhagel fastnar på vingen



Resultat – Minskat prognosfel

Site A B C D
CM 0.52 0.48 0.33 0.44
Det. sampling
(Ensemble mean)

0.42 0.45 0.29 0.42

RMSE produktionsförlust (MW) 

Site A B C D
CM 0.44 0.38 0.40 0.42
Det. sampling
(Ensemble mean)

0.33 0.31 0.31 0.32

Period 1, 2013-2014

Period 2, 2014-2015

RMSE minskar
mellan 5 och 25%



Resultat – Sannolikhetsprognos
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Osäkerheten i
prognosen, eller
sannolikheten för en
viss produktionsförlust
kan fås från
ensemblen



Sammanfattning

• Sannolikhetsprognoser kan användas för att minska felet i 
produktionsprognoser för vindenergi i kallt klimat

• De tre sannolikhetsprognosmetoderna som testats, 
Grannmetoden, Initialtillstånd-ensemble samt Ismodell-ensemble, 
ger alla en förbättrad prognos

• Sannolikhetsprognoser ger även en uppskattning om osäkerheten 
i prognosen och då bättre underlag för att fatta beslut


