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Förord 
 
Denna rapport samt det material med platsbeskrivningar som redovisas enskilt för E.ON Vind 
är resultatet av mitt examensarbete. Examensarbetet är utfört på uppdrag av E.ON Vind och 
har genomförts i deras lokaler på Vasagatan i Stockholm från september 2006 fram till 
februari 2007. Det är framlagt för Institutionen för Energivetenskaper vid LTH i Lund. 
 
Jag vill framföra ett stort tack till mina handledare på E.ON Vind. Min ansvarige handledare, 
Teresa Mattisson (Malmö), som har visat sitt förtroende för mig och gett mig möjligheten att 
genomföra detta examensarbete. Hon har även belyst ett övergripande tankesätt som jag 
kunnat använda mig av under arbetet. Min praktiska handledare, Henrik Sjöström 
(Stockholm), som varit en stor hjälp under arbetets gång. Han har alltid haft tid för mina 
frågor och funderingar samt kommit med konstruktiv feedback till dessa. Han har bistått med 
mycket givande och relevant kunskap inom projektering för vindkraft, vilket har hjälpt mig 
mycket i inventeringen av intressanta platser.  
 
Jag vill också tacka mina övriga medarbetare på E.ON Vind som det har varit trevligt att lära 
känna under denna period.  
 
 
 
Stockholm 
 
Mattias Eriksson
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Abstract 
 
The interest for wind power has increased in Sweden. Northern Sweden is especially 
interesting due to that a new wind resource map shows that there are areas in northern Sweden 
that have more potential for wind power than what have been known before. Therefore E.ON 
Vind is interested in finding out if, and where, there are suitable places for establishment of 
wind power in northern Sweden. The purpose of this master thesis is therefore to perform an 
inventory of northern Sweden for suitable places for wind power. The master thesis is 
performed at E.ON Vinds office at Vasagatan in Stockholm. Parts of the result will not be 
official since this is commercial information for E.ON Vind.  
A general conclusion of the master thesis is that northern Sweden is indeed interesting for 
establishment of wind power and there are several companies looking for suitable places for 
wind power in northern Sweden. 
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Sammanfattning 
 
Intresset för vindkraft har ökat i Sverige. Det syns på såväl det beslut som riksdagen tog 2002 
om ett planeringsmål för vindkraft (10 TWh till år 2015) och på flertalet stora aktörer som vill 
investera i vindkraft. Några anledningar till det ökade intresset för vindkraft kan vara att 
fokusen har ökat på klimatfrågan, att certifikatsystemet är förlängt från år 2010 till 2030 och 
att vi har ökande elpriser. Ytterligare en anledning till det ökade intresset är troligen att den 
nya vindkarteringen (MIUU:s vindkartering) som finns över landet påvisar att vinden har 
potential i områden som tidigare har bedömts som områden där vinden är skral. För norra 
Sverige påvisar vindkarteringen potential som tidigare ej varit känd. Målsättningen med detta 
examensarbete är att hitta platser i norra Sverige som är lämpliga för en vindkraftsetablering 
och intressanta att studera vidare i fördjupade studier. En inventering av intressanta platser 
inom en så stor yta som norra Sverige är en omfattande uppgift och hade inte kunnat 
genomföras utan MIUU:s vindkartering. Examensarbetet utförs på uppdrag av E.ON Vind. 
Med anledning av detta är en del av resultatet förbehållen E.ON Vind eftersom det är 
kommersiell information. 
 
Tillvägagångssättet för genomförandet av examensarbetet har varit att först samla in 
information för att få en kunskapsbas att utgå ifrån. Utifrån kunskapsbasen samt kriterier 
angivna från E.ON upprättas en sökmall som innehåller krav som en intressant plats ska 
uppfylla. Under inventeringen används sökmallen för att kunna fokusera sökandet efter 
intressanta platser inom det relativt stora sökområdet.   
 
Resultatet av inventeringen är att 19 intressanta platser hittas. Dessa 19 platser delas in i 3 
prioritetsklasser, prio 1, 2 och 3, där prio 1 är de mest intressanta platserna. Högst troligen 
finns det ännu fler platser att hitta men tidsramen för detta examensarbete tillät inte en längre 
inventeringstid. Genom den information som sammanställts till kunskapsbasen finns en 
informationsplattform som E.ON Vind kan utgå ifrån i deras fortsatta inventering av fler 
intressanta platser.  
 
Under inventeringen märks det tydligt att det är många projektörer som letar efter lämpliga, 
intressanta, platser för vindkraftsetablering. Detta märks genom att det finns många 
sökta/befintliga bygglov och miljötillstånd hos kommunerna respektive länsstyrelserna samt 
genom flertalet artiklar i lokala tidningar där det framgår att olika bolag har 
projekteringsplaner för vindkraft. 
 
Många platser i norra Sverige har goda förutsättningar för vindkraft. En gynnsam vind, stora 
öppna ytor och få fasta boende som kan drabbas av de få nackdelar vindkraftverk för med sig. 
Ibland finns brister i infrastrukturen i norra Sverige jämfört med södra Sverige. För många 
områden kompenserar den gynnsamma vinden för anläggningskostnaden av den nödvändiga 
infrastrukturen. I det fall vinden inte räcker riktigt till kan samarbete mellan projektörer bidra 
till att skapa positiva synergieffekter vid anläggning av infrastruktur. 
 
Majoriteten av kommunerna och länsstyrelserna i norra Sverige är positiva till utbyggnad av 
vindkraftverk. Flera av dem har fördjupade översiktsplaner eller temahäften där de anger hur 
och var de vill att vindkraft etableras. Det kan finnas flera orsaker till att de är positiva. 
Förutom att vindkraft är en förnybar energikälla så tänker de förmodligen också på att en 
utbyggnad av större vindkraftsanläggningar bidrar med många arbetstillfällen till trakten, 
såväl under uppförandet som under driften av anläggningen.
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1 Inledning 
 
Intresset för vindkraft i Sverige har ökat den senaste tiden. En anledning till detta kan vara att 
fokusen på klimatfrågan har ökat och i med detta även efterfrågan på förnyelsebara 
energikällor. Grundat på energimyndighetens rapport – Vindkraften i Sverige 2001 – 
beslutade riksdagen 2002 om ett nationellt mål för vindkraft i Sverige motsvarande 10 TWh 
till år 20151. Vid årsskiftet 2005/2006 var den installerade vindkraften i Sverige 493 MW2. 
Under 2005 producerades 867 GWh3. Det innebär att för att nå målet till 2015 så behöver, 
förutom de 760 (2005) befintliga vindkraftverken, ytterligare 1500 stora vindkraftverk 
installeras i bra vindlägen4. Detta är ett rimligt mål med tanke på de gynnsamma vindlägen 
samt de stora obebodda ytor vårt land har. Jämför till exempel med Tyskland och Danmark. 
Tysklands yta motsvarar 75 % av Sverige yta. I Tyskland bor 82.5 miljoner5 människor som 
kan samexistera med ca 18177 vindkraftverk (2006)6. I Danmark finns ca 5000 installerade 
vindkraftverk på en yta av 43000 km2 som samsas med en befolkning på 5.4 miljoner 
människor7. Jämför dessa siffror, ytor, befolkning och antal vindkraftverk i Tyskland och 
Danmark mot ytan, befolkningen och antalet vindkraftverk i enbart Sveriges sex nordligaste 
län. Ytan i dessa län är 271000 km2 och befolkningsmängden är 1,4 miljoner8. År 2005 fanns 
i dessa län 71 installerade vindkraftverk i drift9. Dessa siffror visar tydligt, ytmässigt, att vi i 
Sverige utan problem borde kunna installera minst 1500 vindkraftverk i enbart de sex 
nordligaste länen. 
 

1.1  Bakgrund 
 
Bakgrunden till examensarbetet är att E.ON Vind ville studera förutsättningar för etablering 
av vindkraft i norra Sverige. Ett viktigt verktyg som använts under examensarbetet är 
vindkarteringen som gjorts av Hans Bergström på Institutionen för Geovetenskaper, 
Meteorologisk Information Uppsala Universitet (MIUU). Den visar på att vinden har potential 
i områden som tidigare ej varit kända, däribland norra Sverige. 

1.2  Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att hitta platser som är potentiellt intressanta 
etableringsplatser för vindkraft. Med potentiellt menas att platsen ska vara tillräckligt 
intressant för att fördjupade studier ska bedrivas. Examensarbetet genomförs på uppdrag av 
E.ON Vind. Orsaker till att söka efter lämpliga, intressanta, etableringsplatser är att för det 
första bygga ut andelen vindkraft i Sverige. För det andra, för att det kan sänka 
elproduktionen från andra mindre miljövänliga källor. Slutligen, för det tredje, för att E.ON 
Vind ska kunna ha möjlighet att öka sin verksamhet inom elproduktion från vindkraft på land.  
 

                                                 
1 Naturvårdsverket - hemsidan 
2 Driftuppföljning av vindkraftverk – årsrapport 2005 
3 Driftuppföljning av vindkraftverk – årsrapport 2005 
4 Boverket - Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
5 Utrikesdepartementet - hemsidan 
6 Reisi - hemsidan 
7 Utrikesdepartementet - hemsidan 
8 SCB - hemsidan 
9 Driftuppföljning av vindkraftverk – årsrapport 2005 
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1.3  Avgränsningar 
 
Detta examensarbete avgränsas för det första rent geografiskt sett med tanke på vilket område 
som studeras. Det område som betraktas som norra Sverige i detta examensarbete är de sex 
nordligaste länen, Gävleborg (X), Dalarna (W), Västernorrland (Y), Jämtland (Z), 
Västerbotten (AC) och Norrbotten (BD) (se bilaga 8.1). Det är inom detta område som 
inventering av lämpliga etableringsplatser genomförs. 
 
Under inventeringen av lämpliga platser används delvis material från kommuner och 
länsstyrelser, det är bl a översiktsplaner och planeringsunderlag. Dessa material har betraktats 
ur en etableringsteknisk synpunkt och det har ej gjorts någon analys på bakomvarande 
politiskt situation som varit drivkraft till framtagandet av dessa dokument. 
 
Ytterligare en avgränsning är att de eventuella platser som hittas genom detta examensarbete 
är inte definitivt en lönsam vindkraftsetablering, utan först måste fortsatta studier genomföras 
för varje enskild intressant etableringsplats innan ett investeringsbeslut kan avgöras. Det är 
följaktligen så att djupare ekonomiska beräkningar ej har genomförts. 
 

1.4  Svårigheter 
 
En av svårigheterna i detta examensarbete är att kunna överblicka det valda geografiska 
området. För att kunna hitta eventuella platser måste kriterier anges som en intressant och 
lämplig etableringsplats ska uppfylla. Med hjälp av kriterierna kan sökandet ske mer 
systematiskt och koncentrerat. 
 
En annan svårighet, eller snarare problem, med examensarbetet är att den vindkartering som 
sökningen, inventeringen, bygger på är allmänt känd och kan användas av andra projektörer.  
Det innebär att många vindkraftsprojektörer just nu letar efter lämpliga platser för 
vindkraftsetablering. Följden av detta blir att eventuella platser som hittas kan redan ha hittats 
av någon annan projektör och vara upptagna. För examensarbetet innebär detta konkret att 
färre platser kan redovisas som intressanta och lämpliga för en vindkraftsetablering. 
 

1.5  Skapande av sökmall 
 
Inventeringen av intressanta och lämpliga platser för vindkraftsetablering genomförs med 
hjälp utav en sökmall. Sökmallen ställer de kriterier som ska uppfyllas för att en plats ska vara 
intressant. Sökmallen är en förutsättning för att kunna genomföra examensarbetet. Utan 
sökmallen vore det oerhört svårt att lyfta fram ett antal intressanta platser ur det valda 
geografiska området. Området är för stort att söka i utan att ha någon specifik egenskap att 
söka efter. 
 
 
 
 
 
 
 

 8



1.6  Kriterier från E.ON 
 
Detta examensarbete syftar till att hitta platser som är lämpliga för en vindkraftsetablering. 
För att en plats ska vara lämplig som vindkraftsetablering måste platsens egenskaper - 
vindförhållande, motstående intressen, areal och infrastruktur – vara av den typen att den 
etablerade anläggningen blir en lönsam investering. Vad som avgör om en investering är 
lönsam eller ej är förstås investeringskostnaden men också investerarens syn på vad som är 
lönsamt. Vilka kriterier som ska gälla för platsens egenskaper kan vara svårt att sätta eftersom 
att de flesta platser är unika. Efter en inledande diskussion med E.ON Vind bestämdes två 
kriterier som skulle gälla för att en plats skulle betraktas som intressant och lämplig för en 
vindkraftsetablering. De egenskaper som kriterierna gällde var10: 
 

• Platsens årsmedelvind 
• Platsens areal 
 

I teoriavsnittet ges de kriterier som dessa egenskaper ska uppfylla för att en plats ska vara 
intressant. Dessa kriterier kan frångås om det finns ett befintligt E.ON-vattenkraftverk i den 
omedelbara närheten av den betraktade platsen. Detta beror på att vid dessa vattenkraftverk 
finns redan en befintlig infrastruktur vilket sänker investeringskostnaden för vindkraftverk i 
anslutning till dessa. Ytterligare ett skäl, är att det finns befintlig personal på plats som kan 
sköta underhåll och drift av vindkraftverken. 
 

1.7  Uppsatsens upplägg 
 
Uppsatsen är skriven som en redovisande rapport. I första kapitlet ges en inledning till 
examensarbetet. Andra kapitlet, teori, bygger den kunskapsbas som krävs för att förstå vad 
som föranleder det sätt som inventeringen genomförs på. Tredje kapitlet, inventeringen, 
beskriver praktiskt hur inventeringen, sökningen, är utförd. Fjärde kapitlet, resultat, beskriver 
tankegångarna bakom motiveringar till att vissa platser var mer intressanta än andra. I det 
femte kapitlet, diskussion, diskuteras olika fenomen och faktorer som påverkat utformningen 
och resultatet av examensarbetet. I det sjätte kapitlet, avhandlingens sista del – slutsats -, 
presenteras empiriska slutsatser. I det sjunde kapitlet redovisas referenser. I det åttonde 
kapitlet är bilagan till LTH. Det nionde kapitlet är bilagan till E.ON Vind, där redovisas det 
konkreta resultatet av inventeringen, vilket inte är offentligt material. Följande är en 
summering av uppsatsens upplägg. 
 

• Inledning 
• Teori 
• Inventering  
• Resultat 
• Diskussion 
• Slutsats 
• Referenser 
• Bilaga LTH 
• Bilaga E.ON Vind 
 

                                                 
10 Sjöström H 
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1.8 Min bakgrund 
 
Min utbildningsbakgrund finns i Lund, LTH, på civilingenjörsprogrammet ekosystemteknik. 
Efter mina första tre år där kände jag att en inriktning mot energiteknik var intressant varför 
jag valde att läsa mitt fjärde år i Stockholm på KTH. Under detta år växte mitt intresse för 
vindkraft genom ett antal kurser jag läste. Jag kände att detta var ett område jag ville vara 
verksam inom och bestämde mig därför att skriva mitt examensarbete inom vindkraft. Iden till 
detta examensarbete kom sig av att jag dels känner ett stort intresse för norrland samt dels av 
att norrland inte förr har varit ett så intressant vindkraftsområde. Jag ville undersöka om det 
fanns några platser som kunde vara intressant för vindkraft. 
 
För mig är tanken med att etablera vindkraft inte att elkonsumtionen ska ökas utan snarare 
behållas konstant eller gärna minska. För mig är anledningen till att etablera vindkraft att 
andelen fossilt producerad el kan minska genom att vindkraftens elproduktion kan ta dess 
plats. Ett vindkraftverk med en generatorstorlek på 2.5 MW kan producera det årliga behovet 
av hushållsel till 2500 lägenheter11. Det innebär att 10 vindkraftverk av den storleken kan 
försörja stora andelar av elbehovet i mindre städer. Detta kan vara bra att ha med sig i 
bakhuvudet vid åsynen av framtida vindkraftsparker i Sverige. Tänk då, ”med så få 
vindkraftverk får en mindre stad sin hushållsel”. 
 

1.9 Läsanvisningar till referenser i texten 
 
I en del avsnitt i vissa kapitel förekommer ofta samma referens till flera angivna uppgifter. I 
dessa fall anges referensen efter punkten. Det innebär att hela föregående stycke refereras till 
angiven referens. Om referensen sitter innanför punkten så är det endast föregående mening 
som refereras till angiven referens. Om ett stycke fortsätter till en annan sida genom en 
mening som påbörjas på en sida och avslutas på nästa sida, ses hela detta avsnitt som ett 
stycke. Om en referens är återgiven efter punkten på den ”andra sidan” så gäller den 
referensen även för avsnittet på den föregående sidan. 

                                                 
11 Beräknat från Wizelius T (2003) 
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2 Teori 
 
Avsikten med detta kapitel är att lägga grunden för en kunskapsbas som ska belysa lämpliga 
kriterier för en sökmall som sedan används i den del av arbetet då sökandet efter lämpliga 
etableringsplatser genomförs.  
 
Val av plats för en vindkraftsetablering är helt avgörande för att få en gynnsam elproduktion. 
Med gynnsam menas i detta avseende en elproduktion stor nog att kunna sälja tillräckligt med 
kWh för att få projektet att bära sig ekonomiskt och ge efterfrågad avkastning på investerat 
kaptial. Den faktor som störst påverkar elproduktionen inom vindkraft är givetvis vinden. Mer 
om detta kommer att presenteras i avsnitt 2.1 Vindkraft.  
 
Inom detta kapitel, teori, berörs ett antal avsnitt som alla är viktiga faktorer vid val av plats för 
etablering av vindkraftverk. De flesta faktorerna är generella för etablering av vindkraftverk i 
Sverige men ett antal faktorer som t ex isbildning på rotorbladen och riksintresse för 
rennäring är speciella faktorer som mest påträffas i norra Sverige. 
 

2.1 Vindkraft 
 
Vinden orsakas av tryckskillnader genom att luften vid ett högtryck rör sig mot luften vid ett 
lågtryck för att utjämna tryckskillnaden. Tryckskillnaderna uppkommer på grund av 
temperaturskillnader. Temperaturskillnaderna uppkommer eftersom att solens infallsvinkel till 
jorden varierar på grund av att jorden är rund. Den effekt som vinden innehåller beskrivs av 
följande formel.12

 
2

*

2
1 vmP =        (1)11

 
P = Kinetisk effekt (W) 

*
m  = luftens massflöde = ρAv (kg/s) 
ρ = luftens densitet (kg/m3) 
A = Area (m2) 
v = luftens hastighet (m/s) 
 

Ersätt  med ρAv och följande formel erhålls: 
*
m 3

2
1 AvP ρ=   (2) 13

 
I formel (2) kan tydligt ses att vindens kinetiska effekt beror på vindens hastighet i kubik. 
Detta medför att om vindens hastighet fördubblas så ökar dess effekt med en faktor 8. 
Följaktligen gäller också det omvända, om vindens hastighet halveras, så minskar vindens 
effekt med en faktor 8.14  

                                                 
12 Wizelius T (2003) 
13 Wizelius T (2003) 
14 Wizelius T (2003) 
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Det är således oerhört viktigt att en etablering av vindkraft sker på en plats där vinden är känd 
och bekräftad under en längre tid. Detta för att undvika dramatiska förändringar av den 
beräknade elproduktionen. 
 
Ett vindkraftverk använder vindens effekt för att producera el. Metoden bygger på att vinden 
träffar vindkraftverkets rotorblad och passerar på dess båda sidor. Genom rotorbladets design 
går vinden snabbare på bladets översida än på dess undersida och därigenom skapas en 
lyftkraft som resulterar i att vindkraftverket roterar. Denna rotation driver sedan en generator 
som alstrar ström.15

 
Den andel av vindens effekt som vindkraftverket kan använda beror på vindkraftverkets 
verkningsgrad. Teoretiskt sätt är den maximala verkningsgraden 0,59, vilket är bevisat i Betz 
lag. Vindkraftverkets faktiska elproduktion beräknas sedan genom att multiplicera dess 
effektkurva med den weibullfördelade vindhastighetsfördelningen, från den aktuella platsen, 
fördelat på antal timmar per år.16

 

2.1.1  MIUU  
 
Vindkarteringen som är gjord av MIUU17 grundar sig på en prognostisk väder- och 
vindmodell, MIUU-modellen. Den började utvecklas av Leif Enger på slutet av 70-talet för att 
användas som modell för att beräkna spridning av luftföroreningar. Under 80-talet började 
Hans Bergström att titta på hur modellen kunde användas för att beräkna vinden för en plats. 
Han utvecklade metoder som anpassades till MIUU-modellen för att kunna göra 
klimatologiska beräkningar för meteorologiska fält (vind, temperatur etc). Detta arbete tog 
fart på allvar hösten 2002 i och med att Energimyndighetens projekt, Kartläggning av 
vindpotentialen i Sverige, startade. År 2004 släpptes den första vindkarteringen som hade en 
upplösning på 5 km mellan beräkningspunkterna. För denna version gjordes beräkningar på 
en höjd av 49 och 103 m. 2006 kom nästa version med 1 km upplösning mellan 
beräkningspunkterna, denna gång fanns beräkningspunkter på höjderna 49, 71 och 103 m. 
Vilken verklig höjd över mark som beräkningspunkten gäller för beror på terrängen (skogen, 
växtligheten) vid punktens geografiska läge. Till de beräknade höjderna ska 
nollplansförskjutningen läggas till för att få korrekt höjd för varje enskild punkt. 
Beräkningspunkterna är således angivna i höjd ovan nollplansförskjutningen. Höjden som 
nollplansförskjutningen bidrar med är ca ¾ av vegetationens höjd. Under 2007 släpps den 
senaste uppgraderade versionen av 1 km upplösningen. Höjderna är de samma som 2006 års 
version.18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Wizelius T (2003) 
16 Wizelius T (2003) 
17 Institutionen för Geovetenskaper – Meteorologisk Information Uppsala Universitet 
18 Bergström H 
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MIUU-modellen är relativt komplicerad och den återges inte i detalj i detta examensarbete. 
Däremot ges en kortfattad beskrivning för att få förståelse för vad det är. Modellen bygger ej 
på direkta vindmätningar utan bygger på fysiska indata till modellen. De indata som matas in i 
modellen är19: 
 

• Horisontella lufttrycksgradienten 
• Solstrålningen 
• Ytråhet 
• Landtäckning 
• Topografi 
• Moln 
• Marktemperatur 
• Vattentemperatur 

 
Med dessa indata beräknas sedan meteorologiska fält för koordinater med 1 km horisontell 
separation och resultaten används sedan för att bygga upp vindkarteringen. Dessa punkter 
återger årsmedelvinden för den plats de är koordinatsatta till. Varje enskild beräkningspunkt 
för 2007 års version är ett medelvärde av 192 olika fall som vart och ett inkluderar en 
dygnscykel. Dessa 192 fall fås från att: den horisontella lufttrycksgradienten varieras med tre 
nivåer motsvarande vindstyrkor på 4, 9 och 14 m/s, modellen körs för 16 olika vindriktningar 
samt att 4 årstider beaktas. Följaktligen har vi att 3*16*4 är 192. Skillnaden mellan 2006 års 
version och den uppgraderade versionen från 2007 är att modellkörningarna för 2006 
baserades på 2 årstider, april och oktober, och i versionen från 2007 så utförs 
modellkörningen på 4 årstider, januari, april, juli och oktober. Detta resulterar i att varje 
enskild beräkningspunkt från 2006 års version är sammanviktad utifrån 96 olika fall istället 
för 192. I versionen från 2006 anpassas sammanviktningen av de 96 olika fallen på så sätt att 
hänsyn tas till vädrets årsvariation.20

 
Bergström berättade under en föreläsning hur modellen verifierats genom ett experiment som 
utförts 199721. I detta experiment uppmättes med hjälp av ett flygplan vindhastigheter över 
Östersjön under två dagar i maj månad. För samma förhållande som under dessa dagar kördes 
MIUU-modellen. Resultatet var att MIUU-modellens värden med stor noggrannhet följde de 
uppmätta värdena. Felmarginalen för beräkningspunkterna kan i enskilda fall vara plus minus 
0,3 m/s. I medeltal är dock felmarginalen mindre än 0,1 m/s22. Modellen är en pålitlig grund 
för inventering av lämpliga platser för vindkraftsetablering. 
  
Nackdelarna med prognostiska vindmodeller är att de är komplexa att använda samt att de är 
väldigt tidskrävande. Fördelarna är att de tar hänsyn till en detaljerad fysik samt att de inte 
kräver vindmätningar23. Varav de sistnämnda är en förutsättning för detta examensarbete. 
 
 
 
 

                                                 
19 Bergström H (2006) 
20 Bergström H 
21 Föreläsningen hölls av H Bergström hos E.ON Vind, Stockholm 
22 Bergström H  
23 Bergström H 

 13



2.2  Fysiska vindkraftsaspekter för Norrland 
 
Inom detta avsnitt belyses de fysiska faktorerna som är speciella för norrland. Dessa faktorer 
är elnät, väg, och faktorer orsakad av kall väderlek som extrem kyla och isbildning. Men, 
vindkraft på vintern, hur fungerar det? Faktum är att under året varierar vinden, under vintern 
blåser det mer än vad det gör under sommaren samt att på vintern är luftens densitet tyngre. 
Enligt formel (2) innehåller vinden då mer effekt och således kan mer el produceras. Detta 
kan bekräftas av bilaga 8.224. Det faktum att vinden varierar under året är också positivt ur en 
elbehovssynpunkt eftersom att i Sverige är konsumtionen av el högre på vintern än på 
sommaren, se bilaga 8.2.  
 

2.2.1  Elnät 
 
Beroende på vindkraftetableringens installerade effekt så ansluts etableringen antingen till det 
lokala nätet, det regionala nätet eller möjligen till det nationella stamnätet. För en lönsam 
vindkraftsetablering är det viktigt att inte elanslutningen är för långt bort. Om avståndet till 
närmaste elanslutning är alltför stort riskerar investeringskostnaden att bli för hög för att 
etableringen ska bli lönsam. Vad som är ett acceptabelt avstånd för att etableringen ska vara 
lönsam är svårt att säga eftersom att det beror på vilket vindförhållande som finns vid den 
aktuella platsen. Det är svårt att hitta något material som i siffror kan beskriva skillnaden 
mellan finmaskigheten i elnätet i södra Sverige jämfört mot norra Sverige. Detta påvisas 
lättare okulärt med en karta. I bilaga 8.3 finns en karta som visar det nationella stamnätet samt 
det regionala nätet25. Kartan visar också goda anslutningsmöjligheter. Trots att det lokala 
nätet inte visas så syns en relativt tydlig skillnad beträffande elnätets finmaskighet i södra 
Sverige jämfört med norra Sverige. Denna differens medför att generellt sätt så behövs bättre 
vindförhållanden i norra Sverige än i södra Sverige för att projektet ska kunna bära den högre 
anslutningskostnaden eftersom det kan bli långt till närmsta anslutningspunkt. 
 

2.2.2  Väg 
 
För att kunna bygga ett vindkraftverk krävs det en väg till platsen där vindkraftverket ska stå. 
På denna väg kan vindkraftverkets delar transporteras till den aktuella platsen för montering. 
Efter uppförande av vindkraftverket fyller vägen en viktig funktion i samband med drift och 
underhåll av vindkraftverket. Därför är det följaktligen så att av två platser med liknande 
vindförhållande är den platsen med befintlig väg mer intressant än den platsen som saknar 
befintlig väg. Än en gång beror det på etableringens investeringskostnad. Platsen med 
befintlig väg får en lägre investeringskostnad än platsen utan väg. I norra Sverige finns färre 
anlagda vägar än vad som finns i södra Sverige. Detta kan bekräftas okulärt med kartorna i 
bilaga 8.4 samt 8.526. Det innebär att även vägnätet förstärker anledningen till varför det 
generellt sätt krävs bättre vindförhållanden för en vindkraftsetablering i norra Sverige jämfört 
med södra Sverige. I bilaga 8.6 ges en ungefärlig uppskattning av infrastrukturens påverkan 
på investeringskostnaden27. 

                                                 
24 Driftuppföljning av vindkraftverk – årsrapport 2005 
25 VindGIS - hemsidan 
26 Vägverket - hemsidan 
27 Mattisson T 
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2.2.3  Kall väderlek 
 
Kall väderlek kan påverka elproduktionen för ett vindkraftverk men står för en liten del av det 
totala produktionsbortfallet. Det finns två orsaker till produktionsbortfall för vindkraftverk i 
kall väderlek. Det första är att temperaturen sjunker så pass lågt att verket måste still för att 
dess hållfasthet inte är designad för så låga temperaturer. Det andra är att det bildas is på 
rotorbladen vilket förändrar deras aerodynamiska egenskaper och således också 
vindkraftverkets elproduktion. I Sverige finns en utförlig statistik över vindkraftverk i drift 
tack vare det att vindkraftsägare är skyldiga att rapportera driftstatistik för att få 
investeringsbidrag. Under fyra års tid, från 980131 till 021231, inrapporterades det totala 
antalet förlorade produktionstimmar för samtliga vindkraftverk med investeringsbidrag, vilket 
är ca 600 vindkraftverk. Den totala förlusttiden under dessa fyra år var 160440 timmar. Av 
dessa timmar berodde 5 % på kall väderlek, vilket motsvaras av 8022 timmar. Utslaget per år 
innebär det att kall väderlek orsakar ett totalt produktionsbortfall för samtliga 
rapporteringsanslutna vindkraftverk på 2005,5 timmar.28

 

2.2.4  Extrem kyla 
 
I norra Sverige är det som bekant vanligtvis minusgrader på vintern. Medeltemperaturen för 
Kiruna under december – februari är -12.8ºC29. Vid denna temperatur är det dock inget 
problem att driva ett vindkraftverk som är anpassat för ett kallt klimat. Problem uppstår när 
temperaturen sjunker under -30ºC. Tillverkare av vindkraftverk rekommenderar att 
vindkraftverket ej är i drift under den temperaturen. Av de totalt 8022 produktionstimmar som 
förlorades under 4 års tid från samtliga rapporteringsanslutna vindkraftverk stod extrem kyla 
(temperaturen är för kall för drift) för 669 timmar. Det motsvarar för de ca 600 rapporterande 
vindkraftverken en total summa av 167,25 förlorade produktionstimmar per år.30

 

2.2.5  Isbildning 
 
Isbildning på vindkraftverk är ett relativt vanligt fenomen i norra Sverige under vintern. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att isbildning är en platsspecifik egenskap och uppkommer 
inte per automatik i norra Sverige. Av produktionsförlusten orsakad av kall väderlek under de 
fyra angivna åren i 2.2.3 står isbildning för 7353 timmar. Majoriteten (92 %) av 
produktionsbortfall på grund av kall väderlek orsakas således av isbildning. Det kan vara 
isbildning på rotorbladen som förändrar deras aerodynamiska egenskaper eller det kan vara 
isbildning på anemometern vilket påverkar vindkraftverkets styrsystem. Dessa problem kan 
lyckligtvis avhjälpas med befintliga kommersiella lösningar. En lösning för rotorbladen är att 
använda eluppvärmda rotorblad. Driftstatistik visar att bladvärmesystemet använder 1-3 % av 
turbinens årliga produktion.  31 En lösning för styrsystemet är att använda eluppvärmda 
ultraljudsanemomterar32. 

                                                 
28 Laakso T et al (2003) 
29 SMHI – upplysning av Kundtjänst 
30 Laakso T et al (2003) 
31 Laakso T et al (2003) 
32 Exempelvis Comptron - hemsidan 
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2.3 Från inventering till etablering 
 
Den process som sker från inventering av lämpliga platser till slutlig etablering av ett 
vindkraftverk på land tar för en större anläggning uppskattningsvis ca 2-3 år33. I figur 1 ges en 
överskådlig bild av denna process. 
 

Inventering av 
lämpliga platser 

Förstudie av plats: 
Infrastruktur 
Markägare 

Produktionskalkyl 

Lönsamt: 
Fortsätt 

Projektering: 
Detaljplanering 

Sök tillstånd 

Tillstånd: 
Upphandling 

Avtal 

Bygg 

Ej Lönsamt: 
Avbryt, platsen 

ej lämplig 

Avslag 

Börja om 
eller 

Modifiera 

Överklaga 

 
 
Figur 1. Vindkraftprojekterings steg34.  
 
I detta examensarbete sker projekteringsarbetet fram till delsteget förstudie av plats. I detta 
arbete tas dock hänsyn till kommande steg i projekteringsprocessen. Under inventeringen av 
lämpliga platser beaktas varje enskild plats nuvarande markanvändning eller markskydd för 
att kunna förmoda att tillståndsprocessen löper smidigt samt resulterar i ett tillstånd. För de 
platser som har en markanvändningen idag som inte är förenlig med vindkraft kommer 
troligen en konflikt uppstå. För att undvika detta så tas redan i själva inventeringssteget 
hänsyn till att eventuell befintlig användning av en intressant plats är förenlig med vindkraft. 
Med befintlig användning menas såväl en praktisk användning av platsen som ett lagligt 
skydd av platsen. För att kunna ta hänsyn till detta redan i inventeringssteget är det viktigt att 

                                                 
33 Sjöström H  
34 Wizelius T (2003) 
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reda ut vilka motstående intressen som finns och vilka av dessa som är förenliga med 
vindkraft och vilka som inte är förenliga med vindkraft.  
 

2.4  Motstående intressen 
 
Genom sin höjd och de roterande bladen har vindkraftverk en stor påverkan i landskapsbilden. 
Om påverkan blir positiv eller negativ beror på flera olika saker, t ex attityd till vindkraft, 
kunskap om vindkraft och förnybar energi, avstånd till vindkraftverken för närboende, det 
omgivande landskapet kring vindkraftverken och vilken hänsyn som tagits till det i 
planeringsarbetet av vindkraftsetableringen. Det är relativt lätt att inse att det uppstår 
konflikter vid etablering av vindkraftverk. Dessa kan bero på lokala intressen som turism eller 
på att den tänkta etableringsplatsen finns inom ett av riksintressen skyddat område, t ex ett 
obrutet fjäll område eller ett naturreservat. Man inser lätt att ju färre konflikter som finns för 
den tänkta etableringsplatsen, desto troligare är det att man får bygga. Det är därför viktigt att 
identifiera konfliktområden och undvika dessa. I avsnitt 2.4.1 – 2.4.3 beskrivs några av de 
anledningar som kan orsaka konflikter vid etablering av vindkraftverk i norra Sverige. 
 

2.4.1  Riksintressen och skyddade områden  
 
Ett område av riksintresse är enligt lag skyddat mot åtgärder som kan vara till påtaglig skada 
för området eller för en viss samhällssektor som använder området35. I miljöbalkens 3 och 4 
kapitel anges de viktigaste allmänna intressena gällande hushållning med mark- och 
vattenområden. Om ett mark- och vattenområde har betydelse från allmän synpunkt enligt 3 
kapitlet i MB ska detta så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig 
skada eller som påtagligt försvårar utnyttjandet av området. För tillfällen då det finns 
konflikter mellan motstående intressen angående markanvändning av ett område så finns i 3 
och 4 kapitlet MB regler om hur konflikten ska lösas. Dessa regler möjliggör samt ger stöd till 
en avvägning som ska visa vilket intresse som har företräde. Det intresse som medför en 
användning som ur allmän synpunkt är god hushållning ges företräde36 . I 1 kapitlet MB 
anges också en grundprincip som säger att en sådan användning av mark och vatten ska 
främjas, som innebär en från allmän synpunkt långsiktigt god hushållning utifrån ekologiska, 
sociala, kulturella och samhällsekonomiska aspekter37. I 4 kapitlet MB anges områden som i 
sin helhet är av riksintresse. Riksintresse är tilldelat dessa områden med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena. I dessa områden får ingrepp av exploateringsföretag 
endast komma till stånd om de inte möter hinder enligt bestämmelserna i 4 kapitlet 2-8§ MB 
och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden38. 
De riksintressen och skyddade områden som är intressanta ur en synpunkt vid etablering av 
vindkraft på land i norra Sverige beskrivs i avsnitt 2.4.1.1 – 2.4.1.10. 
 
 
 

                                                 
35 Naturvårdsverket - hemsidan 
36 3 kap 1 § MB 
37 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
38 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
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2.4.1.1   Rennäring 
 
Mark och vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Områden av 
riksintresse för rennäringen skall skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada för 
området39. De områden som är så viktiga att de klassas som riksintressen är passager, 
flyttleder, goda betesmarker och kalvningsland40.  
 
Rennäringen i Sverige bedrivs på såväl statlig som enskild mark. Renskötselområdet täcker in 
större delen av norra Sverige och omfattar en markareal motsvarande 40 % av landets yta. 
Detta område delas av 51 samebyar. På grund av att rennäringen bedrivs på en sådan stor del 
av Sveriges yta är det rimligt att anta att det ofta uppstår konflikter mellan rennäringen och 
andra intressenter när det kommer till markanvändningen av ett område. En 
vindkraftetablering är inget undantag utan vid en sådan kan konflikter uppstå mellan den 
berörda samebyn och vindkraftsprojektören. Dessa konflikter kan minimeras genom en tidig 
kontakt med berörd sameby. Genom en tidig kontakt kan en god dialog skapas där det ges 
möjlighet att analysera vindkraftverkens påverkan inom det aktuella området. Om påverkan 
inom det för projektören aktuella området anses vara för stor av samebyn kan eventuellt den 
sistnämnda ge förslag på en alternativ placering som vore möjlig ur samebyns perspektiv. 
Vissa platser bör sannolikt undvikas helt ur en etableringssynpunkt. Det är platser som: svåra 
passager, flyttleder eller kalvningsland. Inom dessa områden är risken större för en svår 
konflikt. Denna kunskap baseras på forskning som gjorts beträffande störningar för renar. 
Forskningen tyder på att troligen är inte vindkraftverket i sig självt en störning utan snarare 
den ökade mänskliga aktiviteten i området på grund av vindkraftsetableringen. Denna ökade 
mänskliga aktivitet kan under etableringen bestå av byggande av väg eller elledningar till 
vindkraftverken. Under driften uppkommer en ökad mänsklig aktivitet genom användning av 
vägen till och från verken i samband med underhåll. Problemet med dessa vägar och 
elledningar är att de blir som barriärer för renarna i deras naturliga flyttmönster, vilket kan 
leda till att arealen betesmark minskar. Detta resulterar i att de måste tillbringa mer tid 
sökandes efter föda istället för att vila. De som är mest känsliga för störningar är de som redan 
är mest utsatta, vajor och deras kalvar.41

 
Som synes är det ytterst viktigt att föra en tidig dialog med berörd sameby för att kunna 
avgöra om en vindkraftsetablering är möjlig i deras renskötselområde. Vindkraftverk är fullt 
möjliga i renskötselområden, men det gäller att ge samebyarna möjlighet att vara med och 
påverka hur eventuella vägar och elledningar dras igenom deras renskötselområde för att 
minimera störningen för renarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att uppförandefasen av 
en vindkraftsetablering rör sig om ca 1-2 år, medan den tekniska livstiden för etableringen är 
25 år. Det är således under en relativt kort tid som renarna störs av den mänskliga aktiviteten 
om man ser till vilken nytta vindkraftverken gör i form av förnybart producerad el under 25 
års tid. 
 
 
 

                                                 
39 3 kap 5 § MB 
40 Larsen M 
41 Larsen M 
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2.4.1.2  Naturvård 
 
Riksintresse för naturvård kan ges till ett område som särskilt väl belyser viktiga skeden av 
natur- och kulturlandskapets utveckling eller som är ostört och rymmer en stor mångfald av 
naturtyper. Ytterligare anledning till ett särskilt stort intresse är det om området rymmer unika 
och hotade eller sårbara naturtyper eller arter. Områden med riksintresse för naturvård som 
värderas särskilt högt är områden med närhet till många olika slags bevarandeintressen. 
Områdets värde ökar också om det finns kombinationer av intressanta företeelser från olika 
ämnesområden. 42 Riksintresse för naturvården bedöms som möjligen förenlig med vindkraft 
beroende på områdets karaktär. 
 

2.4.1.3  Kulturmiljövård 
 
Riksintresse för kulturmiljövård kan ges till ett område som har högt nationellt värde. 
Området kan också ges riksintresse om det är unikt eller speciellt för en region, riket eller 
internationellt. Syftet med dessa områden är att representera Sveriges historia, från 
förhistorisk tid till nutid. En kulturmiljö kan visa hur människan har utnyttjat tillgängliga 
resurser och på så vis synliggöra en samhällsutveckling.43 Riksintresse för kulturmiljövård 
bedöms som troligen ej förenlig med vindkraft med motiveringen att flertalet områden som 
skyddas av kulturmiljövård är av kulturhistoriskt bevarandeintresse. 
 

2.4.1.4  Friluftsliv & Rörligt friluftsliv 
 
Riksintresse för friluftsliv ges till ett område som anses ha så stora värden med avseende på 
de natur- och kulturkvaliteter att de är eller kan bli intressanta för besökare från såväl Sverige 
som utlandet. Det kan vara särskilt goda förutsättningar för bad, båtliv, vandring, fritidsfiske 
eller vintersport som gör att området är av riksintresse för friluftslivet. Ett stort och ostört 
område med attraktiva natur- och kulturupplevelser för en nationell publik värderas högt. 
Variation i landskapet är en särskilt väsentlig naturkvalitet för friluftslivet eftersom 
möjligheterna till olika friluftsaktiviteter sannolikt är större ju mer omväxlande landskapet 
är.44 Riksintressen för friluftsliv och rörligt friluftsliv bedöms som möjligen förenliga med 
vindkraft beroende på typ av friluftsliv samt områdets karaktär.  
 

2.4.1.5  Obrutet fjäll 
 
I 4 kapitlet 5§ MB anges de fjällområden som är klassade med riksintresse för obrutet fjäll. 
Inom dessa områden får bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs 
för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga 
friluftslivet45. En vindkraftsetablering inom dessa områden är inte sannolik eftersom en del av 
områdets värde är dess orördhet, vilken är känslig redan för enstaka eller mindre förändringar 
i området. Riksintresse för obrutet fjäll bedöms därför (i detta examensarbete) som ej förenlig 
med vindkraften. 
                                                 
42 Naturvårdsverket – Riksintresse för naturvård och friluftsliv 
43 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
44 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
45 4 kap 5 § MB 
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2.4.1.6  Riksintresse för vindkraft 
 
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar46. Det är med stöd från denna paragraf 
som energimyndigheten anger områden med riksintresse för vindkraft. För närvarande 
(årsskiftet 2006/2007) finns det ett antal områden i Sverige utpekade för riksintresse för 
vindkraft varav de flesta finns i södra Sverige47. I de sex nordligaste länen finns riksintresse 
för vindkraft utpekat i Gävleborg och i Jämtland, där de i Gävleborg är till havs och det i 
Jämtland är på land48. För Dalarna, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten gäller att 
vindkarteringen blev klar först 2006 (MIUU:s vindkartering version 2006) och därför har inga 
områden med riksintresse för vindkraft hunnit pekats ut i dessa län49. 
 

2.4.1.7  Totalförsvaret 
 
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är 
av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna50.  
Landbaserade vindkraftverk kan utgöra fysiska hinder runt flygflottiljer samt skjut- och 
övningsfält. Dessutom kan de orsaka elektromekanisk skuggverkan och elektromagnetisk 
interferens51. Det finns således flera olika anledningar till varför ett vindkraftverk kan störa 
försvarets verksamhet inom ett område. Eftersom att försvarets installationer, system och 
riksintressen är hemliga så kan inte vindkraftsprojektören själv undersöka om en eventuell 
vindkraftsetablering stör försvarets intressen. Projektören får istället skicka in sitt ärende för 
ett remissutlåtande från försvaret. Om ett område berörs av flera oförenliga riksintressen och 
om området eller en del av detta behövs för en anläggning för totalförsvaret ska 
försvarsintresset ges företräde52. Det beror således på försvaret om en vindkraftsetablering är 
möjlig eller ej inom deras område. 
 

2.4.1.8  Flygtrafik 
 
Vindkraftverk är som sagt stora, höga, anläggningar. De kan därigenom utgöra fysiska hinder 
för flygtrafiken. De kan dessutom orsaka störningar för kommunikations-, navigations- och 
övervakningssystem. Byggnader runt flygplatser har en begränsad tillåten höjd. Det gäller 
såväl fasta som tillfälliga byggnader. Vilken höjd som är tillåten beror på respektive flygplats. 
Vid en vindkraftsetablering intill en flygplats ska alltid samråd ske med flygplatschefen. För 
vindkraftverk med en navhöjd högre än 40 m krävs samråd med luftfartsverket oavsett 
vindkraftverkets placering53.  
                                                 
46 3 kap 8 § MB 
47 VindGIS - hemsidan 
48 VindGIS - hemsidan 
49 Svar från länen i samband med informationsinhämtning 
50 3 kap 9 § MB 
51 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
52 3 kap 10 § MB 
53 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
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2.4.1.9  Naturreservat 
 
Naturreservat är ett av de viktigaste verktygen för att bevara biologisk mångfald54. Det är med 
anledning av detta som naturreservat bildas. Genom ett bildande av ett naturreservat 
möjliggörs ett långsiktigt bevarande och utvecklande av naturmiljöer med ett särskilt stort 
värde för djur, växter och människor55. Naturreservat är skyddade områden enligt 7 kapitlet 
4§ MB. Med tanke på det starka skyddet fastställt i MB bedöms en vindkraftsetablering som 
ej sannolik i naturreservat. 
 

2.4.1.10 Nationalparker 
 
Nationalparker inrättas för de värdefullaste och mest representativa naturområdena. I 7 
kapitlet 2§ MB kan följande läsas: ” Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter 
riksdagens medgivande av regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större 
sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt 
oförändrat skick”. Nationalparker bedöms som ej förenliga med vindkraft av samma 
anledning som för naturreservat. 
 

2.4.2  Turism 
 
I norrland är turismen en stor del av regionens näringsliv. Oro finns att vindkraftverken ska 
påverka turismnäringen på ett negativt sätt. En studie om turister och vindkraftverk har 
genomförts i Härjedalen på uppdrag från länsstyrelsen i Jämtland. För turismnäringen i 
Härjedalen är vintersäsongen den viktigaste, då sker ¾ av alla turismbesök till regionen. 
Vinterturisterna har dessutom större utlägg under sin semester. Undersökningen baseras på 
enkäter utdelade till fjällturister. I undersökningen skiljer man bland annat på vinterturister 
och sommarturister. I resultaten syns att den principiella inställningen till vindkraft i Sverige 
är positiv, detta gäller för både vinter- och sommarturister. 60 % anser att en 
vindkraftsutbyggnad bör ske. Däremot är fler negativa när det gäller vindkraftsutbyggnad i 
fjällen. Bland vinterturisterna är 37 % positiva till en utbyggnad av vindkraft i fjällen. 
Motsvarande siffra för sommarturisterna är 23 %. I resultaten framgår också ett samband 
mellan turistens aktivitet och dess inställning till vindkraft. Det visar sig att turister som har 
motorfordon med i sin aktivitet är minst negativa till en utbyggnad av vindkraft. Ytterligare en 
faktor som påverkar inställningen är hur ofta och hur många vindkraftverk som turisten möter 
under semestern. 25 % upplever det som positivt att vid enstaka tillfällen möta 1-2 
vindkraftverk. Denna siffra stiger till 50 % om vindkraftverken är i grupp om 10-12 
vindkraftverk. Upprepade möten med vindkraftverk upplevs som negativt. I studien framgår 
också att en större del av vinterturisterna än av sommarturisterna skulle undvika att semestra i 
ett område där det finns vindkraft. Följden av att fler vinterturister skulle undvika ett område 
med vindkraftverk blir att det uteblir mer inkomster för områdets turismnäring än om det var 
fler sommarturister som skulle undvika området. Detta med tanke på vad som nämndes 
inledningsvis i detta avsnitt, nämligen att det kommer fler vinterturister samt att de spenderar 
mer pengar än vad sommarturisterna gör. 56

 

                                                 
54 Naturvårdsverket – Naturreservat i Sverige 
55 Naturvårdsverket – Så bildas naturreservat 
56 Hörnsten L (2002) 
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Sammanfattningsvis påpekar studien att ”om man inte ser vindkraftverken så uppger mellan 
80 och 90 % av turisterna att de är positiva eller neutrala till att turista där det finns 
vindkraftverk”57. Denna siffra torde visa mer på den generella attityden till vindkraft och inte 
direkt till vindkraftverk i fjällen. Det är också svårt att beakta denna siffra eftersom att de 
flesta vindkraftverk i fjällen syns, med undantag för de som placerats i dalgångar med 
anledning av kraftiga vindar på grund av tunneleffekter.  
 
Det är således viktigt att en eventuell vindkraftsetablering inte påverkar områdets turism 
negativt, det är dock inte avgörande för om en vindkraftsetablering är intressant eller ej ur en 
projektörs synpunkt. Genom att vindkraftsprojektören åstadkommer en dialog med 
turismnäringen i området kan en bild skapas av var turister brukar vara. Följden av detta är att 
en lämplig etableringsplats kan väljas och bidra till en positiv reaktion på en 
vindkraftsetablering i ett turisttätt område.  
 

2.4.3  Lokala intressen och traditionell markanvändning 
 
Norra Sverige har under årens gång varit utsatt för en exploatering av naturresurserna. 
Fallrättigheter och skogar har köpts upp av kraftbolag respektive skogsbolag. Dessa företag är 
givetvis vinstdrivande och om de gör vinst så görs det dels på den lokala naturresursen som 
utnyttjas. Ibland kan befolkningen av ett exploaterat område ta del av denna vinst, men större 
delen av vinsten hamnar självfallet hos de företag som driver verksamheten. På grund av detta 
finns idag en åsikt i norra Sverige att ” skall vi ha vindkraft får det inte gå som med vattnet 
och skogen”. 58  
 
För att förstärka den lokala acceptansen av ett vindkraftverk kan projektören på något sätt 
erbjuda mervärden för bygden. Detta kan vara mervärde i form av antingen arbetstillfällen, 
avtal om elpris eller försäljning av andelar av vindkraftsanläggningen. Genom ett lokalt 
ägande ökar acceptansen för vindkraftverkets visuella intrång i landskapet. I ”Hållbar 
utveckling för vindkraften” ges några förslag på olika mervärden för en bygd. I texten 
diskuteras fyra olika mervärdesteman, ekologiskt-, kulturellt-, socialt- och ekonomiskt 
mervärde. Vindkraft är en bra energikälla ur en ekologisk synpunkt. Den är positiv för den 
globala, regionala och lokala miljön. Ibland kan dock problem uppstå med att se de lokala 
positiva miljöeffekterna av ett vindkraftverk, då det man ser är ett stort, och för vissa 
störande, vindkraftverk. För att undvika att människor upplever vindkraftverk som störande är 
det väsentligt att ha en dialog med människor som blir berörda av en eventuell 
vindkraftsetablering. Genom denna dialog kan synpunkter utbytas mellan privatperson och 
projektör vilket ger tillfälle att belysa vindkraftens roll i dagens energisamhälle och vilken 
nytta det gör globalt, regionalt och lokalt. De sociala och kulturella mervärdena som uppstår 
hör samman med saker som mobilisering av samarbete inför projektprocessen kring 
vindkraftverket, nya insikter och lärande samt ett nytt kontaktnät för bygdens näringsliv 
genom de samråd som hålls av vindkraftsprojektören. De ekonomiska mervärden som uppstår 
för bygden är ägande av vindkraftverk (kapitalavkastning), markersättning, ersättning för 
utförda tjänster och frivillig eller reglerad ersättning, från projektören, för nyttjande av lokal 
resurs. 59

 
 
                                                 
57 Hörnsten L (2002) 
58 Hildebrand A, Örnfjäll K (2002) 
59 Hildebrand A, Örnfjäll K (2002) 
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2.5  Vindkraft i landskapsbilden 
 
En grundförutsättning för en lönsam vindkraftsetablering är en gynnsam vind. Gynnsamma 
vindstyrkor råder oftast på höga och/eller exponerade platser med öppet landskap runt 
omkring. Eftersom att vindkraftverk är höga och troligen placerade på öppna platser är det 
sannolikt att de syns på långt håll. Vindkraftverk påverkar således landskapsbilden kraftigt, 
både på nära håll och långt håll. För att lättare få acceptans för en vindkraftsanläggning gäller 
det att resultatet av dess påverkan på landskapsbilden är positiv. Huruvida resultatet blir 
positivt eller ej i landskapsbilden går att påverka från projektörens sida. Antingen genom att 
söka efter platser som redan har en exploaterad landskapsbild, t ex kraftverk, vattenmagasin 
etc eller genom ett lämpligt val av vindkraftverkens placering. Ett lämpligt val kan vara t ex 
att vid grupper av vindkraftverk arrangera dessa antingen i en svag bågform eller i en linje på 
samma höjdkurva. En av anledningarna till att försöka att placera verken på samma höjd är att 
då roterar de lika fort, vilket blir mer estetiskt tilltalande. Dessa faktorer är viktiga att ta 
hänsyn till för att minska anläggningens påverkan på landskapsbilden. Även solljuset 
påverkar upplevelsen av ett vindkraftverk. I motljus framträder silhuetter och detaljer 
försvinner medan i med- och sidljus framträder detaljer och djup. En vindkraftanläggning på 
ca 1 mils avstånd är fullt synlig i klart väder. Om anläggningen däremot ska betraktas i 
motljus och fjärrdis så syns den kanske inte längre. Påverkan på landskapsbilden beror 
visserligen också på betraktarens inställning till vindkraft samt hans/hennes kunskap om 
förnybara energikällor och dess sammanhang med dagens energisamhälle. Ytterligare en 
faktor som påverkar människors uppfattning av vindkraftverk i landskapet är om 
vindkraftverken finns i ens omedelbara närhet eller om de ofta syns i ens vardag.60

 
Ett vindkraftverk placerat i en storskalig landskapsmiljö utan mänskliga referenser resulterar i 
att det blir svårare att avgöra verkets storlek än om det t ex placerades bredvid ett hus eller ett 
träd. Genom att denna känsla för hur stora vindkraftverken är minskas, minskas också 
motståndet mot dem. På flera kilometers håll är det mycket svårt att avgöra om ett 
vindkraftverk är 60 eller 80 m högt. Därför bör det strävas efter att bygga stora anläggningar 
då omgivningen stämmer överens med fenomenet som beskrivs ovan. Genom en stor 
anläggning, som följaktligen producerar mer el än en mindre anläggning, så kan förändringen 
av landskapsbilden motiveras med den nytta den gör för samhället. Det är viktigt att göra en 
sådan avvägning då det finns planer på en vindkraftsanläggning. Bidrar anläggningen med 
mer nytta för samhället, bygden, Sverige än vad än oförändrad landskapsbild gör? Hänsyn 
måste tas till många aspekter innan den frågan kan avgöras. En aspekt i det hela är frågan, hur 
stor blir den visuella påverkan av 1 verk respektive 10 verk? Poängen med frågan är att när 
väl ett verk är byggt så är den mentala tröskeln passerad och landskapsbilden är förändrad. 
Landskapsbilden förändras mer av om det etableras vindkraft eller inte jämfört med den 
förändring av landskapsbilden som en etablering av 1 eller 10 vindkraftverk gör. 
Följaktligen, om ett område anses lämpligt för en vindkraftetablering ur både en vindmässig 
samt en konfliktmässig synpunkt så bör en större anläggning byggas eftersom områdets 
karaktär ändå förändras genom etablering. Med denna strävan kan möjligen vindkraft 
koncentreras till vissa särskilda områden och möjliggöra att andra områden hålls fria från 
vindkraftverk. 61

 
 

                                                 
60 Bramme A (2002) 
61 Bramme A (2002) 
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En faktor som också är viktig när det kommer till avvägning om en anläggning kan anses vara 
nyttig för samhället eller ej, är om det finns möjligheter för en utökad vindkraftsetablering i 
området. Om denna möjlighet finns, dvs. att kunna bygga ut anläggningen, då bör den 
möjligheten vägas in i avvägningen av anläggningens nytta.62

 
I studien ”Vindkraftens påverkan på fjällandskapet” jämförs produktionen för två 
effektmässigt lika stora anläggningar. Anläggningarna är placerade i anslutning till ett 
vattenregleringsmagasin, Grundsjön. Den ena har en låg placering i förhållande till den andra 
som har en högre placering. Den högre anläggningen kommer genom ett bättre, mer 
exponerat, vindläge att producera ca 30 % mer energi än den lägre anläggningen. 
Detta är en viktig synpunkt som måste tas i beaktande då en avvägning görs mellan olika 
etableringar och dess nytta för samhället samt deras påverkan på landskapsbilden. 63  
 

2.6  Kriterier till sökmallen 
 
I detta avsnitt summeras fakta och resonemang från föregående avsnitt för att ge kriterier till 
den sökmall som kommer att användas under inventeringen av lämpliga platser för 
vindkraftsetablering. Det är författarens strävan att sortera kriterierna efter inombördes vikt. 
Alla dessa faktorer är givetvis viktiga att ta hänsyn till, men vissa av faktorerna går att 
påverka. För en vald plats kan t ex anläggningens visuella intryck påverkas genom att anpassa 
anläggningens layout så att den följer strukturer och linjer i terrängen och på så sätt bättre 
passar in. En faktor som däremot inte kan anpassas eller justeras är vinden, därför får 
projektören söka sig till platser som har en tillräcklig vindstyrka för att vara intressanta. 
Därefter återstår att se om det sen är möjligt att anpassa justerbara faktorer för att underlätta 
etablering. 
 

2.6.1 Vinden 
 
Den mest avgörande faktorn för om en plats är lämplig eller ej är givetvis de rådande 
vindförhållandena vid platsen. För att etableringen ska bli lönsam gäller det att det blåser 
tillräckligt bra. Som redan nämnts, och som är självfallet, så är vinden en faktor som 
projektören inte kan justera. Det går givetvis inte att få det att blåsa lite bättre, utan det gäller 
att från början känna till platsens vindegenskaper och ta ställning till dessa. För att projektören 
ska kunna ta beslut om platsen är lämplig krävs minst vinddata från 1 års mätning64. Detta för 
att kunna avgöra om vinden blåser bra kontinuerligt. Dock gäller att ju fler år med uppmätta 
vinddata desto bättre är det för produktionsberäkningarnas tillförlitlighet. Dessa data kan 
skaffas på olika sätt, antingen genom egen mätning eller genom att de köps av någon annan, t 
ex SMHI. För det senare fallet gäller dock, för platser i norrland med komplex terräng, att 
SMHI-stationen som har uppmätt vinddata bör finnas i etableringsområdets omedelbara 
närhet. Detta eftersom att vindens egenskaper kan förändras rejält på korta avstånd på grund 
av den komplexitet som återfinns i den norrländska terrängen. 
De vinddata som är faktabas till denna inventering av lämpliga platser för vindkraftsetablering 
är MIUU:s vindkartering (version 2006) av Sverige. I denna vindkartering finns den 
beräknade årsmedelvinden återgiven i punkter med 1 km avstånd i nord-sydlig och öst-västlig 

                                                 
62 Bramme A (2002) 
63 Bramme A (2002) 
64 Sjöström H 
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riktning. Dessa vinddata kan dock endast avgöra om en plats är intressant att studera vidare 
eller ej, definitivt beslut beträffande en etablering kan inte tas. Det sistnämnda är dock inte 
syftet med denna inventering, utan snarare att just hitta platser som kan vara intressanta för en 
vindkraftsetablering men som kräver mer fördjupade studier innan projekteringsarbetet 
fortskrider. 
 
Vilken energi som vinden måste ha för att en etablering ska bli lönsam beror på etableringens 
storlek, om det finns befintlig infrastruktur mm. Lönsamheten beror också på projektörens 
definition av en lönsam etablering. I detta fall är författaren av detta examensarbete tilldelad 
en energinivå, av uppdragsgivaren E.ON Vind, som vinden minst måste ha för att en plats ska 
vara intressant. Den givna energinivån hos vinden motsvarar en vindhastighet, VE.ON, för 
årsmedelvinden i MIUU:s vindkartering. Vilken vindhastighet som årsmedelvinden ska 
överstiga anges inte i detta dokument utan är information förbehållen E.ON Vind. 
 

2.6.2 Motstående intressen 
 
Det finns flera olika skäl till att en plats kan ha motstående intressen. Det kan vara skäl som t 
ex att platsen är: riksintresse av något slag, ett naturreservat, en nationalpark, använd idag på 
ett sätt som eventuellt inte är förenligt med vindkraft. Turism och totalförsvaret är två faktorer 
som eventuellt använder ett område på ett sätt som ej anses förenligt med vindkraft. För dessa 
två faktorer är det dock inte självklart att de ej är förenliga med vindkraft utan det beror på 
situationen från plats till plats. Om en plats har ett motstående intresse som är väldigt starkt, t 
ex det i lagen fastställda skyddet som en nationalpark har mot exploatering, så är den platsen 
inte intressant för fortsatta studier. 
För att en plats ska vara intressant nog att fortsätta studera ur etableringssynpunkt måste 
eventuella motstående intressen vara möjliga att på något sätt förena med vindkraften. De 
motstående intressen som anses som oförenliga med vindkraft är riksintresse för obrutet fjäll, 
naturreservat och nationalparker65. Kriteriet för en intressant plats är att dessa motstående 
intressen inte finns inom platsens område. För övriga motstående intressen gäller att en 
avvägning måste göras mellan det motstående intressets styrka och platsens lämplighet 
beträffande vindförhållande, infrastruktur och visuellt intryck. 
 

2.6.3 Areal & infrastruktur 
 
Med arealen för en plats menas den sannolika areal som är möjlig att använda till en 
vindkraftsetablering. En plats med utrymme för flera vindkraftverk är mer intressant än en 
plats med utrymme för färre vindkraftverk, förutsatt att de båda platserna har liknande 
vindförhållanden. Detta gäller eftersom att med fler vindkraftverk är det mer sannolikt att få 
en lönsam etablering66. En av orsakerna till detta är att den fasta kostnaden som anläggning av 
elnät och väg fram till anläggningen kan fördelas på fler vindkraftverk. Som tidigare nämnts 
är det också av samhällsnyttiga skäl mer intressant med platser som rymmer flera 
vindkraftverk. Med föregående skäl som bakgrund var ett önskemål från E.ON Vind att 
intressanta platser skulle rymma minst 8 vindkraftverk, men ju fler desto bättre. 
 

                                                 
65 Författarens ställningstagande 
66 Sjöström H  
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Av två platser med liknande vindstyrkor är den med mer befintlig infrastruktur mer intressant 
än den andra. Med befintlig infrastruktur menas att området innehåller vägar och elnät. 
Anledningen till att en plats med befintlig infrastruktur är mer intressant än en plats utan 
infrastruktur beror på att vid den platsen med befintlig infrastruktur behövs inte lika mycket 
investeringskapital läggas på anläggning av väg och elnät. Om investeringssumman blir 
mindre så sjunker också kraven på vindstyrkorna eftersom avkastningskraven kan nås med en 
lägre vindenergi. Det omvända resonemanget gäller också, en plats med väldigt goda 
vindenerginivåer kan vara väldigt intressant, trots att den saknar befintlig infrastruktur, 
eftersom att de goda vindförhållandena kommer att generera en produktion som kan 
tillmötesgå avkastningskraven. Det gäller således att göra en avvägning mellan platsens 
infrastrukturbehov och de rådande vindförhållandena för att avgöra om platsen är lämplig för 
en vindkraftsetablering. En sådan avvägning kräver fördjupade studier av platsen vald för 
etablering samt en ekonomisk analys med avseende på beräknad elproduktion kontra 
etableringens investeringskostnad. En fördjupad analys av detta slag av varje undersökt plats 
är utanför tidsramen för detta examensarbete. I den inventering som genomförs där intressanta 
platser söks så betraktas platser med befintligt infrastruktur som mer intressanta än platser 
utan infrastruktur. Dock ger platsens vindegenskaper mest vikt till om en plats är intressant 
eller ej. En plats med befintlig infrastruktur men med svaga vindar betraktas givetvis som 
mindre intressant än en plats med starka vindar utan befintlig infrastruktur.  
 
En annan positiv aspekt beträffande befintlig infrastruktur är att en vindkraftsetablerings 
visuella intryck blir mindre eftersom området redan är exploaterat. Detta beror förstås på till 
vilken grad området är exploaterat och vad den befintliga infrastrukturen består av. Ett 
industriområdes visuella intryck torde förbättras av vindkraftverk medan ett 
kulturmiljöområdes visuella intryck eventuellt försämras av vindkraftverk. För att få en 
gynnsam effekt från befintlig infrastruktur på det visuella intrycket från en 
vindkraftsetablering kan det räcka med att vindkraftverken har en väg att ordna sig efter. På 
det sättet känns som om verken passar in i bilden i landskapet67. 
 

2.6.4 Visuell påverkan 
 
Visuell påverkan av en eventuell etablering är inte direkt ett kriterie till sökmallen. Däremot 
är det viktigt att vid varje undersökt plats föreställa sig hur en eventuell etablering skulle 
komma att se ut. Detta eftersom om etableringen inte kan anpassas till landskapsbilden blir 
det möjligen svårare att få allmänhetens acceptans för etableringen. En följd av detta kan vara 
att platsen inte längre är intressant. För att undvika onödiga konflikter med allmänheten är det 
viktigt att tänka på ovanstående resonemang.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Bramme A (2002) 
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2.6.5 Sökmall 
 
Ur avsnitt 2.6.1 – 2.6.3 kan en sökmall konstrueras. Sökmallen innehåller kriterier som gör 
det möjligt att dels begränsa omfattningen av inventeringen samt dels förenkla sökandet efter 
lämpliga platser. 
 
Sökmallens kriterier för en lämplig plats för vindkraftetablering är följande: 
 

1. Minst en årsmedelvind, enligt MIUU:s vindkartering, motsvarande VE.ON m/s  
 
2. Motstående intressen i form av riksintresse för obrutet fjäll, naturreservat eller 

nationalpark får ej finnas inom etableringsområdet. 
 

3. Området bör kunna rymma minst 8 vindkraftverk.  
 
4. Befintlig infrastruktur är positiv, dock kan det vara helt avsaknat beroende på platsens 

vindenergi. 
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3 Inventering 
 
Huvudarbetet av detta examensarbete går ut på att söka igenom de sex nordligaste länen efter 
lämpliga vindkraftsplatser. Med lämplig plats menas i detta examensarbete en plats som är 
intressant ur en vindkraftssynpunkt och troligtvis lämplig för vindkraftsetablering men som 
kräver mer noggranna studier innan något definitivt beslut kan tas om till exempel 
investering. I figur 1 beskrivs projekteringsprocessen för vindkraft. Arbetet i detta 
examensarbete sker fram till och med förstudien. I figur 2 visas den process som används för 
att avgöra om en plats som betraktas är intressant eller ej. Processen bygger på att undersöka 
om platsens egenskaper uppfyller de kriterier som ställdes i sökmallen. 
 

 
Figur 2. Egen figur. Visar processen som leder fram till att en plats är intressant för vindkraftsetablering. 

Vindförhållande vid platsen 
MIUU:s årsmedelvind > VE.ON m/s 

Ja: fortsätt 

Inget av följande motstående 
intressen finns: 
- Riksintresse för obrutet fjäll 
- Naturreservat 
- Nationalpark 

Sant 

Platsen areal rymmer minst 8 
vindkraftverk? 

Intressant plats! 
Notera fakta. 

Platsen har befintlig infrastruktur Ja Nej 

Mer intressant plats Mindre intressant plats 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

E.ON-Vattenkraftverk? Nej 

Ja 

E.ON-Vattenkraftverk? Nej 

Ja 

Ej intressant plats!  
Leta vidare! 
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3.1  Kommuner & Länsstyrelser 
   
För att få en klar bild av vindkraftssituationen i norra Sverige innan inventeringen påbörjades 
kontaktades samtliga kommuner och länsstyrelser inom det avgränsade området, de sex 
nordligaste länen, Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och 
Norrbotten. Kontakten genomfördes via telefon och material inhämtades via både post och 
email. Den information som söktes hos kommunerna var:  
 

• Översiktsplan med information om vindkraft 
• Fördjupad översiktsplan om vindkraft 
• Pågående vindkraftprojekt 
• Kopior på bygglov för vindkraftverk eller vindmätningsmast 
• Inställning till vindkraft  
• GIS-material 
 

I det flesta fall kunde denna information fås från kommunernas byggnadsnämnd eller från 
plankontoret. För majoriteten av de uppringda kommunerna gällde att översiktsplanen var 
gammal (1981-1998) och innehöll ej någon anvisning eller information om vindkraft. Dessa 
översiktsplaner bedömdes som ointressanta och har inte använts. Ett antal kommuner hade 
intressanta översiktsplaner och/eller fördjupad översiktsplan/temahäfte om vindkraft. Detta 
material var ett bra hjälpmedel för att kunna få en uppfattning om kommunens inställning till 
vindkraft, samt om den var positiv, var det var sannolikt att få etablera vindkraft. Information 
om pågående projekt var intressant att få därför att upptagna delområden kunde uteslutas från 
inventeringen på samma gång som det gav en hänvisning till ett område med sannolikt bra 
vindförhållanden och potentiella projekt att köpa. Insamlingen av bygglov visade att 
vindkraftverksamhet fanns i 37 av de 69 kontaktade kommunerna. De insamlade 
bygglovskopiorna är antingen sökta bygglov eller givna bygglov. 
 
För att få ett större helhetsperspektiv över ett område samlades material in från 
länsstyrelserna. Även kontakten till länsstyrelserna sköttes via telefon och material 
inhämtades såväl via post som email och Internet. Material som efterfrågades hos 
länsstyrelserna var: 
 

• Vindkarta över länet 
• Planeringsunderlag för storskalig utbyggnad av vindkraft 
• Vindkraftpolicy 
• Kopior på miljötillstånd för vindkraftverk 
• Redogörelse för befintliga vindkraftverk i länet 
• GIS-material 

 
Den vindkarta som använts under inventeringen är, som redan nämnts, den vindkartering som 
MIUU genomförde 2006. För att kunna jämföra MIUU:s vindkartering mot något 
efterfrågades en vindkarta från länen. Av de sex tillfrågade länen var det endast Jämtland och 
Västerbotten som hade en egen vindkartering gjord 1999 respektive 2000 av 
Hushållningssällskapet. Från övriga 4 län hänvisades till MIUU:s vindkartering. De 
planeringsunderlag som efterfrågades är informationsmaterial som länsstyrelserna 
sammanställt på uppdrag av regeringen (sittande 2002-2006). Riksdagen beslutade 2002 om 
ett nationellt planeringsmål för vindkraft i landet. Målet sattes till 10 TWh till år 2015. Det 
material som länsstyrelserna sammanställt på uppdrag av dåvarande regering syftar till att 
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lyfta fram områden inom respektive län som kan bidra till att uppfylla planeringsmålet. 
Genom att inhämta dessa planeringsunderlag gavs möjligheter att gallra bort de områden som 
länen bedömde som ej lämpliga för vindkraft samt att på ett lättillgängligt sätt mer noggrant 
kunna studera områden som länen bedömer som troliga för vindkraft. Länens urval av 
vindintressanta områden bygger på MIUU:s vindkartering. Planeringsunderlag kunde hämtas 
från samtliga län förutom Jämtland. Fyra län hade en vindkraftspolicy upprättad, Gävleborg 
(2001), Västernorrland (2001), Jämtland (2000) och Norrbotten (1998). Dessa var givande 
men delvis inaktuella i de flesta fall eftersom att alla län förutom Jämtlands län har ett mer 
uppdaterat planeringsunderlag. Med tanke på att Jämtland inte har upprättat något 
planeringsunderlag så var dess policy av mest intresse. I den pekas områden ut som bedöms 
som lämpliga för vindkraft, på samma sätt som det görs i de andra länens planeringsunderlag.  
 
För att kunna kartlägga större planerade vindkraftsetableringar samlas kopior av miljötillstånd 
in från varje län. Dessa miljötillstånd är givna utifrån den tillståndsreglering, antagen för 
vindkraft, som gällde fram till 1 dec 2006. Det innebär att miljötillstånden är sökta för 
anläggningar med en totaleffekt mellan 1-10 MW68. Från och med 1 dec 2006 gäller andra 
regler för vilka tillstånd som krävs beroende på anläggningens totaleffekt. För land gäller 
numera att anläggningar med en totaleffekt under 25 MW är anmälningspliktiga, detta innebär 
att numera krävs enbart en anmälan enligt miljöbalken. Kommunens miljönämnd handhar 
ärendet. Anläggningar med en totaleffekt större än 25 MW är tillståndspliktiga, vilket innebär 
att tillstånd enligt miljöbalken krävs. Länsstyrelsen handhar ärendet och 
miljöprövningsdelegationen ska ge sitt tillstånd till anläggningen. För båda fallen gäller att 
plan- och bygglagen ställer krav på bygglov och detaljplan.69  
För de insamlade miljötillståndskopiorna gäller också att de är sökta eller givna miljötillstånd. 
 
En sammanställning över befintliga vindkraftverk erhålls från 3 län. Anledningen till varför 
det är intressant att ha en sammanställning över befintliga vindkraftverk är att om 
inventeringen av intressanta platser finner en intressant etableringsplats i närheten av ett 
befintligt vindkraftverk så kan det befintliga verkets elproduktion verifiera om området är 
gynnsamt för vindkraft eller ej.   
 

3.2  GIS-material 
 
Ett oerhört viktigt verktyg för detta examensarbete är ett GIS-program70. Anledningen till att 
det är ett viktigt verktyg är dess förmåga att hantera geografisk information. En viktig 
funktion som använts, i examensarbetet, är möjligheten att skapa lager med olika geografisk 
information. Dessa lager kan sedan användas ovanpå en bakgrundskarta. Beroende på vilken 
geografisk information som sökes så görs det lagret synligt medan övriga lager hålls dolda. 
Denna funktion underlättar arbetet med att till exempel undersöka om det finns något 
riksintresse över en plats med intressant vindenergi. Utöver detta har det haft flera olika 
användningsområden. Sammanfattningsvis har det använts till följande: 
 

• Lagring av geografisk information 
• Bearbetning av geografiska data 
• Inventering av lämpliga platser 

                                                 
68 Boverket – Planering och prövning av vindkraftsanläggningar 
69 Naturvårdsverket - hemsidan 
70 ArcGIS 9, ArcView 
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• Skiss av möjlig layout för vissa platser 
 

I inledningsfasen av detta arbete samlades diverse GIS-material in från olika källor. En del 
GIS-material gick att använda direkt efter inhämtning medan en del GIS-material konstruerats 
utifrån egna tabeller eller insamlade tabeller. GIS-material som inhämtats för direkt 
användning via Internet är MIUU:s vindkartering71, riksintresseområden och skyddade 
områden72. Vindkarteringen från MIUU – 1 km upplösning 2006 - har använts till att kunna 
avgöra om årsmedelvinden för en plats uppfyller det krav som är ställt beträffande vinden. 
Information om riksintressens samt skyddade områdens läge samt storlek har använts till att 
kunna avgöra huruvida en undersökt plats täcks av detta eller ej. GIS-material som inhämtats 
från Internet som behövt anpassats före användning är: förteckning över SMHI:s 
väderstationer som sparar väderdata digitalt73, lista över driftsatta vindkraftverk i Sverige 
200574. Denna lista över driftsatta vindkraftverk i Sverige kunde komplettera den information 
som saknades från insamlingen av befintliga vindkraftverk i respektive län. De bygglov och 
miljötillstånd som inhämtades från kommunerna och länsstyrelserna sammanfattades i tabeller 
vilka sedan blev grunden för eget GIS-material. Genom att sammanfatta samtliga ärenden i 
tabell med data om koordinater för den aktuella lokalisering kunde ett lager skapas som 
tydligt visade varje enskild ärendes geografiska läge. Detsamma gjordes för SMHI:s stationer 
och för de driftsatta vindkraftverken. 
 

3.3  Genomför sökning 
 
När all väsentlig information är inhämtad är det dags att påbörja den faktiska sökningen efter 
lämpliga, intressanta, platser för vindkraftsetableringar. Detta arbete genomförs till stor del 
med hjälp av GIS-programmet. Sökningen genomförs sedan systematiskt län för län. Varje 
län betraktas utifrån vindpotential samt utifrån möjliga ”lediga” områden. Med ”ledigt” 
område menas här att det helst inte ska ha några motstående intressen, men eftersom att så 
sällan är fallet, så ska ett ”ledigt” område ha få motstående intressen. Dessa motstående 
intressen ska också vara av sådan karaktär att de på något sätt är förenliga med vindkraften. 
De ”lediga” områden som hittas söks sedan av mer detaljerat efter en lämplig etableringsplats 
stor nog att kunna rymma minst 8 verk. Vid varje potentiellt lämplig plats används processen 
som beskrivs i figur 2. De platser som uppfyller de krav som ställs i sökmallen kommer att 
klara av denna sökprocess och kan benämnas som intressanta platser för vindkraft. För dessa 
platser noteras direkt en del information som vid slutförandet av examensarbetet redovisas 
separat för E.ON Vind. Detta eftersom det handlar om dyrbar information för E.ON Vind som 
är konfidentiell. Den information som sammanställs om varje plats är: 
 

• Kommun 
• Platsens namn 
• Koordinater 
• Årsmedelvind enligt MIUU 
• Avstånd till SMHI station 
• Närvaro av befintlig vindmast 
• Närhet till ett E.ON-vattenkraftverk 

                                                 
71 Energimyndigheten - hemsidan 
72 VindGIS - hemsidan 
73 SMHI - hemsidan 
74 Driftuppföljning vindkraftverk – årsrapport 2005 
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• Befintligt bygglov för vindkraft vid platsen 
• Anvisat vindkraftsområde i kommunens översiktsplan 
• Elnätsinnehavare 
• Avstånd till närmaste elanslutning 
• Motstående intressen 
• Övrig platsspecifik information 
 

Orsaken till att vilja veta om E.ON har ett befintligt vattenkraftverk i närheten är att vid dessa 
tillfällen så gäller inte de kriterier som angavs från E.ON inledningsvis, se avsnitt 1.6.  
 

3.4  Sammanställning 
 
Löpande under sökprocessen efter lämpliga platser sammanställs de som uppfyller de ställda 
kraven i en tabell. Informationen i denna tabell utgör huvudresultatet av detta examensarbete 
och är information som endast E.ON Vind tar del av. Den information som är offentlig är en 
lista över hur många intressanta platser som hittades samt hur många motstående – dock 
potentiellt förenliga med vindkraften – intressen dessa platser har. Ytterligare offentlig 
information är 10 platsers potential beträffande möjligt antal installerbara vindkraftverk. 
Denna information hittas i bilaga 8.7 och 8.8. I den bilaga som redovisas enskilt för E.ON 
Vind finns också platsbeskrivningar för samtliga 19 platser samt översiktskartor med 
information om det geografiska läget för bygglov, miljötillstånd, befintliga vindkraftverk, 
E.ON-vattenkraftverk och SMHI-stationer samt att utbredningen av de kriterade motstående 
intressena och riksintresse för rennäring åskådliggörs. Se bilaga 8.9.1 för beskrivning av den 
mall som använts för platsbeskrivningarna i bilagan till E.ON. Se bilaga 8.9.2 för ett fiktivt 
exempel på en platsbeskrivning. 
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4 Resultat 
 
Efter genomförd inventering konstateras att totalt hittades 19 platser som bedömdes som 
intressanta för en vindkraftsetablering. Utav dessa platser är det 4 platser som är med trots att 
de inte uppfyller kravet som är ställt på årsmedelvinden. De är med eftersom att i deras närhet 
finns ett befintligt E.ON-vattenkraftverk. Vidare gäller för en av dessa 19 platser att det råder 
osäkerhet om platsens areal kan rymma 8 vindkraftverk. För en annan plats finns tveksamhet 
om hur gränsen är dragen för ett närliggande naturreservat. Dessa två platser tas ändå med, 
och en närmre granskning får utvisa hur dessa osäkra faktorer påverkar platsens potential. 
Samtliga 19 platser delas upp i tre olika prioritetsklasser, prio 1, 2 och 3, där prio 1 är platser 
som är mest intressanta och prio 3 är platser som är minst intressanta. Prio 1 platser är mest 
intressanta därför att de har en eller flera egenskaper som separat eller sammanviktat gör 
dessa platser mer intressanta. Prio 2 platserna har uppfyllt grundkraven för en intressant plats 
samt att de har bedömts mer intressanta än prio 3 tack vare någon egenskap de har. Prio 3 
platserna har uppfyllt grundkraven och kan ha någon ytterligare positiv egenskap. 
Anledningen till varför de har klassats som prio 3 är att vid dessa områden finns faktorer som 
har bedömts som potentiellt svåra att förena med vindkraft. 
  

4.1  Prio 3 – 9 platser 
 
Av de 9 platserna som ingår i prio 3 finns 2 platser med närhet till ett E.ON-vattenkraftverk. 
Anledningarna (en per plats) till varför dessa 9 platser har klassats som prio 3 är följande: 
 

1. Platsen har ett befintligt bygglov som är överklagat 
2. Vinden är för svag 
3. För mycket turism i området 
4. Området är skyddat av en bevarandeplan 
5. Utövning av speciell vinterturism i området 
6. Efter närmre granskning visade det sig att området redan var upptaget 
7. Området är anvisat vindkraftsområde av kommunen men med skepsis. Troligen därför 

att inom området är fågelskådare verksamma 
8. Troligt att få motstånd i tillståndsprocessen med tanke på områdets närhet till 

skärgårdsnatur 
9. Naturreservat täcker ett område av den intressanta platsen 
 

 
 

4.2  Prio 2 – 6 platser 
 
Av de 6 platser som ingår i prio 2 är det 2 platser som återfinns i närheten av ett E.ON-
vattenkraftverk. Dessa två platser klassas som prio 2 platser av olika skäl. Den första av de två 
är kvar därför att vid den finns ett anvisat vindkraftsområde. På vilken beslutsnivå som 
området är anvisat kan inte återges här eftersom att då finns risk för att platsens läge avslöjas. 
För den andra platsen gäller att det finns ett befintligt bygglov i närheten av E.ON:s 
vattenkraftverk. Det finns anledning att tro att vinden är bättre i verkligheten än vad som 
anges av MIUU:s vindkartering. Detta grundas på bygglovets historia. En närmre beskrivning 
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kan inte ges med tanke på att platsens läge ej får avslöjas. Följande anledningar, en per plats, 
är motiveringar till varför de 6 platserna i prio 2 inte når prio 1. 
 

1. För svag vind 
2. För svag vind 
3. Skyddat samiskt område 
4. Platsen angränsar ett annat område skyddat av en bevarandeplan 
5. Platsens areal rymmer ej 8 vindkraftverk 
6. Efter närmre undersökning visade sig platsen vara upptagen. En annan projektör hade 

markavtal med områdets markägare 
 

4.3  Prio 1 – 4 platser 
 
De 4 platser som är kvar bedöms som särskilt intressanta och klassas därför som prio 1. Detta 
baseras på olika egenskaper som de 4 platserna har. Alla av de 4 platserna har minst en 
egenskap som gör den särskilt intressant. Nedan följer exempel på egenskaper, för respektive 
plats, som lyft dessa platser till prio 1.  
 

1. Speciellt gynnsamt vindförhållande 
2. Få motstående intressen 
3. Anvisat vindkraftsområde 
4. Arealen har stor potential beträffande antalet installerbara vindkraftverk 

 

4.4  Layout och produktion 
 
Eftersom samtliga av de 4 prio 1 platserna rymmer minst 8 vindkraftverk krävs någon form av 
layout för vindkraftverken i grupp. Olika varianter av layouter ritas och testas i ett 
vindkraftberäkningsprogram. Genom att ställa in olika layouter för vindkraftverken i 
programmet kan den gemensamma verkningsgraden, parkverkningsgraden, beräknas för 
vindkraftverken. På detta sätt erhålls en bild av vilken layout som är mest optimal ur en 
elproduktionssynpunkt. Det är dock viktigt att under utformningen av layouten komma ihåg 
den visuella påverkan som anläggningen kan tänkas ha på sin omgivning. Ibland måste 
kanske en layout med sämre parkverkningsgrad, men med bättre visuell påverkan, väljas trots 
följden av en lägre elproduktion. Detta motiveras då med att tillståndsprocessen blir lättare 
med en layout som tilltalar allmänheten. I bilaga 8.10 återges en visualisering för en av 
platserna i prio 1. Under utformningen av denna layout har hänsyn tagits till såväl 
elproduktion som visuell påverkan på landskapet. 
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5 Diskussion 
 
Under 20 veckors tid har detta examensarbete utformats. Större delen av tiden har lagts på att 
hämta in informationsmaterial samt att bearbeta och studera detta material med mål att hitta 
platser som är intressanta för en vindkraftsetablering. Det informationsmaterial som inhämtats 
har sammanställts i en lättillgänglig datafil i ArcView. Denna sökfil kan tillsammans med 
övrigt material utgöra en informationsplattform i E.ON:s fortsatta inventering av intressanta 
platser för vindkraftsetablering i norra Sverige. Genom den upprättade sökfilen över norra 
Sverige finns goda förutsättningar att hitta fler platser. 
 
Under kontakten med kommuner och länsstyrelser, för inhämtning av informationsmaterial, 
har jag fått uppfattningen om att majoriteten är positiva till en utbyggnad av vindkraft. En av 
orsakerna till detta, förutom att vindkraft är förnybar energi, kan vara att större anläggningar 
ökar antalet arbetstillfällen i regionen, under såväl uppförandet som driften.  
 
För att få en synergieffekt under utbyggnad av elnät och väg till flera större anläggningar 
föreslås ett samarbete mellan vindkraftsprojektörer. Detta kan ske då två, eller fler, olika 
projektörer har etableringar aktuella på varsitt håll men med en gemensam närmaste 
elanslutning. I dessa fall finns möjligheten att fördela kostnaden för anlagt elnät mellan 
projektörerna utefter t ex etableringens storlek, anlagd ledningssträcka eller dylikt. Ett annat 
tänkbart scenario för utbyggnaden av elnät är att staten kan gå in och bidra med 
elanslutningsbidrag i syfte att uppnå det planeringsmål som är antaget. Möjligen är det något 
som utredningen (Anslutning av förnybar el till elnätet) regeringen tillsatte 2007-02-01 
kommer att ha med i redovisningen av uppdraget i januari 200875. 
 
En intressant frågeställning beträffande motstående intressen är vilken rätt ett motstående 
intresse har till en plats kontra vindkraftens rätt till samma plats. Det finns i de flesta fall 
starka anledningar till att ett område är skyddat ifrån exploatering. Dock är det så att ibland så 
förefaller det som om ett intresse har mer rätt till platsen endast av den anledningen att det 
intresset var först på plats. Detta är baserat på en känsla som erfarits under inventeringens 
genomförande. Det finns inga vetenskapliga belägg för den, men eftersom att det är en viktig 
frågeställning tas den med i diskussionen. Det förefaller som om att ibland görs inte en 
avvägning om vilken nytta respektive intresse kan ge till samhället. Detta är ofta negativt för 
vindkraften eftersom att det är först på senare tid som vindkraften tagit fart i Sverige. För att 
underlätta för etableringen av vindkraft i Sverige är det viktigt att det resoneras och diskuteras 
kring denna frågeställning. Möjligen kan resultatet av en sådan diskussion visa på att 
vindkraft är – under vissa omständigheter – förenlig med många av de motstående intressena 
som i detta examensarbete ej är kriterade till sökmallens krav efter en lämplig plats. 
 
Möjligen är det också så att vindkraften är förenlig med vissa platser inom stoppområdena, 
riksintresse för obrutet fjäll, naturreservat och nationalpark. Det är stora arealer som har skydd 
mot exploatering genom dessa stoppområden. De områden som skyddas av dessa angivna skäl 
har förvisso goda grunder att bli skyddade mot exploatering. Det finns dock många 
gynnsamma vindlägen uppe i våra fjäll. Kanske finns det ändå något ställe där vindkraften 
passar in? Detta är något som borde övervägas med tanke på det ökande klimatproblemet. 
 
 

                                                 
75 Näringsdepartementet - hemsidan 
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6 Slutsats 
 
Vindkraften i Sverige är på frammarsch. I norra Sverige pågår en intensiv projektering efter 
intressanta platser att bygga vindkraft på. Trots den omfattande landytan som norra Sverige 
består av är det inte ovanligt att två olika vindkraftsprojektörer hittar samma plats. Detta är 
visserligen naturligt med tanke på den vindkartering som finns tillgänglig (MIUU:s). Denna 
vindkartering visar på att det finns gynnsamma vindlägen på relativt många platser i norra 
Sverige. Fler än vad som var känt tidigare. Det är positivt för den framtida utvecklingen av 
vindkraft i Sverige.  
 
Utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige borde ske främst med större anläggningar. 
Anledningen till detta är att det finns många områden med stora ytor som rymmer större 
anläggningar. Dessutom är det så att det ofta finns få fasta boenden inom dessa områden 
vilket gör att en eventuell störning från vindkraftverken på boende i omgivningen minskas. 
Om en eventuell etablering genomförs så är det bra att bygga en större anläggning med tanke 
på allmännyttan eftersom landskapsbilden påverkas av en etablering oavsett anläggningens 
storlek.  
 
En utbyggnad av större vindkraftsanläggningar i norra Sverige är också positivt för näringen i 
norrland eftersom etablering av större anläggningar ger ett stort antal arbetstillfällen under 
såväl uppförandet som driften. Genom att anlita lokala entreprenörer under uppförandet, och 
möjligen driften, ökar acceptansen för etableringen eftersom då gynnas även dessa 
ekonomiskt av anläggningen.  
 
Vidare är det viktigt för projektören att genomföra platsbesök vid intressanta platser eftersom 
en karta inte kan återge allt. En projektör bör också ta tidig kontakt med eventuellt berörd 
sameby i området. Detta gynnar bägge parter på det sättet att projektören ges kännedom om 
området utifrån samernas erfarenheter och samerna gynnas genom att de kan vara med och 
påverka utformningen av anläggningen.  
 
En sammanfattande slutsats är, att norra Sverige är absolut intressant för 
vindkraftsetableringar. Det finns potential i vinden för såväl kustområden som 
bergkullslandskapet samt lågfjället och högfjället. För att hitta en bra etableringsplats inom 
dessa områden är det viktigt att vara överens med allmänheten och markanvändarna om en 
eventuell etablerings påverkan i landskapet. Det är också viktigt att anläggning av nödvändig 
infrastruktur inte blir för kostsamt. Det är min bedömning att det är fullt möjligt att uppfylla 
dessa egenskaper för många platser i norra Sverige. 
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8 Bilaga LTH 
 

8.1 VindGIS – de sex nordligaste länen 

 
Bilaga 8.1. Sverige och de sex nordligaste länen. 
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8.2 Driftuppföljning av vindkraftverk – årsrapport 2005, diagram 6 
 

 
Bilaga 8.2. Månadsfördelningen av vindelproduktionen mot elförbrukningsprofilen i Sverige. 
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8.3 VindGIS Elnätet 
 

 
Bilaga 8.3. Stam- samt regionnätet i Sverige. De svarta fyrkanterna är gynnsamma platser för elanslutning. 
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8.4 Vägverket, vägkarta norra Sverige 

 

 
Bilaga 8.4. Huvudvägnätet i norra Sverige. 
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8.5 Vägverket, vägkarta södra Sverige 
 

 
Bilaga 8.5. Huvudvägnätet i södra Sverige. 
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8.6 Fördelning av investeringskostnad för vindkraftverk 
 

Fördelning av investeringskostnad för vkv på land

Turbin 80 %
Elnät 10 %
Väg 5 %
Projektering 5 %

 
Bilaga 8.6. En grov och ungefärlig uppskattning av fördelningen av investeringskostnaden för vindkraftverk på 
land. Det som kan avgöra om lönsamhetskalkylen går ihop eller ej kan vara att befintlig infrastruktur sänker 
elnätsandelen till t ex 5 %. 
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8.7  Plats och antal motstående intressen samt övriga skydd (19) 
 

Plats Antal riksintressen Övriga skydd 
1 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
4 0 1 
5 0 0 
6 0 0 
7 3 1 
8 3 0 
9 2 2 
10 3 0 
11 3 1 
12 3 1 
13 1 0 
14 2 1 
15 1 0 
16 2 0 
17 2 1 
18 1 1 
19 3 0 

Bilaga 8.7. Antal riksintressen samt övriga skydd för de 19 intressanta platserna. 
 

8.8  Plats och antal verk prio 1 och prio 2 (10) 
 
 Plats Antal vindkraftverk 

A 15 till 28 
B 20 till 24 
C 10 till 20 
D 10 till 16 
E 12 
F 12 
G 10 
H 10 
I 8 
J 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 8.8. Potentiellt antal vindkraftverk vid prio 1 och prio 2 platserna. 
 

Notera att numreringen av platserna i bilaga 8.7 (1-19) har ingen koppling till numrering av 
platserna i bilaga 8.8 (A-J). De är numrerade med siffror respektive bokstäver för att skilja 
dem åt. Det är följaktligen inte så att plats 1 hör ihop med plats A. Den enda koppling som 
finns är att platserna A-J är 10 platser som är valda ur bilaga 8.7. 
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8.9 Fiktivt exempel på en platsbeskrivning 
 
I bilaga 8.9.1 visas den mall som har använts för beskrivning av samtliga 19 platser i den 
bilaga som redovisas enskilt för E.ON Vind. I den enskilda bilagan finns också, utöver 
skriftlig information om respektive plats, översiktskartor som visar specifik platsinformation. 
I bilaga 8.9.2 återges med en fiktiv plats ett exempel för hur en platsbeskrivning ser ut. I 
bilaga 8.9.2 finns dock ingen översiktskarta eftersom det är ett fiktivt exempel. 
 

8.9.1 Mall för platsbeskrivning 
 
Platsens namn 
 
X: , Y: Koordinater i Rikets Net  Vind: Årsmedelvinden enligt MIUU 
 
Motstående intressen: Beskrivning av de motstående intressen som finns i området kring 
den intressanta platsen. Dessa synliggörs också i en karta över respektive plats. 
 
Sameby: Information om vilken sameby som är verksam i området, vem som är ordförande 
samt deras inställning till vindkraft om den är känd. 
 
Anvisat område: Redogör för om platsen är en anvisad vindkraftsplats på något sätt, 
antingen av kommunen i en översiktsplan, av länsstyrelsen i ett planeringsunderlag eller av 
energimyndigheten i form av riksintresse för vindkraft. 
 
Terräng: Beskriver terrängen kring platsen. Är det bergigt, är det brant, finns det mycket 
skog, hur hög är skogen? 
 
Elnät: Information om elnätet vid platsen. Det kan vara en beskrivning av befintligt elnät 
eller en angivelse till närmaste elanslutning. 
 
Väg: Här anges vilken väg som kan vara lämplig att använda för transport av utrustning till 
etableringsplatsen samt om det finns ett bra lokalt vägnät kring etableringsplatsen. 
 
Positivt: Beskrivning av platsens positiva egenskaper. T ex vindstyrkan, få motstående 
intressen, anvisat vindkraftsområde eller stor potential beträffande arealen. 
 
Negativt: Beskrivning av platsens negativa egenskaper. T ex, väldigt långt avstånd till 
närmaste elanslutning, många motstående intressen etc. 
 
Slutsats: En sammanfattande slutsats om platsen. Hur pass intressant verkar den och på vilka 
grunder motiveras det? Vad bör beaktas under en fördjupad projektering? 
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8.9.2 Fiktiv plats 
 
Vindkraftshöjden 
 
X: 7654321  Y: 1234567  Vind: 8,7 m/s 
 
Motstående intressen: Hela området kring Vindkraftshöjden täcks av riksintresse för 
rennäring samt rörligt friluftsliv. På 10 km avstånd finns också riksintresse för kulturmiljö. 
 
Sameby: Samebyn Rennäring är verksam i området. Telefonnr till ordförande: 000 – 12 34 56 
 
Anvisat område: Vindkraftshöjden är ett anvisat vindkraftsområde av länsstyrelsen i deras 
planeringsunderlag. 
 
Terräng: Vindkraftshöjden återfinns i det typiska bergkullslandskapet i norra Sverige. På 
toppen finns ingen direkt växtlighet men i omgivningarna runt omkring är täckt av skog. 
Skogens höjd bedöms vara ca 20 m högt. 
 
Elnät: Information om elnätet har varit svårt att skaffa. Detta beror på att ägaren av elnätet i 
området inte vill ge ut kartor över elnätet utan anledning. Anledning kan inte ges i dagsläget 
eftersom att det är önskvärt att hålla låg profil i området innan det är bestämt om platsen ska 
studeras djupare och fortsätta projekteras. 
 
Väg: E4:an norrut till Blåshålet. Från Blåshålet västerut längs väg 88 som passerar 
Vindkraftshöjden. I området finns också flera vägar använda av skogsindustrin. Dessa vägar 
kan förmodligen användas till transport av utrustning inom området. 
 
Positivt: Vindkraftshöjden har gynnsamma vindstyrkor. Platsen finns inom ett anvisat 
vindkraftsområde. I området finns befintliga vägar i relativt stor utsträckning. Vägarna 
används av skogsindustrin och torde tåla tunga transporter.  
 
Negativt: Hela området kring Vindkraftshöjden täcks av riksintresse för rennäring och för 
rörligt friluftsliv. Information om elnätet är oklart, närmaste anslutningspunkt är okänd. 
 
Slutsats: Vindkraftshöjden är synnerligen en intressant plats för vindkraftsetablering. Detta 
motiveras utav flera orsaker. För det första att det råder väldigt gynnsamma vindar vid platsen 
enligt MIUU:s vindkartering. För det andra, att platsen är ett anvisat vindkraftsområde vilket 
troligen bidrar till att förenkla tillståndsprocessen. För det tredje, i området finns befintlig 
infrastruktur i form av ett vägnät som används av skogsindustrin. Det som bör beaktas under 
fördjupade studier av Vindkraftshöjden är möjligheterna beträffande anslutning till elnätet. 
Hur långt bort finns närmaste anslutning och vilken kV har den ledningen? Vidare bör också 
hänsyn tas till skogens påverkan på vinden då produktionsberäkningar utförs. Sammantaget är 
Vindkraftshöjden en intressant plats som bör studeras vidare.



8.10  Visualisering för en av prio 1 platserna 
 
Visualiseringen ger en överskådlig vy över vindkraftverkens placering i förhållande till omgivande terräng.  
 

 
Bilaga 8.10. Prio 1 plats, 8 vindkraftverk. 
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