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Vindkraft i norr 
 
Förord  
Initiativet till denna förstudie, som genomförts under våren och sommaren 
2004, om förutsättningar och möjligheter för vindkraft i norr togs av 
Norrbottens energikontor AB (NENET) och Norrbottens kooperativa 
utvecklingscentrum (NKU). Upplägg och inriktning har därefter utarbetats efter 
samråd med Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län 
samt Statens energimyndighet.  
      
Förstudien är en fortsättning på det arbete med vindkraft ur ett regionalt 
perspektiv som bl.a. beskrivits i länsstyrelsens två dokument ”Vindkraft i norr,. 
Länsstyrelsens syn på vindkraft – ett policydokument” (1998) och ”Energin och 
framtiden i Norrbotten – Ett län. Tolv alternativ. Många möjligheter” (2001). 
Förstudien tar dessutom vid där Luleå tekniska universitets (LTU) 
projektrapport ”Förnyelsebar energi i Norrbottens län. Del 3:Vindkraft” (2003) 
slutar. 
 
Materialet baseras främst på intervjuer och litteraturstudier, vilka utförts och 
sammanställts av Michael Henriksson, Kalix. Michael Henriksson har 
mångårig erfarenhet av de frågor som förstudien berör, inte minst genom sin 
tidigare roll som projektör och planerare av vindkraftanläggningar i bland 
annat norra Sverige. Det bör påpekas att det i huvudsak är Michael 
Henriksson som sammanställt och formulerat urvalet av det material som 
presenteras i förstudien. Hans arbete har dock följts av en styrgrupp 
bestående av Carl-Ivar Stahl, Statens energimyndighet, Christer Svärd, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Christer Sundquist, Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Björn Eriksson, Kommunförbundet Norrbotten, Sten-Inge 
Videhult, Norrbottens kooperativa utvecklingscentrum, Olle Wiklund, 
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, och Tord Pettersson, Norrbottens 
energikontor AB. Styrgruppen har antagit de slutsatser och rekommendationer 
som avslutar förstudiens första del. 
 
Inför arbetet med förstudien utpekades två viktiga behovsområden; 
kommunernas planeringsbehov och de energipolitiska behoven (bl a för att 
kunna förse beslutsfattare, handläggare m.fl. med lättillgängliga och väl 
underbyggda, regionala och lokala beslutsunderlag). Förstudien skulle även 
belysa ur ett norr-perspektiv intressanta frågeställningar och uppgifter som 
presenterats och analyserats i rapporter och konsekvensstudier gjorda i andra 
regioner. Andra frågeställningar och uppgifter av intresse för förstudien har 
varit: 
• Hinder och svårigheter för en effektiv och tidsbesparande handläggning av 

tillståndärenden för vindkraft. 
• Kartlägga aktuell status på, samt eventuellt ytterligare behov av, regional 

och lokal planering av vindkraftens utveckling (bl a med avseende på 
Uppsala universitets uppdrag att genomföra en ny vindkartering för hela 
Sverige). 

• Samla in information om och undersöka förutsättningarna för att ytterligare 
förstärka Norrbottens och de övriga Norrlandslänens roll som elexportör, på 
en allt mer internationell och avreglerad elmarknad med stigande elpriser 
och ökad efterfrågan på förnybar energi. 
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• Genomföra en vägledande översyn och sammanställning av för regionens 

företag, myndigheter, privatpersoner med flera intressanta fakta, 
frågeställningar och FoU-områden. 

 
Förstudien redovisas i två separata dokument. I det första dokumentet 
redovisas den första delen av rapporten som, förutom detta förord, även 
innehåller en lättläst redovisning av förstudiens samlade resultat. Det första 
dokumentet avslutas med slutsatser och rekommendationer. 
 
I det andra dokumentet (som innehåller rapportens del 2, 3 och 4) redovisas 
resultatet av de genomförda intervjuerna och litteraturstudierna mer i detalj. 
Dock utan att de intervjuade personernas namn kopplas till enskilda åsikter. 
Anteckningarna från samtliga intervjuer har dock godkänts av de 
medverkande och finns samlade i sin ursprungliga form hos projektledaren. 
Litteraturgenomgången utgör projektledarens sammanfattning och tolkning av 
aktuell vindkraftlitteratur som är av intresse ur ett norr-perspektiv. Den som vill 
ta del av de obearbetade texterna hänvisas till originallitteraturen (se 
innehållsförteckningen, del 3). I en bilaga till det andra dokumentet redovisas 
dessutom det enkätunderlag som legat till grund för samtliga intervjuer.   
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Bakgrund: 

Idag finns i Norrbotten en betydande produktion av råvaror som bidrar till 
landets välfärd och svarar för stora exportintäkter. 
Skogen, malmen och vattenkraften i Norrbotten lägger också grunden till en 
förädlingsindustri i form av massa- och pappersbruk, stålindustri, tung 
verkstadsindustri och på senare tid också ”nya” näringar som IT och 
tjänsteföretag. 
 
De flesta aktiviteter i ett modernt samhälle är kopplade till vår 
energianvändning i form av t.ex. transporter och produktion av varor och 
tjänster, samt uppe i norr inte minst, uppvärmning av bostäder och lokaler. 
Sverige är ett av de länder i världen där energianvändningen per capita är 
högst. 
 
Den här rapporten handlar om vindkraftens roll i energisystemet utifrån ett 
norrbottniskt perspektiv. Ett av målen är att tillgodose norrbottningarnas behov 
av en aktuell sammanställning i ämnet. Rapporten kan givetvis även vara 
tillämplig för Norrland i övrigt.  
 
All energi genereras utifrån en politisk vilja. I Sverige liksom i de flesta andra 
industriländer har de stora energisystemen byggts upp genom offentliga 
satsningar. Man kan ta såväl vattenkraften som kärnkraften som exempel på 
detta.  I andra länder har man utifrån sina förutsättningar skapat andra 
energisystem t.ex. baserade på fossila bränslen som kol och olja eller som i 
Danmark där en målmedveten politik medfört att ca 18 % av elenergin 
produceras med vindkraftverk. 
 
Men det finns också en annan bild av historien än den storskaliga. I 
Norrbotten liksom på många andra håll har elektrifieringen av samhällen 
startat med lokala initiativ. Exempel på det är såväl Töre som Jukkasjärvi 
belysningsföreningar som fortfarande verkar inom sina lokalområden. 
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Energisystemet: 
Energi kan inte skapas eller förbrukas, bara omvandlas. Ändå pratas det i 
dagligt tal om energiförbrukning och energiproduktion. Även i den här 
rapporten kan dessa termer förekomma, även om ambitionen har varit att 
undvika dessa begrepp. 

 

Energi och effekt 

Man måste i sammanhanget skilja på energi och effekt. Energianvändningen 
utgörs t ex av den mängd bränsle en bil förbrukar medan effekt är det antal 
hästkrafter, eller i modernare termer de kW, som motorn kan prestera. På 
samma sätt är det med el, de 150 TWh el vi årligen förbrukar i Sverige kan få 
ett litet antal glödlampor att lysa länge eller många glödlampor att lysa en kort 
stund.  

Den effekt vi behöver för att producera de 150 TWh elenergi per år vi 
förbrukar i Sverige är väldigt varierande över året. Totalt finns det installerad 
effekt i Sverige på 32 000 MW (MegaWatt). Vid de tillfällen då vi har använt 
mest effekt har behovet varit omkring 27 000 MW men vanligen behöver vi 
ungefär 20 000 MW en vinterdag och 12 000 MW under sommaren. 

2004-06-23
/

Elåret 2003.pptOH-19

Timmedelsförbrukning med 
högsta värde 31 januari samt 

typdygn vinter/sommar

 

Källa: www.svenskenergi.se 
 
Elenergin mäts i dagligt tal i kiloWatt timmar (kWh) och en eluppvärmd villa i 
Norrbotten förbrukar årligen ca 30 000 kWh inklusive värme och 
hushållsström. 
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1 kiloWatt  1 kW  Effekten på lilla spisplattan eller dammsugaren 
1 kiloWatt timme 1 kWh  Den energi som lilla spisplattan förbrukar på 1 timme 
1 MegaWatt timme 1 MWh 1 000 kWh Den energi som lilla spisplattan förbrukar på 1000 

timmar 
1 GigaWatt 1 GW 1 000 MW Effekten på kärnreaktorn Ringhals 2  
1 GigaWatt timme 1GWh 1 000 MWh Den energi som Ringhals 2 producerar på 1 timme. 

Vindkraftverket i Suorva producerar 1,5 GWh på ett 
år (1 500 000 kWh) 

1 TeraWatt timme 1TWh  1 000 GWh Den enhet som används i tal om länders 
energianvändning. Sverige använder totalt 500 TWh 
varav 150 TWh el. 
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Jämförelse mellan energi och effekt
olen är förutsättningen för allt liv på jorden och energin som strålar in på 
orden motsvarar årligen ca 15 000 gånger all energi vi använder. ”Felet” är att 
ara 20 % av den energi vi använder idag är förnybar och kommer från den 
nergi som solen flödar över oss nu, medan 80 % av den energi vi använder 
å jorden årligen kommer från energi som flödat över jorden för miljoner år 
edan och bundits i fossila bränslen som gas, olja och kol. Det är den 
oldioxid (CO2) som frigörs vid förbränning av fossila bränslen som är 
öremålet för diskussionen om växthuseffekt och den globala 
limatförändringen. Förutom den miljöpåverkan som kommer från 
nvändningen av fossila bränslen eller uran så är dessa resurser ändliga. 

lödande energier, eller som man i dagligt tal säger förnybar energi, svarar 
nnu för endast en liten del av den energi som används. Till de förnybara 
nergikällorna räknas t.ex. biobränsle, vind och vattenkraft, geotermisk energi 
ch solenergi. 

en totala energianvändningen i Sverige, inklusive förluster, är drygt 600 
erawatt timmar (TWh) per år. Den vanliga el-enheten är kilowatt timmar, 
 000 000 000 kWh = 1 TWh. Av de 600 TWh är cirka 150 TWh el. Det gör att 
verige är ett av de länder i världen som använder mest energi, speciellt 
lenergi för sin välfärd. Endast Norge, Island och Kanada har en högre 
lförbrukning per capita än Sverige. Den energianvändning som för oss 
venskar framstår som normal är för en majoritet av jordens befolkning totalt 
uppnåelig. Därmed är vi också skyldiga att vidta mått och steg för att ställa 
m vår energianvändning och utveckla vår välfärd i en för miljön, jordens 

nvånare och kommande generationer hållbar riktning. 

enna rapport handlar huvudsakligen om el och speciellt om vindkraft, men 
äsaren måste ha energiperspektivet med sig. 
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Källa: www.nordpool.se 
 
Bilden ovan visar utbytet med våra grannlä
vänster den 7 februari 2004 och bilden till h
handelsplats i Oslo där handel med el sker.
motsvarade importen av el årsförbrukninge
 
Sverige är en del av det nordiska elsysteme
Norge, Danmark och Finland. I det område
ungefär 400 TWh. Största delen producera
med kärnkraft och olika former av kondensk
elproduktionen. Vindkraften utgör en liten d
Danmark så svarar vindkraft för ca 18 % av
samma andel som på Gotland. 
 
Vi i Sverige är alltså inte bara en del av den
också beroende av den. Huvuddelen av de
ovanstående bilderna kommer inte från det
 

Elproduktion: 
 
Den bästa kWh är enligt många den som in
en ”negawatt”. I de flesta moderna samhäll
proportion till den ekonomiska utvecklingen
genomfört en rad åtgärder i energibesparan
elförbrukningen, tvärt emot samhällets inten
belastar miljön. Därför bör inte vindkraften s
öka elanvändningen. En ökning av vindkraf
en möjlighet att minska användningen av e
 

nder under en dag, bilden till 
öger 4 juni 2004. Nordpool är den 
 Under båda de två dagarna ovan 
n i 2.000 elvärmda villor.  

t Nordel. Där ingår Sverige, 
t är den totala elproduktionen 
s med vattenkraft som tillsammans 
raft svarar för huvuddelen av 

el av totalen. Men om man tittar på 
 elproduktionen, det är ungefär 

 internationella elhandeln utan 
n el som importeras på de 
 vi kallar förnybar elproduktion. 

te används, ibland kallas den för 
en ökar energianvändningen i 
. Även om vi i Sverige har 
de syfte så fortsätter 
tioner att öka. All energigenerering 
es som en möjlighet att ytterligare 
ten i elsystemet bör hellre ses som 
l genererad i fossileldade kraftverk.  
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ngefär 

oduktionen. 

 
en 2003, Statens energimyndighet 

åt oss titta på de konventionella energislagen: 

nns inte särskilt mycket ytterligare tillgänglig vattenkraft att 

n av Torne 

orge och 

• Kärnkraf
sett vilken uppfattning man har om kärnkraft så är det en 

på 

a 

• Fossilkra
n kol och olja bidrar på ett oönskat sätt till den ökning av 

g 

tidsskala vi använder. 

 
Tittar vi grovt på 
Sverige så 
produceras ca 45 
% av vår el i 
vattenkraftverk 
och 45 % i 
kärnkraftverk. 10 
% är ”resten”, 
varav vindkraft 
svarar för u
0,7 TWh eller 
totalt 0,5 % av 
elpr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Elmarknad
 
L

• Vattenkraft: 
o  det fi

bygga ut och ingen opinion för utbyggnad av de fyra 
nationalälvarna. För övrigt ger en utbyggnad av någo
älv, Kalix älv, Piteå älv och Vindelälven endast ett eltillskott 
motsvarande några års förbrukningsökning. Exempelvis ger 
Dalälven idag 4 TWh vilket motsvarar en procent av 
elförbrukningen i Nordels område (Sverige, Finland, N
Danmark) 
t: 

o  oav
ändlig resurs. Uranbrytning medför också en stor belastning 
miljön samtidigt som problemet med slutförvaring inte är löst. 
När vi pratar om att elförbrukningen ökar med 1 % årligen så 
handlar det inte om att ersätta kärnkraft, bara om att producer
1 % ytterligare el/år. 
ft: 

o  el frå
atmosfärens koldioxidhalt som många anser vara en anlednin
till den förstärkta växthuseffekten och dess påverkan på det 
globala klimatet. Olja och kol är inte heller förnybara i den 
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Då har turen kommit till de ”alternativa energislagen” 

• Biobränsle: 
isystemet, uppemot 200 

h enligt vissa bedömare. Med biobränsle kan vi dels 

das 

• Solenerg
o  när man talar om solenergi skiljer man på solceller som 

ducerar el och solfångare som producerar varmvatten. I 

n 

• Geoterm
o  v grat under markytan eller varmt berg som kan 

ten vilket driver en turbin, ett klart alternativ, särskilt 

• Vindkraft
o  idag en av de kommersiellt och tekniskt mogna produkterna för 

ktion av el i större skala. Det finns idag i världen över 

. 
skt 

• Vätgas: 
o  e

betydelse inom några decennier. Vätgas kan användas både 
r i en 

 
Med det ovans å goda grunder anta att en del 

v den nya elproduktionen kommer att ske med vindkraft. EU har i direktiv 

6 

ett 

nnits i Europa sedan ungefär år 1000 då de första 
 till Frankrike från Kina och mellanöstern. Vindhjulet, som 

n av 

a 

rs vindens rörelseenergi genom en axel till generatorn som 

o  har en stor potential i det svenska energ
TW
generera el eller en kombination av värme och el i vissa 
värmeverk. Biobränsle kan också, i form av etanol, använ
för att ersätta en del av det fossila bränsle transporterna 
förbrukar.  
i: 

pro
resonemanget om el kan vi konstatera att solceller har 
framtiden för sig men att kostnaden för storskalig elproduktio
ännu är hög. 
isk energi: 
armt vatten la
förånga vat
på Island. Geotermisk energi kan även användas i form av 
bergvärme eller ytjordvärme som uppgraderats med hjälp av 
värmepumpar.  
verk: 

produ
30 000 MW installerad effekt vindkraft som producerar el 
motsvarande förbrukningen i 19 miljoner europeiska hushåll
Enligt en rapport från Elforsk så är vindkraft idag ekonomi
konkurrenskraftig med alla andra former av nyproducerad el. 

n intressant energibärare som möjligen kommer att få 

som ett bränsle direkt i en motor, istället för bensin, elle
s.k. bränslecell för elproduktion. 

tående resonemanget så kan vi p
a
2001/77/EG fastställt att medlemsstaterna skall öka andelen 
förnybar elproduktion. För Sveriges del anges ökningen fram till 2010 vara 2
TWh. I riksdagens proposition 2001/02:143 skrivs även att: 
– ett vägledande mål bör vara att användningen av el från förnybara 
energikällor ska öka med 10 TWh från 2002 års nivå till år 2010 och att 
nationellt planeringsmål på 10 TWh för vindkraft fastställs till 2015. 
 

indkraftverk: V
Vindkraftverk har fu
väderkvarnarna kom
alla känner från västernfilmerna i TV, introducerades i USA under mitte
1870-talet och det första el-producerande vindkraftverket byggdes 1891 i 
Danmark.  Ändå är vindkraftverk att betrakta som ett nytt inslag i vårt modern
samhälle. 
Tekniken är i princip densamma i alla vindkraftverk. Via en oftast trebladig 
rotor överfö



Förstudie ”Vindkraft i Norr”   10(26) 
Del 1, Rapport 
 

r 

rna blir 
v 

effekt 
rdiameter Tornhöjd Produktion 

kWh/år 

omvandlar energin till el. Vanligen är moderna vindkraftverk konstruerade fö
att med skilda varvtal kunna anpassa effektuttag och ljudnivå efter 
vindförhållanden. Utvecklingen under senare år har varit snabb och 
vindkraftverken blir allt effektivare. Med detta följer att rotordiametra
större och tornen högre. Nedanstående tabell belyser utvecklingen a
vindkraftverk från 1995 och framåt.  
 
År Installerad Roto

1995 500 kW 40 m  40 m 1 000 000  
1997 W 55 m 60 m 0 1 000 k 2 200 00
1999 1 500 kW 70 m 70 m 3 600 000 
2001 2 500 kW 80 m  80 m 6 500 000 

(0,0065 TWh) 
 

 

 

 

Vindkraft i Norrbotten: 

t en del av den vindkraft som kommer att 
byggas i Sverige kommer Norrbotten tillgodo? 

era vindkraft. Utefter våra långa 
en med bra vindförhållanden. 

ar 

 hur mycket elenergi ett 
indkraftverk producerar på ett år, vindhastigheten och rotordiametern. 

fjällen 
en också vid kusten och i havet. Ett vindkraftverk som finns etablerat i 

 44 

ämfört med 

 

Vilka är då förutsättningarna för at

 

en första förutsättningen är vind.  D
Sverige har goda förutsättningar för att produc
kuster, i havet och i fjällen finns många områd
Energin i vinden mäts i kWh/m2/år. D.v.s. en kvadratmeter vind som passerar 
vindkraftverkets rotor innehåller en viss given mängd energi. Den energin ök
med kubiken på vindhastigheten vilket gör att en fördubbling av 
vindhastigheten ger åtta gånger så mycket energi. Energin i vinden är också 
som regel större högre upp över marken. 
Storleken på rotorn är avgörande för hur stor yta, hur många kvadratmeter 
som vindkraftverket tar upp energin från. 
 
Det är alltså främst två faktorer som avgör
v
 
Det finns många platser med bra vindförhållanden i Norrbotten, främst i 
m
fjällen, i Suorva, har under många år producerat mycket bra. Det är ett 
vindkraftverk med en generatoreffekt på 600 kW och en rotordiameter på
meter som år 2003 producerade 1 383 000 kWh, bland de högsta 
produktionssiffrorna i sin storleksklass i Sverige. År 2003 var  
generellt ett dåligt vindår i Sverige med bara 92 % av vindenergin j
ett normalår. 



Förstudie ”Vindkraft i Norr”   11(26) 
Del 1, Rapport 
 

att förutse elproduktionen från ett vindkraftverk över lång period 
en att enskilda år kan variera kraftigt 

 
 

fart över havet utan att bromsas upp av träd, hus och annat som st
Vid Norrbottenskusten finns det några platser där projektörer sökt o

els
nns intressanta platser. Det är då företrädesvis på höjder 300-400

ering på höga läge
dikerar att det finns intressanta etableringsmöjligheter även på om

TWh som fastställts bedömer Energimy
tt 6 TWh bör produceras från vindkraftanläggningar placerade i ha
ffshore. För Norrbottens del så finns det en rimlig anledning att an

Bilden nedan visar variationen i årsmedelvind från 1965 till 2003. Den visar att 
det är möjligt 
m
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utefter kusterna blåser det generellt bra. Det kommer sig av att vin

tillstånd att bygga vindkraftanläggningar. Det finns två vindkraftverk
Haraholmen, Piteå. Produktionen från de två verken, vardera på 66
inte samma resultat som Suorva men vindmätningar som gjorts på 
några km utanför Haraholmen visar på intressanta möjligheter. 
 
Även i Norrbottens inland, inom det område som markerats med gr
konfliktrisk) i det policydokument som producerades av Länsstyr
fi
havet som reser sig markant över omgivande terräng. På gamla Vis
gruvan i Kiruna finns sex stycken 900 kW vindkraftverk. De genere
2003 ungefär 1 400 000 kWh vardera. Vindmätningar har gjorts och
beviljats för en etablering i Aapua, Övertorneå. 
 
I norra Finland har tidigare gjorts undersökningar om möjligheter fö
Mätningarna bekräftar det som antagits om plac
in
bör vara relativt konfliktfria. 
 
 
Av det planeringsmål på 10 
a
o
Bottenviken med sitt relativt begränsade djup kan erbjuda möjlighe
etablera vindkraftparker offshore. Vindförhållandena är som regel b
havet än inne över land. Detta tillsammans med att större vindkraftv
användas gör att en högre produktion fås.  
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Vindkarteringar: 

 
En av de viktigaste förutsättningarna för vindkraft är att det blåser. Hur vet 
man då var?  
Ofta har lokalbefolkningen en bra känsla för var det blåser, många 
vindkraftprojekt har också initierats utifrån en sådan anledning. Emellertid så 
ställs oftast andra krav på fakta om vindförhållandena. SMHI gjorde under 
slutet av 1990-talet vindkarteringar för södra Sverige. I det arbetet användes 
vinddata från t ex flygplatser och andra meteorologiska stationer. Det finns 
dataprogram för att beräkna produktionen från ett vindkraftverk på olika 
platser baserade på dessa mätningar. Ett av de mest använda programmen är 
det Danska WindPro som fungerar bra och har hög säkerhet i de relativt platta 
områdena i södra Sverige. Att det finns flera hundra vindkraftverk i södra 
Sverige, flera tusen i Danmark och Tyskland, som kan användas som 
referenser gör också att en databeräkning kan bli relativt säker. Det blir 
emellertid problem när man kommer till komplicerad, kuperad terräng. Då 
finns det inget säkert beräkningsprogram. 
 
I Norrland finns det några vindkarteringar, I Jämtland har 
Hushållningssällskapet tagit fram en kartering. Hushållningssällskapet i 
Jämtland har också tagit fram en vindresurskartering över kustområdet i 
Norrbotten. SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen gjort en likadan kartering 
över Västerbottens kust- och fjällområde som för södra Sverige.  
 
Generellt kan sägas att de karteringar som finns ger en indikation över var det 
finns goda vindförhållanden men är för grova för att ligga till grund för exakta 
produktionsberäkningar. Det krävs därför vindmätningar för att större projekt 
ska kunna projekteras och finansieras. De fåtaliga utspridda vindkraftverken i 
Norrland gör att det saknas referensobjekt vid produktionsberäkningar med 
dataprogram. 
 
På ett flertal ställen i Norrland har vindmätningar genomförts av 
vindkraftprojektörer. Det finns därför en hel del kunskap om vindförhållanden 
men den är ofta inte tillgänglig. Dels kräver tolkning och analys av mätdata 
specialistkompetens. Det är dessutom kostsamt att göra vindmätningar, varför 
de data som finns ingår i företagens affärsstrategier. Några exempel på 
platser där det gjorts vindmätningar som grund för vindkraftprojekt är Bondön i 
Piteå och Aapua i Övertorneå. I synnerhet på Aapua-berget har 
vindförhållandena, enligt projektören, motsvarat/överträffat förväntan.  
Arjeplogs kommun har också låtit göra vindmätningar i kommunen. Där har 
utrustningen satts upp i en befintlig telemast på berget Galtisbuouda och visat 
att det finns en vindresurs i kommunen.  
Det pågår ett arbete med en vindkartering över hela landet. Den beräknas 
vara färdig 2006. Den görs av Meteorologiska Institutionen vid Uppsala 
Universitet (MIUU) på uppdrag av Energimyndigheten. Karteringen görs med 
en ny metod som bygger på databearbetning av lufttryck och har utvärderats 
vid vindkraftverket i Suorva. Metoden ger bra resultat även i komplex terräng. 
Också med det material som kommer att produceras i denna kartering blir det 
sannolikt så att för stora projekt kommer det att krävas platsspecifika 
mätningar.  
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Den andra förutsättningen är en politisk vilja 
 
Generellt finns i kommunerna i Norrbotten en positiv attityd till vindkraft, både 
hos politiker och hos tjänstemän. Många ser vindkraften som ett medel till 
landsbygdsutveckling. Förutom den önskvärda förnybara energigenereringen 
kan en vindkraftanläggning generera avkastning för lokal utveckling, skapa 
sysselsättning och bidra till utkomstmöjligheter i glesbygd. 
 
I Sverige har kommunerna planmonopol, det innebär att kommunerna har det 
slutgiltiga ansvaret för planering. För att kunna planera gäller det att veta vad 
man planerar för och varför. När det gäller vindkraftens roll i energisystemet 
så finns det ett tydligt önskemål att kommunerna ska inarbeta vindkraft i t ex 
de kommunala översiktsplanerna. Staten har också nyligen satt upp ett 
planeringsmål på 10 TWh för vindkraft i Sverige t o m 2015. I flera av 
Norrbottens kommuner finns det vindkraftprojekt som prövats, detaljplaner har 
upprättats och tillståndsansökningar ligger för behandling hos kommuner, 
länsstyrelsen och regeringen. Däremot är det få anläggningar som byggts! 
Möjligen kan det till viss del bero på att de villkor som staten ger för byggande 
av vindkraft förändrats tre gånger de senaste 10 åren och att marknadens 
aktörer därför intagit en något skeptisk hållning. 
 
 
 

Hur ska kommunerna agera? 

 
Att i översiktsplanen planera för exakta områden där vindkraft ska etableras 
ställer stora krav på kommunerna. Dels finns det inte underlag i form av 
vindkarteringar, dels saknas det kunskap om vilken infrastruktur som krävs för 
etableringar. Den positiva attityden har inneburit att de flesta kommuner i 
Norrbotten som fått förfrågan om etablering av vindkraft har behandlat den 
utifrån den specifika platsen. Oftast, men inte alltid, har kommunens 
tjänstemän och politiker ansett att det är möjligt att etablera en 
vindkraftanläggning. Kommunen kan enligt reglerna i Miljöbalken hantera en 
förfrågan på ett eller två vindkraftverk upp till 1000 kW som ett kommunalt 
bygglovsärende med anmälan till kommunala miljönämnden. Vid anläggningar 
med tre eller flera vindkraftverk med en sammanlagd effekt på upp till 10 MW 
(10 000 kW) är det länsstyrelsen som är tillståndsgivande myndighet. Vid 
större anläggningar än så skall tillåtligheten prövas av miljödomstol och ges av 
regeringen! 
 
 Prövning  enligt miljöbalken 
1-2 vindkraftverk, max 1 MW kommunen C-ärende 
3 eller fler vindkraftverk, max 10 MW länsstyrelsen B-ärende 
Mer än 10 MW vindkraft Miljödomstol, regering A-ärende 

(gäller även > 200 MW fossilkraft 
eller 1 kärnkraftverk) 

 
 
Det finns ett planeringsmål som antagits av riksdagen på 10 TWh vindel. 10 
TWh vindkraft motsvarar den el som produceras av drygt 2.000 vindkraftverk. 
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(storlek 1,5 – 2 MW med en bra årsproduktion på vardera 2,5 GWh per 
installerad MW.) Som jämförelse så har det i Tyskland de senaste två åren, 
2002 och 2003, byggts totalt 4 031 vindkraftverk. I Tyskland bor 88 miljoner 
människor på 75 % av Sveriges yta. Totalt finns i Tyskland ca. 14.000 
vindkraftverk. 
 
Den genomsnittligt installerade effekten på vindkraftverk är låg i Sverige 
jämfört med i många andra länder. I tabellen nedan är en jämförelse mellan 
Tyskland och Sverige under 2002 och 2003. Tabellen visar på antal byggda 
vindkraftverk, total installerad effekt och den genomsnittliga effekten på varje 
vindkraftverk. 

2002 2003  
antal MW Genomsnitt 

effekt MW 
antal MW Genomsnitt 

effekt MW 
Sverige 46 40,5 0,882 56 52,7 0,942 
Tyskland 2 328 3 250 1,40 1 703 2 645 1,55 
 
Även i jämförelse med andra europeiska länder som t ex Spanien, 
Nederländerna och Italien är den årliga installationen av vindkraft låg i 
Sverige. Vid slutet av 2003 hade Sverige 1,4 % av den installerade 
vindkrafteffekten i EU-15 länderna (d v s de 15 länder som först blev 
medlemmar i EU). 
 
Det finns i juni 2004 endast nio stycken vindkraftverk på Norrbottens 99 000 
km2. Som jämförelse finns i Danmark på 44 000 km2 ca 5 000 st. vindkraftverk. 
I Danmark startade utbyggnaden av vindkraft tidigt. Redan i mitten av 1970-
talet, i samband med den första oljekrisen började man att ta tillvara den 
energitillgång som fanns i riklig mängd i Danmark, nämligen vinden. 
 
En anpassning av regelverket till den tekniska utvecklingen av vindkraftverk 
skulle kunna ge ett bättre resursutnyttjande. Sannolikt så bidrar de nuvarande 
reglerna till att vindkraftverk med lägre effekt än 1000 kW används istället för 
vindkraftverk med högre generatoreffekt optimerade efter platsens 
förutsättningar. En översyn av regelverket i bl.a. miljöbalken pågår.  
 
 

Samhällsplanering  

 
I många av länets kommuner pågår arbete med att ta fram nya 
översiktsplaner. I det arbetet är synen på energi och särskilt vindkraft lite olika 
formulerad. Generellt ser kommunerna en svårighet i att alltför strikt utpeka 
platser för vindkraft. I vissa fall saknas planeringsunderlag, i andra fall kan det 
vara så att kommunen känner sig kringskuren av restriktioner och därför inte 
bemödar sig om att planera för vindkraft. Ändå finns det generellt en positiv 
syn på vindkraftens möjligheter. 
 
Länsstyrelsen har en viktig roll i kommunernas planering för användning av 
mark och vatten och vid prövningen av vindkraftverk enligt miljöbalken. 1988 
tog därför länsstyrelsen fram en ”vindkraftspolicy”. Länsstyrelsens inställning 
till vindkraft är enligt policyn i grunden positiv och man ansåg det inte orimligt 
att elproduktionen från vindkraft skulle kunna närma sig 300 GWh år 2005. 
Vindkraftspolicyn redovisar hur länsstyrelsen då översiktligt bedömde 
konfliktriskerna i olika delar av länet.  
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Även andra länsstyrelser har tittat på vindkraftens möjligheter, bl.a. Skåne. 
Syftet med arbetet i Skåne har varit att studera och analysera konsekvenserna 
av olika planeringsmål för vindkraft. Fyra scenarios har behandlats. De tar upp 
olika utbyggnadsnivåer, 2 respektive 5 TWh. Scenarierna visar att potentialen 
för vindkraft på land är liten i Skåne, främst till följd av en omfattande och 
spridd bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen i Skåne anser att man kan skapa 
planeringsutrymme för 2 TWh el från vindkraft på land år 2015. 
 
Energimyndigheten har gjort en länsvis fördelning av det nationella 
planeringsmålet, 10 TWh elproduktion från vindkraft till år 2015. 
Planeringsmålet för Norrbottens län anges till 143 GWh, vilket ungefär 
motsvarar den utbyggnad som möjliggörs i redan antagna detaljplaner för 
vindkraft i länet. Planeringsmålet ska, enligt Energimyndigheten, ses som en 
lägsta ambitionsnivå att planera för. I juni 2004 fick länsstyrelserna ”Uppdrag 
att redovisa planeringsunderlag för utbyggnad av stora 
vindkraftsanläggningar”. Uppdraget gavs av miljödepartementet och ska 
genomföras i samarbete med berörda kommuner. Resultatet ska redovisas i 
juni 2005 vad avser landområden och 2006 vad avser havsområden 
 
 
I Finland har man arbetat fram en vindkraftplan för Bottenviken där man tittar 
på möjligheten att bygga ungefär 1 000 MW vindkraft med en total produktion 
på ca 2,5 TWh. 
 
 

Konkurrerande intressen 

Vindkraftverk har en tydlig visuell påverkan på landskapsbilden och medför 
också viss ljudpåverkan.  Planer på etablering av vindkraftverk kommer bl.a. 
därför ofta i konflikt med andra markanvändningsintressen. I en 
prövningsprocess ska vindkraftsintresset vägas mot andra intressen, som i 
vissa fall är utpekade som riksintressen enligt bestämmelserna i miljöbalken. 
Områden lämpliga för vindkraft kan också vara av riksintresse. Några 
riksintresseområden för vindkraft har ännu inte utpekats, men ett sådant 
arbete pågår inom Energimyndigheten. Om ett område är av riksintresse för 
flera oförenliga riksintressen (t.ex. vindkraft och friluftsliv eller kulturmiljövård) 
ska det intresse, som bäst främjar en långsiktig hushållning, ges företräde. 
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Areella näringar 
I Sverige är de största areella näringarna jord- och skogsbruk. Ett 
vindkraftverk tar en förhållandevis liten yta i anspråk. Främst i södra Sverige 
upplåts ofta jordbruksmark till vindkraftverk. När sedan vindkraftverket tjänat 
ut, efter 20-30 år, så kan marken åter brukas för odling. 

 

Slutavverkning Norrbottens län
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Källa: Skogsvårdsstyrelsen 

Som ett räkneexempel så upptar 16 vindkraftverk placerade med 500 meters 
inbördes avstånd 225 hektar. I diagrammet finns siffror från 
skogsvårdsstyrelsen på slutavverkningar i Norrbottens län. Dessa uppgår 
årligen till ca 25 000 hektar. 

I norra Sverige så är en av de dominerande areella näringarna renskötsel. 
Renskötseln omfattar en areal som motsvarar 40 % av Sveriges yta. Ett av de 
områden som antas få betydelse för vindkraftetablering är fjällen. Det 
förekommer delade meningar mellan renskötselföretag och 
vindkraftexploatörer om vilka områden som kan anses lämpliga för vindkraft. 
Det finns också exempel på en samsyn omkring projekt där vindkraft kunnat 
byggas på renskötselområden utan konflikter, till exempel Viscaria i Kiruna 
och Klimpfjäll i Vilhelmina. 

 

Turism 
En av de näringar som anses ha den största potentialen i ett framtida 
norrbottniskt näringsliv är turismen. Turism utgör dock ingen enhetlig eller 
homogen näring. Det finns turistföretag som säljer tystnad och orörd natur, 
likväl som företag som säljer action och tuffa äventyr. 
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Riksintressen  
Det finns i Miljöbalken ett antal utpekade riksintressen. Dessa ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan innebära ”påtaglig skada” på 
intresset eller som ”påtagligt försvårar” dess bedrivande. I en planerings- och 
tillståndsprocess för en verksamhet ska en avvägning göras mellan olika 
intressen. Avvägningen ska också visa vilket intresse som ska ha företräde. 
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning. 
 
I praktiken innebär det att en exploatering av områden som är särskilt lämpliga 
för utbyggnad av vindkraft, men som ännu inte formellt bedömts vara av 
riksintresse, inte kan prövas mot andra riksintressen på helt lika villkor. 
 
Några exempel: 

• Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller 
friluftslivet ska skyddas mot åtgärder ”som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön” 

• Område som är av riksintresse för t.ex. rennäringen eller yrkesfisket ska 
skyddas mot åtgärder som kan ”påtagligt försvåra näringarnas 
bedrivande” 

 
Det finns en mängd myndigheter och intresseorganisationer som har att 
bevaka olika intressen. Riksantikvarieämbetet bevakar t.ex. kulturmiljövården. 
Fåglar och växter har sina advokater på naturvårdsverket och i föreningar som 
naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden m.fl. 
 
En vindkraftanläggning har en teknisk och kommersiell livslängd på 20 – 30 
år. I det perspektivet är det viktigt att analysera frågan om vindkraftverkens 
påverkan på landskapsbilden under tillståndsprocessen för anläggningen. Det 
är också möjligt att tidsbegränsa eventuella tillstånd. När 
vindkraftanläggningen har tjänat ut kan den monteras ner eller ersättas med 
en ny anläggning. De spår som återstår efter nedmontering är eventuellt ett 
fundament, helt eller delvis kvarlämnat som en betongklump under marken, 
eventuellt en väg eller rester av en sådan. I de pilotprojekt för 
kunskapsuppbyggnad och metodutveckling som genomförts i Svalöv, Tanum 
och Härjedalen läggs stor vikt vid frågan om vindkraftens påverkan på 
landskapsbilden. 
 
Vindkraften är nog en av få elproduktionsanläggningar som är nästintill helt 
reversibel. Det medför också att en av vindkraftens stora fördelar är att det är 
ett energislag som varje generation kan ta fullt ansvar för. Om vi nu beslutar 
att bygga en generation vindkraftverk så får vi som är i 40-årsåldern, om vi 
lever den statistiska livslängden, också vara med och montera ner dessa. 
Sedan får nästa generation fatta nya beslut om hur deras energisystem ska 
vara utformat. Om då den tekniska och ekonomiska utvecklingen fortfarande 
talar för vindkraft kan den då levande generationen välja att uppföra en ny 
generation vindkraftverk, som de i sin tur får ta ansvar för. 
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I rapportens tredje del som behandlar litteraturstudier finns mer text om 
riksintressen. Nedanstående är taget ur Boverkets handbok ”Planering och 
prövning av vindkraftsanläggningar” 

• ”Vindkraftverk utgör en ny typ av industriarkitektur i vår tid, som med sina speciella 
förutsättningar möter landskapet. Med en ogenomtänkt placering kan landskapets tidigare 
struktur och eventuella storslagenhet undertryckas eller försvinna.” 

• ”Det kan finnas områden som ligger så till att en lokalisering av vindkraftverk är tänkbar och 
tidlösheten kan offras.” 

• ”Platsen dras in i nutid och den historiska känslan försvinner.” 
• ”En förutsättning för etablering är att det även fortsättningsvis ska vara landskapets 

kulturhistoriska egenskaper och den historiska dimensionen som fångar betraktarens 
uppmärksamhet”  

 
 

Den tredje förutsättningen är kapital 
 
Vindkraft är idag ett av de billigaste sätten för produktion av el från nya 
anläggningar. Självfallet kan ingen ny anläggning, av vad slag det vara må, 
konkurrera med våra gamla avskrivna vattenkraftverk eller kärnkraftverk 
byggda på 70-talet efter omfattande statliga satsningar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Siffror från Elforsk över kostnad för nyproducerad el 
Källa: Energimagasinet, nr 6/2003 
 
ELFORSK AB, som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät och har till 
syfte att rationalisera bransch-gemensam forskning och utveckling, har nyligen 
i en undersökning konstaterat att vindkraft är ekonomiskt konkurrenskraftigt 
vid nyproduktion.  
 
Liknande resultat har redovisats i andra länder.  
 
Det är därför ingen slump att vindkraft är en av de snabbast växande 
näringarna i världen och att t ex svenska SKF har en speciell affärsenhet för 
vindkraftindustrin. Det som skiljer vindkraft från många andra investeringar är 
att kapitalkostnaden är stor i investeringsskedet medan driftskostnaden är låg. 
Vinden är, fortfarande, gratis. Det gör att det i stor utsträckning är kostnaden 
för kapitalet som avgör om en investering blir lönsam. Kostnaden för kapital 
kan delas upp i den andel som banken finansierar mot säkerhet och den ränta 
på egna pengar som investeraren kräver och som avspeglar risk och 
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vinstkrav. Även med måttlig avkastning blir avskrivningstiden för en 
vindkraftanläggning förhållandevis lång, kanske 12-15 år.  
 
Med en lång avskrivningstid, d.v.s. lång återbetalning, vill gärna den som 
satsar sina pengar ha klara spelregler. Osäkerhet gällande t ex politiska 
styrmedel och skatteregler medför oftast en högre riskvärdering med krav på 
högre säkerhet från finansiärer. Investerare såsom lokala byaföreningar eller 
annan extern finansiär kommer därför att kräva högre avkastning på insatt 
kapital. Ett svenskt regelverk för vindkraft, som har samma tidshorisont som 
den ekonomiska och tekniska livslängden, behöver därför tas fram. I annat fall 
blir det ytterst svårt att attrahera finansiärer att satsa på utveckling och 
motivera investeringar i anläggningar för förnybar energigenerering som 
vindkraft. 
 
En stor del av de investeringar som gjorts i vindkraftanläggningar är gjorda av 
mannen/kvinnan-på-gatan. 2002 ägdes, enligt Härjedalsstudien ”Vindkraft, ett 
redskap för landsbygdsutveckling”, endast ca 25 % av vindkraftverken av 
kraftbolagen. Såväl i Sverige som i andra länder har en stor del av vindkraften 
byggts i form av kooperativt ägda anläggningar, av människor som inte i första 
hand kalkylerar på avkastning utan gör något man tror på.  
En stor del av de svenska vindkraftanläggningarna är byggda i form av 
kooperativ, ekonomiska föreningar eller samfälligheter. Ofta har 
lokala/kommunala energibolag gjort sådana satsningar möjliga. Den 
ekonomiska föreningen är en vanlig företagsform för gemensamt ägande där 
den egna nyttan för ägaren är det centrala. Det finns också skattemässiga 
skillnader mellan återbäringen från en ekonomisk förening och avkastningen 
från andra bolagsformer. 
 
I dag finns det en internationell trend mot att de stora energibolagen börjar 
intressera sig för investeringar i anläggningar för energiförsörjning baserad på 
förnybara energikällor. Det innebär att det bör finnas en stark lokal aktör för att 
man på lokal nivå ska kunna vara med som ägare av objekten. Det finns 
sannolikt kapital till investeringar i nya energianläggningar. Det gäller bara att 
kanalisera en del av pengarna till vindkraft. Om det svenska planeringsmålet 
ska uppfyllas, d.v.s. 10 TWh vindkraft, så handlar det om en total 
investeringskostnad på cirka 40 miljarder kronor. 
 
Det vore intressant att undersöka om det skulle gå att skapa en kooperativ 
vindkraftförening i Norrbotten. Avsikten skulle till exempel kunna vara att i ett 
första skede möjliggöra en produktion av de 300 GWh som länsstyrelsen 
ansåg rimlig i ett kort tidsperspektiv i sin vindkraftpolicy från 1998. En del av 
avkastningen skulle kunna användas för lokal utveckling. Om vi förutsätter att 
ett sådant vindkraftskooperativ skulle kunna samla de lokala intressenterna i 
länet till en utbyggnad av 120 MW vindkraft så skulle de 300 GWh som 
produceras ha ett försäljningsvärde (utifrån aktuella el- och certifikatpriser 
hösten 2004) på omkring 150 miljoner kronor per år. Om låt oss säga 6-7 
procent av försäljningsvärdet skulle avsättas för lokal utveckling skulle 
omkring 1 miljon kronor per år frigöras för nya satsningar på lokal utveckling (t 
ex inom energiområdet). En mer storskalig vindkraftutbyggnad i Norrbotten 
skulle enligt samma resonemang kunna frigöra stora belopp för lokal 
utveckling.   
 
I en sådan satsning skulle sannolikt de kommunala energibolagen kunna vara 
drivande aktörer. Det finns många exempel där kommunala energibolag tagit 
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en aktiv roll i anläggandet av vindkraftanläggningar. Dessa anläggningar har 
sedan erbjudits till medborgare som t ex startat ekonomiska föreningar. 
Falkenberg, Göteborg och Umeå är några exempel på kommuner som hyser 
sådana bolag. Det finns i dag en efterfrågan på andelar i vindkraftverk som 
överstiger tillgången. 
 

Den fjärde förutsättningen är infrastruktur 
Att bygga vindkraftanläggningar kräver tillgång till viss infrastruktur, t ex vägar 
och elnät. 

Utvecklingen har, både i Sverige och internationellt, gått från små enstaka 
snurror, ofta placerade nära ett samhälle eller en fastighet, till större 
vindkraftsanläggningar bestående av ett antal större vindkraftverk. De små 
vindkraftverken, upp till ett par hundra kW, ställde små anspråk på vägar och 
kranar. De var lätta att transportera. Ett maskinhus vägde några ton och det 
fanns oftast möjlighet att ansluta anläggningarna till elnätet även om inte 
förbrukningen i närsamhället var så stor. 

I takt med att anläggningarna blivit större har svårigheterna att hitta nödvändig 
infrastruktur som klarar etableringen ökat. Det gör att man ofta måste bygga 
nya kraftnät och vägar för att kunna etablera en vindkraftanläggning. För att 
bära den kostnaden måste en viss volym projekteras. Ofta blir det 
”trappstegskostnader”. T.ex. kanske nätet kan klara en anslutning på 2 MW 
men för att klara kostnaden för väg måste projektet omfatta minst 5 MW. För 
att ansluta mer än 2 MW blir i nästa steg anslutningskostnaden för nätet så 
hög att det blir nödvändigt att planera för 10 MW! 

Elnätet 

För elnätet finns, även efter avregleringen av elmarknaden, fortfarande ett 
slags monopol. Inom varje område finns en koncessionsinnehavare som har 
rättigheter och skyldigheter att ta hand om elnätet och ansvara för 
eldistributionen. I många fall, särskilt med mindre vindkraftsanläggningar upp 
till några 10-tal MW installerad effekt, är det hos den lokala nätägaren som 
inkoppling sker. Spänningen är ofta 10 – 20 kV (kiloVolt) 

När anläggningarna blir större, eller avstånden till distributionsnätet för långa, 
måste inkopplingen ske på större nät, oftast med högre spänning. Det kan 
handla om regionnät som ägs av någon annan operatör än den lokala 
nätägaren. Ett regionnät har ofta spänningen 130 kV. Om inte det regionala 
nätet kan klara anslutningen blir nästa nivå stamnätet med 200 – 400 kV 
spänning. 

Stamnätet ägs och sköts av det statliga affärsdrivande verket Svenska 
kraftnät. Det har, liksom t.ex. Vattenfall, ett avkastningskrav. Svenska 
kraftnäts motsvarighet i de nordiska grannländerna är norska Statnett och 
finska Finngrid.  
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En av de stora frågorna i Norrland har varit huruvida nätets kapacitet söderut 
skulle vara begränsande för en vindkraftsutbyggnad i norr. Inget riktigt säkert 
svar finns eftersom elnätet är helt dynamiskt. Många bedömare anser att ett 
antal tusen MW är fullt möjligt att bygga ut i norr. Det finns också ett antal sätt 
att dels bygga om/modifiera det befintliga stamledningsnätet, eller att bygga ut 
ytterligare överföringskapacitet på. I ett norr-perspektiv måste man även titta 
på Norge och Finland. Även där finns det planer på storskalig utbyggnad av 
elproduktion. Statnett i Norge har tittat på möjligheten att bygga mer än 1 000 
MW vindkraft i norra Norge. I Finland undersöker för närvarande Finngrid hur 
flera hundra MW vindkraft i norra Finland kan hanteras. I norra Norge finns 
även planer på att bygga nät till Kolahalvön för anslutning till det Ryska 
elnätet. Ett problem i sammanhanget är att varje lands operatör har sina egna 
sätt att beräkna nätets kapacitet på. 

Av diagrammen nedan kan man se att den maximala effektöverföringen 
utnyttjas under en kort tid (diagram A). Diagrammen illustrerar snitt 2. Dvs den 
flaskhals som ligger mitt i Sverige, i höjd med Gävle. Man kan också se att 
det, kanske lite förvånande, är under sommarmånaderna den maximala 
kapaciteten utnyttjas (diagram B). 

Diagram A : Kapacitetsutnyttjande av stamnätet i snitt 2       Diagram B: Kapacitetsutnyttjande av stamnätet i snitt 2 
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  Källa: Svenska kraftnät      

I Norge utgår Statnett från att alla vindkraftverk som är utspridda över en stor 
geografisk yta inte producerar maximalt samtidigt. Det gör att Statnett i sina 
antaganden kan räkna in mer vindkraft än vad som finns angivet som nominell 
installerad effekt. Inget liknande resonemang förs av Svenska kraftnät i de 
beräkningar som redovisats för vindkraftetableringar i Norrland. 

Ett av problemen med frågan om nätets kapacitet är, som sagt, att 
beräkningsmodellerna är olika i olika länder. Den tekniska utvecklingen av 
vindkraftverken har också varit snabb.  

Kapacitetsutnyttjande av stamnätet i snitt 2 
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Det är också viktigt att hitta former för hur en investering i erforderlig 
nätkapacitet ska finansieras. Rimligheten i att den sist tillkommande 
produktionsanläggningen, kanske 10 MW vindkraft eller ett kommunalt 
kraftvärmeverk, ensam ska finansiera utbyggnaden av kraftnätet är en delikat 
fråga. En ledning från norr till söder kostar ca 400 miljoner kronor. Svenska 
kraftnät har ett avkastningskrav till staten. Det är alltså i sista hand ett politiskt 
beslut hur den nödvändiga infrastrukturen ska finansieras. 

Det finns med avseende på elnätet tekniska möjligheter att inom en nära 
framtid bygga ytterligare 1 000 MW vindkraft eller annan elproduktion i norra 
Sverige. 

Samreglering med vatten 

Sveriges elsystem är unikt genom det stora inslaget av vattenkraft, särskilt 
eftersom vi är hopkopplade med Norge som har nära 100 % vattenkraft i sin 
elförsörjning. Det ger oss möjligheter att ha en stor andel vindkraft i 
produktionen. Vindkraft har likartade förutsättningar som vattenkraft. 
Årsproduktionen varierar med väderförhållandena, vind respektive nederbörd. 
Över en period av år är det ganska lätt att planera produktionen, men enstaka 
år kan ganska stora variationer förekomma.  
 
Energi kan lagras t.ex. i olja eller biomassa. Energi kan också lagras som 
lägesenergi i ett vattenmagasin. Det är det som gör det svenska elsystemet så 
lämpligt för vindkraft. När det blåser och vindkraftverket omvandlar vindens 
rörelseenergi till el kan vatten lagras i vattenmagasinen. Senare, när det inte 
blåser, släpps den lagrade energin genom vattenkraftverket och omvandlas till 
el.  
 
Det finns såväl legala som praktiska problem med att lagra vindkraft i 
vattenmagasinen, särskilt om anläggningarna har olika ägare.  Resultat från 
studier visar dock att vind/vatten i mixade produktionssystem ger mer 
ekonomisk drift av vattenkraften. Det borde således, förutom samhällsnytta, 
finnas rent affärsmässiga skäl för stora vattenkraftsföretag att intressera sig 
för vindkraft. 
 
När man pratar om att bygga ut 10 TWh vindkraft i Sverige är det viktigt att 
den sprids över hela landet av effektskäl. Om 1000 vindkraftverk placeras på 
”samma plats” så kommer variationen i de lokala vindförhållandena att 
påverka alla vindkraftverk. D.v.s. antingen blåser det eller också blåser det 
inte. Den energi som produceras på ett år blir 2 TWh men effektvärdet blir 
antingen 0 eller 1. I Danmark har studier visat att om avståndet mellan 
vindkraftparker är 250 km så är korrelationen i vind 0,65 medan om 
vindkraftverken har 50 km avstånd så är korrelationen 0,9. 
Om vindkraftverken sprids över Sverige, d.v.s. en sträcka på 150 mil så 
kommer variationen i vind att göra att energiförsörjningen blir lika stor som om 
dom ställs på ”samma plats” (2 TWh) men effektvärdet blir högre. Då är det 
alltid något vindkraftverk som producerar el. Tänk på att ett kärnkraftverk som 
också producerar en viss mängd elenergi under ett år också har ett 
effektvärde på antingen 0 eller 1. D.v.s. antingen går det för fullt eller också är 
det avstängt av någon anledning. Vattenkraften däremot kan effektregleras 
effektivt. 
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Den femte förutsättningen är klimatförhållanden 
 
Klimatet i norra Sverige ställer speciella krav på ett vindkraftverk. Den normala 
drifttemperaturen är ner till minus 20oC medan en placering i Norrbotten kräver 
drift till minus 30oC, ofta i kombination med nedisning. Det ställer krav på 
andra stålkvaliteter, oljor och inte minst utrustning för styrning och 
övervakning. Dessutom kan avisningsutrustning för blad behövas. 
 
För styrning och övervakning av ett vindkraftverk används 
vindmätningsinstrument. Dessa är känsliga för nedisning då även en liten 
mängd rimfrost kan ge en underskattning av vindhastigheten med 30%. 
 
Isbeläggning på bladen till ett vindkraftverk påverkar den aerodynamiska 
profilen. Det kan ge minskad elproduktion men också orsaka vibrationer och 
haveri. Det finns system för uppvärmning av blad. Används sådan utrustning 
måste man i kalkylerna ta hänsyn till den energi som åtgår för avisningen. På 
Olostunturi i norra Finland använde bladvärmen under vintern 2000-2001 3,6 
% av den elenergi som producerades. I Suorva var motsvarande siffra mindre 
än 1 %. 
 
Den kallare luften i norra Sverige har högre densitet än varm luft. Det gör att 
t.ex. ökade laster på konstruktionen måste vägas in. Marknaden i arktiskt 
klimat är ännu inte särskilt stor varför tillverkarna av vindkraftverk använder 
begränsade resurser för utveckling av vindkraftverk för dessa förhållanden.  
Trots detta finns det redan nu vindkraftverk från flera tillverkare som klarar det 
norrbottniska klimatet. 
 
Vid etablering av havsbaserade vindkraftverk i t. ex Bottenviken är också 
frågan om havsisens påverkan av intresse. Dels måste vindkraftverken 
dimensioneras för de laster som de utsätts för av isen som rör sig, dels kan 
isen orsaka vibrationer som kan skapa problem med egensvängning. Det är 
väsentligt dyrare att bygga till havs än på land. Förutom ökade kostnader för 
fundamenten blir kostnaden för kabelförläggningar och transformatorstationer 
högre. De plattformar som används vid montage av vindkraftverk till havs är 
kostsamma liksom projekteringen. Den generellt sett högre produktionsnivån 
till havs gör ändå att det i många fall är ekonomiskt motiverat att bygga 
havsbaserat. 
 
Med den teknik som används i dag så kan man etablera vindkraftverk på djup 
ner till ungefär 20 meter. Generellt består havsbaserade anläggningar av fler 
vindkraftverk än grupper byggda på land. Det större antalet vindkraftverk till 
havs, ofta 20 till 100 stycken, med generatoreffekter på uppemot 3 000-5 000 
kW vardera gör att de havsbaserade parkerna kan ha en installerad effekt på 
flera hundra MW vindkraft. 
 
Både vid etablering i fjäll- och havsmiljö måste särskild vikt läggas på 
planeringen av service och underhåll då väderförhållandena kan göra det 
svårt att under långa perioder genomföra t.ex. reparationer. 
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Den sjätte förutsättningen är allmänhetens inställning 
 
Den allmänna attityden till vindkraft är positiv. I ett flertal undersökningar har 
man fått svar som pekar på en hög acceptans. Det finns dock problem med 
vindkraftverk, liksom med många andra saker som innebär förändringar i 
människors miljö och livssituation. Det innebär att de globala och nationella 
energi- och miljövinsterna av en medveten satsning på vindkraft ibland hotas 
av de acceptansproblem som ibland uppstår på lokal nivå, främst till följd av 
vindkraftens lokala miljöeffekter i form av till exempel störningar av 
landskapsbilden eller buller. 
 
Generellt kan konstateras att om de som berörs av en vindkraftsetablering 
tidigt involveras i planeringen, t ex den kommunala planeringen, och får 
möjlighet att påverka utformningen av en anläggning så minskar den oro och 
osäkerhet som ofta leder till konflikter. Om de berörda dessutom ges möjlighet 
till delaktighet, exempelvis genom delägande av anläggningen ökar 
acceptansen ytterligare. Det är också viktigt att satsningar på vindkraft i 
Norrbotten sker i nära samverkan med andra intressen, t ex besöks- och 
turistnäringen. 
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Slutsatser och rekommendationer  

 
Intressant exportvara 
 
• Efter avregleringen och integreringen av den nordiska och europeiska 

elmarknaden är el en intressant exportvara - i likhet med råvaror och 
förädlade produkter från den traditionellt sett starka, norrbottniska skogs-, 
gruv- och stålindustrin. Det gäller inte minst el från förnybara energikällor i 
form av vindkraft, redan utbyggd vattenkraft och biobränslen för 
elproduktion via kraftvärme. Norrbotten är rikt på dessa energikällor. 

 
 

Planering behövs 
 
• Avsaknaden av länstäckande vindkarteringar försvårar hanteringen av 

vindkraftens fortsatta utveckling i stora delar av Norrland. Uppsala 
universitet utför ett arbete för Statens energimyndighets räkning med att 
genomföra en ny vindkartering över hela Sverige. Den kommer att förbättra 
möjligheten till översiktlig vindkraftplanering i Norrbotten. Karteringen 
kommer att ge svar på frågan var det kan finnas bra vindtillgångar i 
Norrland. 

 
En kartering utesluter dock inte att det dessutom kan finnas fler intressanta 
platser inom det studerade området. Eftersom varje plats är unik kommer 
det dessutom att krävas vindmätningar på plats innan det med säkerhet 
går att fastställa om en utbyggnad är ekonomiskt motiverad eller inte. 
Frågorna om hur, när och av vem som en eventuell utbyggnad av vindkraft 
bör ske ligger helt utanför karteringsuppdraget, men är högst aktuellt ur 
planeringssynpunkt – inte minst på lokal nivå. 

 
 
Viktigt med lokalt inflytande och ägande 
 
• Frågan om vem som ska äga och dra nytta av vinsterna från Norrbottens 

energitillgångar går igen inom vindkraften. I dag är det norrbottniska 
ägandet i länets vindkraftanläggningar svagt. Det återstår dessutom en hel 
del att göra innan Norrbotten och dess invånare kan räkna med att få del av 
potentiella, framtida vinster av en fortsatt utbyggnad av vindkraft i 
Norrbotten (även utöver de 143 GWh som utpekats som regionalt 
planeringsmål för Norrbotten inom territorialvattengränsen av Statens 
energimyndighet). 

 
Möjligheten att utveckla delvis nya former för regionalt ägande av, och 
medinflytande över, regionens vindkrafttillgångar är av stor betydelse för 
allmänhetens inställning till och intresse för en fortsatt utbyggnad av 
vindkraft. Största vikt måste även läggas vid frågan om hur den nuvarande 
bristen på regionalt och lokalt riskkapital för investeringar i nya 
energianläggningar med förhållandevis höga initalkostnader, som till 
exempel vindkraftverk och bioenergianläggningar, ska lösas. 
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Förstärkning av norr-vinkeln 
 
• Det finns ett stort behov av fortsatt kompetensuppbyggnad och 

informationsspridning om energieffektiva och miljöanpassade 
systemlösningar baserade på förnybar energi (som till exempel vindkraft) 
vilka anpassats till de lokala och regionala förutsättningarna i norr.  

 
Frågan om vindkraftens fortsatta utveckling har ett norr-perspektiv, som i 
dag inte ägnas särskilt stort intresse av de etablerade, stora 
vindkraftoperatörerna. De speciella problem som hänger ihop med att 
driva vindkraftverk i kallt klimat är, liksom den ur nätkapacitetssynpunkt 
svåröverskådliga situationen på Nordkalotten, sannolikt av stort intresse 
för vindkraftsintressenterna i Norrbotten. Därmed finns det goda skäl att 
undersöka intresset för, och möjligheten, att bygga upp ett regionalt 
kompetens- och informationsnätverk för vindkraft i norr med uppgift att 
bland annat identifiera och lyfta fram teknikutvecklingsområden. Ett sådant 
nätverk skulle även kunna titta på behovet av och förutsättningarna för 
uppförande och drift av en pilotanläggning för havsbaserad vindkraft i 
Bottenviken. 

 
 

Nätfrågan ofullständigt utredd 
 
• Osäkerheten kring hur en storskalig utbyggnad av ytterligare elproduktion i 

Norrbotten i slutänden påverkar det integrerade kraftnätet är stor. Redan 
frågan om hur en storskalig utbyggnad av vindkraft i norra Sverige påverkar 
det svenska kraftnätets kapacitet söderut ger varierande svar. Uppgifterna 
om vid vilken utökad effektnivå en utbyggnad av det nationella nätet 
söderut måste ske varierar till exempel från 1.000 – 3.000 MW. Därför 
behöver dessa frågor belysas ytterligare, och då även med utgångspunkt 
från lagringsmöjligheterna i regionens vattenkraftsmagasin, den nuvarande 
och framtida eldistributionen i öst-västlig riktning samt de framtida 
elproduktionsplanerna i de norra delarna av våra nordiska grannländer. 
Varför inte inom ramen för det pågående Nordkalott- och 
Barentssamarbetet? 
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