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0BSammanfattning 

 

Detta examensarbete på C-nivå inriktar sig mot beräkningsmodeller och förutsägelsemetoder 

vid förstudie, i arbetet kallat prospektering av vindkraftsanläggning. Platsen är Stjernarpsgods 

sydöst om Halmstad. Arbetet är i huvudsak uppdelat i två delar, dels en litteraturstudie med en 

teori och metoddel, dels ett projekt som i huvudsak behandlar beräkningar av energiinnehållet 

som vindkraftverken bedöms kunna omvandla till elektricitet.  

 

Vid ett enkelt överslag från medelvind tagen från MIUU kartan, en ansatt Cp och rotorarea 

från en turbin med 90 m i diameter, blev resultatet en produktion av 6 638 MWh. När samma 

värde behandlas som en Weibull fördelning med en ansatt formfaktor på 2, samt en 

effektkurva för ett Vestas V90, tillgänglig via WindPro, blev resultatet en produktion av  

6 873 MWh. Det tredje alternativet är normalårskorrigerade mastmätdata från en mast 18 km 

från etableringsplatsen. Beräkningen gjordes från en Weibull fördelning, där A och c 

beräknades från mätdata. Resultatet blev 7 443 MWh. Slutligen som referens gav en 

beräkning i WindPro med vinddata från SMHIs stationer i Halmstad och Ringhals en 

produktion på 5 725 MWh.  Skillnaden blev en 30 procent ökning från det lägsta till det 

högsta produktionsvärdet på ett enskilt vindkraftverk. En jämförelse av beräkningar på olika 

höjder resulterade i att metoderna bedöms ha liten spridning vid en höjd på 50 meter, för att 

sedan öka i spridning med höjden.  

 

Pay-off tiden beräknades på tre olika energiförutsägelsemetoder. Resultatet blev en Pay-off 

tid på 7,5 – 9 – 11,4 år, vid ett elpris på 0,60 kr/kWh. 

Den kompletterande miljökonsekvensbeskrivningen som presenteras i bilaga 1, tar i huvudsak 

upp landskapspåverkan, som i detta fall innebär att vindkraftverken syns väl från väst och 

sydväst.   

 

Slutsatsen är att vikten av korrigerade vindmätningar och förståelse för felkällor är stor och att 

ingen investering bör göras utan vindmätningar på plats. 
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1BAbstract 

 
This thesis assignment at C-level is focused on calculation models and prediction methods 

whish can be used in the stage we call ”prospecting” of possible windmill locations. The 

location is southeast of Halmstad at the Farm “Stjernarpsgods”. The rapport has two main 

areas directed towards this task. The areas are a study of literature and a description of 

methods used in the project. The “prospect” project description is aimed towards calculations 

of the energy carried by the wind and transformed to electricity by windmills.  

 

With a relatively simple algorithm of mean wind speed data from the MIUU - model, Cp and 

rotor area from a turbine with 90 m diameter, the calculated production is 6 638 MWh. When 

the same mean wind speed is used in the second type of calculation, Weibull distribution 

(with a calculated A and the form value c set to 2) and the power curve for Vestas V90 taken 

from WindPro, the production was 6 873 MWh. The third alternative uses collected data from 

a local mast at a distance of 18km´s from the site. This data is normalized and used to 

calculate with Weibull distribution the production to 7 443 MWh. Finally a reference 

calculation is done using WindPro and the official SMHI wind data from Halmstad and 

Ringhals. In this case the production was calculated to 5 725 MWh. The difference is a 30 

procent increase from the lowest to the highest production value. Comparing calculations at 

different heights shows that the difference in result is very small at a height of 50 meters, but 

increase with increasing height.  

 

The Pay-off time was calculated with 3 different energy prediction models. The result was 

Pay-off times off 7, 5 – 9 – 11, 4 years, with the price of electricity at 0, 60 Sek/kWh. 

 

The environmental consequence analysis which is presented in appendix 1 is mainly focused 

on landscape impact, whish in this case means, that the windmills are clearly visible from 

west and southwest.  

 

The conclusion is that the value of wind measurements and understanding of sources of error 

is important, and that no investment should be done without proper wind measurements on 

site. 
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2BFörord 

 
Med detta examensarbete på C-nivå inom energiteknik avslutas våra studier vid Sektion för 

ekonomi och teknik för Energiingenjör -förnybar energi, 180 hp på högskolan i Halmstad. 

De kunskaperna som förvärvats har kommit väl till pass för detta arbete. Vi vill också 

poängtera att det varit en förmån att få göra examensarbetet på Arise Windpower AB i 

Laholm. Uppdraget har varit inspirerande och lärorikt med tanke på framtida arbetsuppgifter 

och personalen har varit mycket tillmötesgående när vi kommit med våra problem. 

Ett tack vill vi ge till de personer som hjälpt oss under arbetets gång. Ett särskilt tack riktas till 

Peter Nygren VD från Arise Windpower AB, som har ställt upp med arbetsrum och 

hjälpmedel. Mats Olofsson från Arise Windpower AB, för att vi fått vara med i skogen och att 

vi fått träffa markägare. Tack till, Hans Bergström för att han tålmodigt svarat på våra 

funderingar och till Urban Persson som har granskat och hjälp oss med upplägget och 

strukturen av arbetet, samt till vår examinator Professor Sven Werner 

 

Sist men inte minst vill vi passa på att tacka våra familjer för stödet under studietiden och 

examensarbetet.  

 

 

Slobodan Markovic och Fredrik Osbeck, Halmstad, 26 maj 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Vindkraftsetablering i skog  
 

5 
 

Innehållsförteckning 

0HSammanfattning ................................................................................................................... 202H2 
1HAbstract ................................................................................................................................ 203H3 
2HFörord ................................................................................................................................... 204H4 
3HBeteckningar ......................................................................................................................... 205H7 
4H1  Inledning ...................................................................................................................... 206H7 

5H1.1  Bakgrund .............................................................................................................. 207H8 
6H1.2  Syfte ..................................................................................................................... 208H9 
7H1.3  Målsättning ........................................................................................................... 209H9 
8H1.4  Problemformulering/frågeställningar ................................................................. 210H10 
9H1.5  Avgränsningar och metoder ............................................................................... 211H10 
10H1.6  Läsanvisningar och disposition .......................................................................... 212H10 

11H2  Teori och metod kring vindkraft ................................................................................ 213H11 
12H2.1  Vind .................................................................................................................... 214H11 
13H2.2  MIUU - modellen ............................................................................................... 215H12 
14H2.3  Normalårskorrigering ......................................................................................... 216H15 
15H2.4  Positionering ....................................................................................................... 217H15 
16H2.5  Vindenergiberäkning .......................................................................................... 218H17 
17H2.6  Verkens effekt och produktion ........................................................................... 219H21 
18H2.7  Vindkraftens ekonomi ........................................................................................ 220H24 
19H2.8  Miljöbonus ......................................................................................................... 221H26 
20H2.9  Tillstånd .............................................................................................................. 222H27 
21H2.10  Elanslutning ........................................................................................................ 223H27 

22H3  Projektering och energiberäkning .............................................................................. 224H28 
23H3.1  Park information ................................................................................................. 225H28 
24H3.2  Stjernaps gods AB .............................................................................................. 226H30 
25H3.3  Översiktsplan Halmstad ..................................................................................... 227H31 
26H3.4  Vindförhållanden ................................................................................................ 228H32 
27H3.5  Produktionskalkyl scenario ................................................................................ 229H32 
28H3.6  Kalkylerad produktion ........................................................................................ 230H40 
29H3.7  Investerings kalkyl ............................................................................................. 231H41 

30H4  Resultat och diskussion ............................................................................................. 232H43 
31H4.1  Vind .................................................................................................................... 233H43 
32H4.2  Energi och beräkningar ...................................................................................... 234H44 
33H4.3  Ekonomi ............................................................................................................. 235H45 
34H4.4  Miljökonsekvenser ............................................................................................. 236H46 
35H4.5  Felkällor ............................................................................................................. 237H47 

36H5  Slutsatser .................................................................................................................... 238H48 
37H5.1  Vind .................................................................................................................... 239H48 
38H5.2  Ekonomi ............................................................................................................. 240H48 
39H5.3  Miljökonsekvenser ............................................................................................. 241H48 

40H6  Referenser .................................................................................................................. 242H49 
41H7  Bilaga 1 Förstudie - Miljökonsekvensbeskrivning .................................................... 243H51 

42HAdministrativa uppgifter ................................................................................................ 244H53 
43H7.1  Sammanfattning ................................................................................................. 245H54 
44H7.2  Bakgrund och syfte ............................................................................................. 246H55 



Vindkraftsetablering i skog  
 

6 
 

45H7.3  Avgränsning ....................................................................................................... 247H55 
46H7.3.1  Tidsperiod för konsekvenserna ................................................................... 248H55 
47H7.3.2  Område ........................................................................................................ 249H56 

48H7.4  Miljömål ............................................................................................................. 250H56 
49H7.5  Planförhållanden ................................................................................................. 251H58 
50H7.6  Tidigare beslut .................................................................................................... 252H59 
51H7.7  Nulägesbeskrivning ............................................................................................ 253H59 

52H7.7.1  Ytvatten (hav, sjöar och vattendrag) ........................................................... 254H59 
53H7.7.2  Geologi/hydrogeologi ................................................................................. 255H59 
54H7.7.3  Landskap och kulturmiljö ........................................................................... 256H59 
55H7.7.4  Övriga kulturmiljöer ................................................................................... 257H60 
56H7.7.5  Förutsättningar ............................................................................................ 258H60 

57H7.8  Hushållning med mark, vatten och andra resurser ............................................. 259H61 
58H7.9  Alternativredogörelse ......................................................................................... 260H61 

59H7.9.1  Nollalternativ .............................................................................................. 261H62 
60H7.9.2  Motivering till valt alternativ ...................................................................... 262H62 
61H7.9.3  Alternativa utformningar ............................................................................ 263H62 

62H7.10  Effekter, konsekvenser och åtgärder .................................................................. 264H63 
63H7.10.1  Buller och Skuggor ..................................................................................... 265H64 
64H7.10.2  Avstånd till bostäder ................................................................................... 266H64 
65H7.10.3  Påverkan på landskapsbild .......................................................................... 267H64 
66H7.10.4  Översikt fotopunkter ................................................................................... 268H66 
67H7.10.5  Fotomontage ............................................................................................... 269H67 
68H7.10.6  Närbelägna vindkraftverk ........................................................................... 270H76 
69H7.10.7  Flora och Fauna ........................................................................................... 271H76 
70H7.10.8  Naturresurser ............................................................................................... 272H77 
71H7.10.9  Transporter .................................................................................................. 273H78 

72H7.11  Samlad störningsanalys ...................................................................................... 274H78 
73H7.12  Uppföljning ........................................................................................................ 275H78 
74H7.13  Beräkningsmetoder ............................................................................................. 276H79 
75H7.14  Osäkerheter och kunskapsluckor ........................................................................ 277H79 
76H7.15  Samrådsredovisning ........................................................................................... 278H79 
77H7.16  Referenser och källor ......................................................................................... 279H79 

78H8  Bilaga - Stjernarps fåglar ........................................................................................... 280H80 
79H9  Bilaga WindPro ......................................................................................................... 281H82 

80H9.1  WindPro vinddata ............................................................................................... 282H82 
81H9.2  Produktion alla verk ........................................................................................... 283H83 
82H9.3  WindPro 1 V90 105 m ....................................................................................... 284H84 
83H9.4  WindPro 2 V90 80m .......................................................................................... 285H89 
84H9.5  WindPro 4 V80 67m .......................................................................................... 286H92 
85H9.6  WindPro V66 78m ............................................................................................. 287H93 
86H9.7  WindPro V66 67m ............................................................................................. 288H94 



Vindkraftsetablering i skog  
 

7 
 

3BBeteckningar 

 
Beteckning Benämnig Enhet 
P Effekt W 
m Massa kg 
v Hastighet m/s 
ρluft Densitet kg/m3

A Area m2

t Temperatur °C 
p Luft tryck mbar 
h Höjd m 
α Vindgradient exponent  
E Energi Wh 
fc kapacitetsfaktor  
Kå Årskostnad Sek 
Kd Driftskostnad Sek 
fk Kapitaliseringsfaktor  

 

1 4BInledning 

 

Examensarbetet är ett fördjupningsarbete som är obligatoriskt vid högskolestudier och i en  

C-uppsats skall författaren/författarna visa tillämpning av förvärvade kunskaper. Rapporten 

inriktar sig på projektering av vindkraft i skog och riktar sig även till läsare med begränsade 

förkunskaper. Arbetet innehåller en beskrivande teoridel, samt en projekteringsdel där olika 

metoder jämförs och komplikationer vid bedömning av vindtillgången i ett område redovisas. 

För att ge en så komplett beskrivning av projekteringen som möjligt innehåller även rapporten 

bilagor med förstudie till Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), beräkningar av ljud, skugga 

och energi.  

Vindkraften är ett energislag som på senare år har gått från små enskilda etableringar på 

bondgårdar via större etableringar på stora gårdar till rent industriella etableringar i parker 

med upp till 100-tals verk och en installerad effekt på 200-300 MW. Utvecklingen på 

installerad effekt har varit stadigt ökande. Från 170 MW 1998, till 540 MW 2006. Under 

2006-2007 ökade antalet registrerade verk, enligt energimyndigheten, från 540 – 740 MW 0F

1. 

En ökning med 200 MW, vilket innebär 100 st 2 MW vindkraftverk.  Energimyndigheten har 

nyligen gett ut ” Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020, ER 2007:45” där man som nytt 

mål anger 30 TWh per år.  

                                                 
1 Det finns olika värden från olika källor, men vi redovisar vad som anförs i Elforsk rapport 08:26. 
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Dagens vindkraftverk producerar i storleksordningen 1,2 TWh per år. Av nyinstallationerna 

bedöms 20 TWh kunna installeras på land och resterande till havs, vilket innebär att målet är 

att installera vindkraft som producerar 18,8 TWh på land . Installationer skall ske under en 

period på 12 år, vilket ger en genomsnittlig installation som motsvarar en produktion på 1,6 

TWh per år. Totalt antal verk beräknas till mellan 3 000 - 6 000 st. Arealen i Sverige fördelar 

sig på 3,4 miljoner hektar åker och betesmark respektive 22,9 miljoner hektar skog. I arbetet 

bedömes därför att etablering i skog kommer att krävas för att klara målen.  

 

1.1 13BBakgrund 
 

För att livet i ett samhälle skall fungera krävs kontinuerlig och säker tillförsel av material och 

energi från omgivande områden. Befolkningstillväxt, resursförbrukning och oansvarsfull 

livsstil gör att människans inverkan på det naturliga kretsloppet ökar och människan förbrukar 

resurser snabbare än jorden kan producera dem. För att kunna minska miljöpåverkan krävs 

ökad förståelse och medvetenhet om naturvetenskapliga samband. Dessa kunskaper kan ligga 

till grund för att utveckla funktioner som uppfyller våra behov på ett effektivare sätt. 

Energimedvetandet började med 70 och 80 talens oljekris, då många experter inom 

energiområdet insåg att fossila bränslen kan vara ett hinder för framtidens energiomsättning. 

Människor har under lång tid utnyttjat vindens energi för att driva kvarnar, pumpar, båtar och 

under senare tid för att producera elenergi. 

I princip har all energianvändning en miljöpåverkan, men den varierar beroende på vilket typ 

av bränsle och vilken typ av teknik som används. Till dem förnybara energikällorna räknas 

sol, vind och vatten. En av de viktigaste frågorna idag är: Vilken typ av energibärare ska man 

använda i framtiden? Europas elmarknad är öppen, vilket innebär att vindkraften inte kommer 

att ersätta vatten eller kärnkraft, men varje producerad kWh kan ersätta miljöfarliga, 

kolkondenskraftverk i norra Europa.  

Man kan samtidigt se en trend hos många stora bolag att satsa på förnybara energikällor som 

vindkraft. Vindkraften har kommit ganska långt i utvecklingen och är konkurrenskraftig på 

marknaden både tekniskt och ekonomiskt. Faktorer som har hjälpt till i utvecklingen är olika 

program och styrmedel vars ändamål är att ytterligare öka andelen förnybar energi.  

Nya metoder och omfattningen av de nationella målen för vindkraften har resulterat i ändrade 

bedömningsförutsättningar som gjort etablering av vindkraft i skogsmiljö och komplex 

terräng mer intressant.  

 



Vindkraftsetablering i skog  
 

9 
 

Uppdragsgivare för detta arbete är Arise Windpower AB med huvudkontor i Laholm, en av 

Sveriges vindkraftstätaste kommuner. Arise Windpower ABs affärsidé är att sälja ren 

naturkraft i form av el producerad med egna landsbaserade vindkraftverk.  

Arise Windpower AB svarar för hela kedjan, från prospektering och planering, till 

finansiering, byggnation och drift av verken. Företaget har starka ägare och en energierfaren 

ledning med mål att bli ledande inom området landsbaserad vindkraft i Sverige. Med god vind 

beräknas att elproduktionen från 300 installerade vindkraftverk blir 2 TWh per år. Arise 

Windpower AB planerar att installera 60 vindkraft verk per år. Då huvuddelen av etableringen 

är i skog kommer vindkraftverkens navhöjd att vara 100-105 m och effekten 2-3 MW. 

Avsikten är att börsnotera bolaget under 2009. Författarna kom i kontakt med Arise 

Windpower AB under kursen ”Vindkraftteknik” på högskolan i Halmstad, då skrevs en 

rapport om växellådsproblem som överlämnades till Peter Nygren på Arise Windpower AB.  

 

Uppdraget för detta examensarbete är att göra en förstudie på ett skogsområde i anslutning till 

Stjernarpsgods utanför Halmstad, och för att visa potentialen av en etablering av vindkraft i 

skogsmiljö.  

1.2 14BSyfte  
 

Syftet är att fördjupa våra kunskaper inom vindkraftsområdet genom att genomföra en 

förstudie till projektering av vindkraft. Under projekteringen skall även utvärdering 

beräkningsmodeller baserade på vinddata från MIUU- modellen genomföras. Områdets 

möjligheter och tänkbara arbetsmetoder som kan användas i arbetet skall utvärderas. 

1.3 15BMålsättning 
 

Målsättningen är att ta fram förstudie för etablering av vindkraft på Stjernarpsgods. 

Rapporten skall innehålla redovisning av fakta och information som använts under arbetet 

samt en jämförelse mellan utfallen av egna beräkningar och mer etablerade metoder. 
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1.4 16BProblemformulering/frågeställningar  
 

Fokuseringen är på fasen som i arbetet benämns ”prospektering” snarare än projektering. 

Arbetet fokuserat därför på vindberäkningar och olika energiutfallsbedömningar.  

Primär frågeställning är;  

• Kan den modell (MIUU) som översiktligt indikerar en bra vindpotential ge ett rimligt 

underlag för energiberäkning i skog? 

 

Sekundära frågeställningar; 

• Har en etablering i Stjernarpsområdet en mindre landskapspåverkan än ett område som 

kan sägas ligga på ”slätten”, och hur hör detta ihop med vindpotentialen? 

• Finns det några hinder som är så stora att en etablering inte kan genomföras och är 

dessa hinder specifika för skogsetablering? 

 

1.5 17BAvgränsningar och metoder 
 

I arbetet studeras ett regionalt område i Halland/Halmstad/Stjernarpsgods, då Arise 

Windpower AB har avtal om att utnyttja detta område. Vind, ljud, skuggor samt hinder i form 

av miljöpåverkan, landskapsbild och konkurrerande intressen i mikro/makro perspektiv 

studeras. Elanslutning eller eventuella elektrotekniska problem behandlas ej. Metoden är att 

från MIUU göra en översiktlig beräkning och sedan jämföra denna med WindPro.  

 

1.6 18BLäsanvisningar och disposition 
 

Arbetet är uppdelat på ett antal områden; 

• Teoridel, som bygger på kursen vindkraftsteknik, samt vår litteraturstudie 

• Översiktlig studie av etableringsområdet 

• Jämförande beräkningar med olika metoder 

• Ekonomiskt utfall av de olika räknemetoderna 

Bilagor 

• WindPro beräkningar av energi, ljud, skugga, förstudie till MKB 
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2 5BTeori och metod kring vindkraft  

 

2.1 19BVind 
 

Vind är luft i ständig rörelse och är en uthållig förnybar energikälla, som uppkommer av 

energin som strålar in från solen. Varje timme strålar solen i storleksordningen 1 000 kWh/m2 

som tas upp av Jorden. 1-2 procent av denna energi omvandlas till vindenergi. Jorden tar emot 

cirka 50-100 gånger mer energi än vad jordens alla växter omvandlar till biomassa. 

Vinden skapas genom att solen värmer luftmassor så att luften stiger och det bildas 

tryckskillnader. Vinden produceras naturligt med temperatur- och tryckskillnad som skapas 

genom solinstrålningen mot jordklotet. Vindkraften använder luftens rörelseenergi och 

omvandlar sedan mekanisk energi till elenergi med hjälp av en generator. Elektriciteten går 

vidare via en transformator och ut i elnätet.  

 

Vindkraft fungerar bäst om det blåser bra, vilket kan sägas innebära över 7 m/s i genomsnitt. 

Därför är det mycket viktigt att kunna bedöma hur mycket det blåser på en vald plats. En 

grundförståelse för vindklimatet krävs därför vid projektering av vindkraft. Klimatet delas 

regionalt in i olika klimat; 

• Meso klimat = förhållande i ett land eller region 
• Mikro klimat = på en plats 
 

Vid projektering av vindkraft är det mikroklimatet som är av störst intresse. 
 
Vindkraftverkets arbetsområde kan sägas vara luften ovan jorden. Denna kallas atmosfär och 

sträcker sig flera kilometer upp runt jorden. Atmosfären delas ofta in i fyra delar: troposfären, 

stratosfären, mesosfären och termosfären. För området vindkraft och vind finns även en annan 

intressant uppdelning; fria atmosfären (överst) och gränsskiktet. Inom gränsskiktet är det i 

huvudsak tre lager som intresserar oss; 

 
• Roughness sublayer (Råhetsunderlagret)  
• Ytskiktet 
• Spiralskiktet 
 

Beroende på förhållanden kan dessa lagers tjocklek och existens variera. Råhetsunderlagret är 

det skikt som bildas över ojämnheterna i terrängen, vilkas storlek betecknas med råhetsgrad. 

Lagret har en tjocklek på ett par centimeter över gräs. Över skog kan det sträcka sig till 

dubbla höjden av objekten som orsakar turbulensökningen.  
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Om skogen har en höjd på 25-30 m, kan lagret nå till cirka 50-60 m. Ovan detta lager finns 

nära laminär strömning då de termiska förhållandena är gynnsamma. Ytskiktet kan sträcka sig 

till hundra eller ett par hundra meter beroende på förhållanden. Om terrängen domineras av 

skog kan råhetsunderlager vara högre än ytskiktet, vilket innebär att inget ytskikt existerar. 

Spiralskiktet, som också kan kallas Ekmanlagret, är nästkommande lager. Spiralskiktet 

sträcker sig från hundratals meter till kilometerhöjd och övergår sedan i geostrofiskvind. 

 

Vindens hastighet kan vara 0 m/s (noll) vid markytan.  Det betyder inte att luftmolekylerna 

står helt stilla, utan att de rör sig slumpmässigt åt olika håll så att summan blir 0 m/s 

(Wizelius, 2003). Precis som värme, vars rörelse är oordnad, medför vindens oordning att 

dess uttagbara energi minskar då oordningen ökar. Vinden är alltså mindre nyttig. I arbetet har 

tidigare argumenterat för att fördelen med vindkraft är just dess ordning dvs. bestämda 

riktning som gör den lämplig att omvandlas till mekaniskt arbete och sedan elenergi. 

Turbulens är då vindens oordning ökar och på molekylnivå blir det värme, varvid man kan 

argumentera för att turbulens minskar nyttan för vindkraften trots ett högt energiinnehåll i 

vinden.  

 

2.2 20BMIUU ‐ modellen 
 

MIUU- modellen (Metorological Institute Uppsala University 1F

2) är en modell i meso skala av 

högre ordningen. Denna används för att beräkna vindpotentialen och klarar av beräkningar 

även i ganska komplex terräng. Med mer komplex terräng ökar behovet av avancerade 

beräkningsmodeller och då dessa påvisar nya intresseområden ökar dess användning.  

MIUU- modellen är så komplex att den kräver mycket databeräkningstid och därför försöker 

man begränsa antalet modelleringar genom relativt låg upplösning. Vindkraftetablering i vissa 

områden, exempelvis skog, har tidigare inte varit intressant då SMHIs kartering där indikerar 

ganska låg medelvind. MIUU- modellen, som sägs hantera detta bättre, indikerar att flera 

skogslägen kan vara bra vindlägen.  

 

 

 

 
                                                 
2 http://pbl-nato-arw.dmi.dk/Presentations/Enger.pdf 
http://www.geo.uu.se/luva/default.aspx?pageid=1312&lan=1, 2008-04-22 
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Kartor över vinden finns hos Energimyndigheten, samt hos Uppsala Universitet.  

 

 
Figur 2.2.1 MIUU - karta 72 m, Källa: Uppsala Universitet 
 
 

 
Figur 2.2.2 MIUU - karta 103 m på området, Källa: Uppsala Universitet 
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När man studerar MIUU - kartan, anges vindhastigheten i relation till nollplansförskjutningen. 

Denna befinner sig på cirka ¾ av trädhöjden, nivå d i figur 2.2.3.  

 

 
Figur 2.2.3 Noll - plansförskjutning, Källa: www.energimyndigheten.se 

 

När man översiktligt studerar kartan i figur 2.2.3 varierar alltså den underliggande 

referenshöjden beroende på vegetationsförhållanden. Kartorna i figurerna 2.2.1 och 2.2.2 visar 

nettopotential, medan man inom vindkraft är intresserade av bruttopotential, vilket är det 

värde man får om hänsyn tas till nollplansförskjutningen. För överslag med hjälp av 

vindhastigheten från MIUU kan man kompensera beroende på terräng. Från bruttopotentialen 

enligt MIUU på 103 m höjd görs avdrag beroende på terrängens utformning. Terrängen 

medför en dämpning av vindhastigheten på grund av skogens påverkan. Ett avdrag enligt 

tabell 2.1, görs för att få ett nettovärde på medelvinden [8]. 

 
Tabell 2.2.1 Nettoavdrag, Källa: Hans Bergström, Uppsala universitet 

 

 
 

Vid modelleringen används en topografisk karta med 30” (tums) upplösning. Den 

topografiska kartan har tagits från 2F

3 “the U.S. Geological Survey, the University of Nebraska-

Lincoln, and the European Commission's Joint Research Centre 1- km resolution global land 

cover characteristics database, 1999, version 2.0”.   

                                                 
3 http://edcsns17.cr.usgs.gov/glcc/globdoc2_0.html, 2008-03-05 

1. Slättland Inget avdrag

2. Stromfälld skog 0,15 m/s 

3. Skog 15-20 m höjd 0,30 m/s 

4. Skog 20-25 m höjd 0,40 m/s 
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2.3 21BNormalårskorrigering 
 

För att kunna jämföra uppmäta vinddata med vinddata från en annan plats eller göra en 

förutsägelse om hur vinden kan se ut över en längre tidsperiod gör man ”normalårs 

korrigering”. Metoden bygger på statistik över vindens energiinnehåll eller vindhastigheten 

från en längre period, 10 - 20 år. Från den långa perioden kan man ta ut ett löpande medel av 

produktion eller vindhastighet. Genom att jämföra sin observation eller sina data med detta 

långsiktiga medelvärde kan man ge sitt värde en korrigeringsfaktor så att dess värde bedöms i 

ett medelvärdes perspektiv. Variationen i relativt energiinnehåll kan vara så stor som 30 

procent enheter mellan olika år. Man kan inte påvisa någon trend mellan år 1900-2000, och 

variation som ligger inom +/- 10 procent kan anses normalt.  Över Skandinavien kan 

variationen vara upp emot 15 procent, vilket ger en stor osäkerhet vid en normalårskorrigering 

av vindenergi (Johansson, Bergström) [5]. 

I detta arbete har korrigeringen gjorts enligt det danska energiindex [www.vindstat.dk] som 

löpande visar månadernas energiindex. För korrigering har index för hela Danmark använts, 

då den lokala variationen stämmer (Johansson, Bergström) [5]. Vindstat index för Mars-2008 

var i medel 140 procent, med min 128, max 152, det vill säga en spridning på 24 procent 

enheter.  

På vindstat3F

4 finns en Excel tabell som visar index per månad sedan 1979. Korrektionen i 

arbetet har gjorts från  ”Average of vindindeks 2006”, ur vilket ett utdrag presenteras nedan. 

 
Tabell 2.3.1 Energiindex, Källa: 87Hwww.vindstat.dk , 2008-05 
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året 

2007           122 104 106,5 

2008 192 159 140          163,4 

Totalt 146,1 127,7 126,1 90,7 80,8 72,2 71,2 69,1 88,4 105,3 117,2 123 101,7 

 

2.4 22BPositionering  
 

Ett vindkraftverk placeras på marken (om det är landbaserat) och dess position kan 

bestämmas med karta eller en enkel GPS. För bygglov krävs en noggrannhet på cirka 25 m. I 

praktiken krävs dock en större noggrannhet vid anläggning av vägar, kablar och 

uppställningsplatser. För sådan inmätning kan man använda en DGPS som kalibrerar sin 

position via kustradiofyrar och ger en noggrannhet i storleksordningen dm. 
                                                 
4 http://www.vindstat.dk/Hovedtabel.htm, 2008-03-20 
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För att räkna ut vindkraftverkets effekt och produktion behöver man veta vindkraftverkets 

navhöjd och hur denna kan bestämmas. På svenska landkartor används ett koordinat system 

som kallas RT 90 eller rikets nät. Där finns höjden angiven som höjd över havet och geoiden. 

 

 
Figur 2.4.1 Geoiden, Källa: Lantmäteriet 

 
Om man har en GPS visar den oftast koordinaterna enligt WSG84 (longitud, latitud, h), vilket 

inte är samma som vårt Svenska RT 90 vilket oftast är i meter (platt system med x, y, z). 

WSG84 kan räknas om till RT 90 eller helt enkelt användas vid exempelvis projektering i 

WINDPRO. Sverige har ett system motsvarande WSG84, GRS 1980. Skillnaden ligger i 

tillplattningen av ellipsoiden, men är först på 6e decimalen. Skillnaden i position blir ett par 

dm.  

 

 
Figur 2.4.2 Jordens ellipsoid, Källa: www.lantmäteriet.se  

 
Jorden (geoiden) är inte riktigt ett klot utan tillplattad vid polerna och kan därför 

approximeras till en rotations ellipsoid. Ellipsoidens koordinatsystem för punkten P ovan ges 

av latitud (vinkel) från ekvatorn, longitud (vinkel) från nollmeridianen genom Greenwich. 

Höjden h är avvikelsen från ellipsoiden. När man utläser höjden på GPS ger den därför inte 

alltid en höjd motsvarande våra kartor. Svenska kartor (RT 90) visar en höjd över havet, vilket 

inte är det samma som ellipsoiden. Positioneringen bygger på att man känner tiden. GPS 

mottagarens klocka synkroniseras därför med satelliternas.  
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Genom att avståndet till satellitbanan är känd till cirka 20 000 km, kan man bestämma tiden 

för signalen till cirka 66 ms. Satelliterna skickar ut en kod med sin position och en 

tidsangivelse. Från detta kan mottagaren räkna ut sin position. Mottagning från tre satelliter 

ger en punkt med latitud/longitud. Mottagning från fyra satelliter ger även höjden. 4F

5 

 

När höjdpositioneringen görs i WindPro kan radardata från SRTM projektet hos NASA 

användas. Vid höjdbestämning med radar enligt SRTM 5F

6 från NASA uppges noggrannheten 

vara i storleksordningen 10 m vilket innebär att höjdkurvorna kan behöva korrigeras mot 

gröna kartan eller med DGPS mätningar.  

 

2.5 23BVindenergiberäkning 
 

Ordet energi kommer från grekiskan (ενέργεια) och betyder ”inre kraft” på enkel svenska. 

Den totala energin är konstant, vilket även kan kallas för termodynamikens grundpelare. 

Denna lag kallas för energiprincipen och brukar formuleras enligt: 

”Energi kan varken skapas eller förstöras. Den kan bara omvandlas mellan olika former.” 

 

Mekaniska energiformer, Kinetisk energi (rörelseenergi); 

Ett föremål med massan m som rör sig med hastigheten v har den kinetiska energin: 

 
1
2                                                                                                                1  

 
Luftens massflöde  som motsvarar massan m i yttryck (1) definieras med densitet ρ, area A 
och hastighet v 
 

                                                                                                            2  
 
Vindens teoretiska effekt P, som passerar en tvärsnittsarea i vinden, t ex ett vindkraftverks 
sveparea är proportionell mot vindhastigheten i kubik. 
 

1
2                                                                                                  3  

 
       

 
                                                 
5  http://sv.wikipedia.org/wiki/GPS   , 2008-03-25 
6 http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/SRTM_paper.pdf , 2008-03-20 
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1,23 ,   15       1013                       4  
 
Luftens densitet kan beräknas på olika höjd med sambanden (5) och (6). 
 

1,293
1 0,00367 1013                                                                 5  

 
1 013 0,12                                                                                 6  

 
För överslag av vindens effekt, kan det förenklade uttrycket (7) användas. 
 

0,615                                                                                                           7  

 

 
Bild 2.5.1 Beskrivning av vindkraftverk, Källa S. Markovic, 2008 
 
Vinden på olika höjd räknas med hjälp av följande formel: 
 

                                                                                                                      8  

 
 

Om man känner vindhastigheten på två olika höjder, kan man beräkna exponent värdet och på 

så vis räkna ut ett teoretiskt värde på en valfri höjd.  

 
ln

ln
                                                                                                                  9  

 

Då en mätmast ger vinddata för 2 höjder, kan vindgradient exponenten beräknas enligt yttryck 

(9).  
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5,1
5,9
40
60

0,35 

 
Vindgradient exponenten kan sedan användas för att beräkna vindhastigheten på valfri höjd 

enligt uttryck (8). 

 

Terrängen klassificeras av råhetsklass och har olika exponentvärde, betecknad med β eller α . 
 
Tabell 2.5.1 Råhetsklasser, Källa: Wizelius, Tore [7] 
Råhetsklasser Karaktär Terräng Lägivare Gårdar Tätorter Skog Exp.(α)

0 Hav, sjö, 
fjordar. 

Öppet 
vatten. 

- - - - 0,10 

1 Öppet landskap 
med sparsam 
vegetation och 
bebyggelse. 

Platt till 
jämnt 
kuperat. 

Endast låg 
småvegetation 

0-3 
gårdar/km2 

- - 0,15 

2 Landsbygd 
med en 
blandning av 
öppna ytor, 
vegetation och 
bebyggelse. 

Platt till 
stark 
kuperat. 

Skog dungar, alléer 
är vanliga. 

Upp till 10 
gårdar/km2 

Byar och 
små 
tätorter 
förekor. 

- 0,20 

3 Mindre tätorter 
eller landsbygd 
med många 
gårdar, dungar 
och lägivande 
hinder. 

Platt till 
stark 
kuperat 

Många dungar, 
vegetation och 
alléer/trädridåer. 

Många gårdar, 
över 10 
gårdar/km2. 

Många 
byar, små 
tätorter 
eller för 
städer. 

Låg 
skog. 

0,30 

4 Större städer 
eller hög tät 
skog. 

Platt till 
starkt 
kuperat.

- - Större 
städer. 

Hög och 
tät skog. 

0,35 

 
När man känner α och vindhastigheten vid en given höjd, kan man beräkna vindhastigheten 

vid navhöjd på ett vindkraftverk. 

 

                                                                                                                  10  

 

5,9
105
60

,

7,2  
 
En medelvindhastighet 5,9 m/s vid 60 m höjd och ett exponentvärde på 0,35 ger 7,2 m/s vid 

105 m höjd. 

Årsmedelvinden är 7,2 m/s (med mätningar från mastdata) och att vindfördelningen följer 

Weibullfördelningen. Det betyder att vindfördelningen ges av ekvationen  

 

                                                                                             11  
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Weibull fördelningen reducerar beskrivningen till två parametrar; 
 

• Formfaktorn c 
• Skalfaktorn A 
 

Formfaktorn c beskriver hur kurvans form relativt medelvinden sprider ut sig, det vill säga hur 

koncentrerad runt medelvinden kurvan är. Högre värde innebär mer koncentrerade fördelning 

runt medelvind.6F

7 

Formfaktorn c kan ej med enkla medel räknas fram utan ansätts och ritas ut med Weibull 

funktionen för jämförelse med ett histogram över vinden.  

Formfaktor c ansätts ofta mellan 1,7 - 2,3. 

 

Skalfaktor A ges med approximativt samband mellan årsmedelvind Vmedel och en faktor (0,9) 

Weibull A-parametern och har enheten m/s. 

 

0,9                                                                                                                 12  
 

   
,

 
 
Med en medelvind 7,2 m/s kan ett värde för A beräknas. 
 

7,2
0,9

8,0  

 
När A och c är känd respektive ansatt, kan frekvensen för varje vindhastighet beräknas, enligt 

uttryck (11). 

 
Vindens energiinnehåll fås genom att integrera, eller summera, över alla vindhastigheter i 

vindfördelningen: 

 

8 760
1
2                                                                                     13  

 

Dessa faktorer används i många dataprogram för vindenergiberäkningar, till exempel i 

WindPro från Danska EMD.  

 

                                                 
7 WindPro 2.6 
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2.6 24BVerkens effekt och produktion 
 

Ett vindkraftverk fångar bara en del av energin i vinden, till exempel 40 procent eller 35 

procent. Detta uttrycks av effektkoefficienten Cp, som är en beskrivning av turbinens 

verkningsgrad. Formlerna för verkets effekt blir: 

  
1
2

                                                                                                    14  
 
För att få kunna räkna med medelvind, införs kubfaktorn k3, och man kan beräkna med ett 

överslag vindkraftverkets medeleffekt över ett år.  Kubfaktorn brukar ansättas till 1,9.  

 

,
1
2 ,                                                                   15  

 
Effektkoefficienten Cp är kvoten mellan Pverk och Pvind och varierar med vindhastighet varierar 

med löptalet, som är kvoten mellan vingspetsens hastighet och vindhastigheten. För 

översiktliga beräkningar kan ett medelvärde, Cp,medel antas. Detta brukar vara cirka 0,35 för 

stora verk (100 kW – 3 000 kW) och 0,20 för små verk (>10 kW). Ett ansatt värde på 0,25, 

kan tänkas ge ett översiktligt svar.   

Förutom vindkraftverkens effektkoefficient Cp, förekommer även andra verkningsgrader i 

vindkraftverket.  

 

ηv = Växellådsverkningsgrad, som kan ansättas till cirka 1 procent per växelsteg. Med 3 steg = 

0,97  

 ηG = Generator verkningsgrad ~ 0,98 vid asynkron generator 

ηT = Transformator verkningsgrad ~ 0,98   

 

Genom att multiplicera verkningsgraderna för man den totala verkningsgraden, som dock 

varierar med vindhastigheten.  

 

C C η ηGηT                                                                                                               16  

 

Årsproduktionen för ett verk får man om man multiplicerar årsmedeleffekten med årets 

timmar, 8760: 

 
å 8760 ,                                                                                         17  
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1
2 8 760                                                                         18  

 
Ett verks produktionsförmåga på en viss plats kan också anges av kapacitetsfaktorn fc. Denna 

anger andelen tillgänglig produktion jämfört med om det hade producerat med full  

effekt (Pn = märkeffekt) hela tiden. 

 
,                                                                                                               19  

 
Kapacitetsfaktorn brukar ligga mellan 0,15 och 0,35 för verk i Sverige. 

Ett vanligt vindkraftverk är Vestas V90-2MW med rotordiametern 90 meter. 

Effektkoefficienten Cp,medel  kan uppskattas till 0,35. Produktionen och kapacitetsfaktorn kan 

då beräknas vid medelvindhastigheten 7 m/s. 

Sveparean blir:  

90
4 6 362   

 
Vid medelvindstyrkan 7 m/s är medeleffekten i vinden: 
 

, 0,5 1,9 1,23 6 362 7 2,55   
 
, 0,35 2,55 0,892   

 
, 892   

 
Verkets årsproduktion blir:  

 
å 8 760 892 7 817 536   

 
å 7,8  

 
Verkets kapacitetsfaktor blir under omständigheterna:  
 

892
2 000 0,446 0,4 

 

För att beräkna vindkraftverkets produktion i kWh använder man vindkraftverkets 

”effektkurva”. Effektkurvan är verifierad med vindkraftverket i drift och ger den elektriska 

effekten vid olika vindhastigheter.  
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Effektkurvan är framtagen vid drift och den gäller under vissa driftsförhållanden. 

Förhållanden som kan variera är: vindhastighet, tornhöjd, vindgradient exponent, turbulens 

och vindskjuvning.  

Vindskjuvning är variation på hastighet och riktning och en låg vindskjuvning är mer lämplig 

än en hög vid vindkraftsetablering. Ett verk som har en turbinrotor på 90 m i diameter kan på 

grund av vindgradient exponenten utsättas för olika vindhastigheter i sitt nedersta respektive 

översta läge. Ett pitchreglerat verk vrider sina vingar efter vindhastigheten och ju mer 

hastighetsspridning som finns inom rotorarean ju större del kan ha en ofördelaktig/felaktig 

vinkel. Ett annat fenomen som adderar till svårigheten är om verket befinner sig i spirallagret, 

vilket sker med ökad sannolikhet med ökad tornhöjd. När vinden blåser i spiral varierar 

attackvinkeln både horisontellt och vertikalt, vilket gör att optimering av vingform och 

pitchreglering försvåras. Effektkurvan anpassas till en luftdensitet på 1,225 kg/m3 och en 

medeltemperatur på 15°C, vilket innebär att justeringar eller felvärdering bör göras då en 

effektkurva används. 

 

,å ∑    8 760
å

                                                       20
  
  
I Everk,,år (v) är verkets alla verkningsgrader Cp och Ce och så vidare medräknade eller 
uppmätta.   
 
Olika vindkraftverk har olika form på Ce kurvan, vilket innebär att om vinden beskrivs av 

Weibull fördelningen ger c värdets variation att vindkraftverkens kapacitetsfaktor varierar 

med platsers vindprofil. Följaktligen bör man jämföra platsens vindprofil med 

vindkraftverkens Ce kurva.   

 
Diagram 2.6.1 Effektkurva, Källa: WindPro 2.6 
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2.7 25BVindkraftens ekonomi 
 

Det finns flera olika sätt att räkna på ekonomi och här används följande metoder: 

annuitetsmetod (årskostnadsmetod) och pay-off metoden (återbetalningsmetoden).  

Annuitetsmetoden används som ger underlag för de nyckeltal som tas fram. En bank ser gärna 

att vindkraftverkens ägare står för 20 procent och banken finansierar resten, det vill säga 80 

procent av investeringen. Avskrivningstiden sätts vanligtvis till 20 år.  

 
Realräntan, den ränta man använder i en långsiktig kalkyl är nominella räntan (bankräntan) 

minus inflationen.  

 
                                                                                                                   21     

 
rr = Realräntan, kalkylräntan 
rn = Bankräntan, Nominell ränta 
q = Inflationen 
 
Detta innebär att kalkylräntan blir lägre än bankräntan. I dagens läge kan man ansätta 2,5 

procent som inflation över en period på 20 år, vilket skulle motsvara avskrivningstiden för ett 

vindkraftverk. Bankräntan kan man tänka sig vara 7 procent över 20 år. Detta skulle innebära 

en realränta på 7 - 2,5 = 4,5 procent.  

Inom företagsekonomi, ser formeln (22) lite annorlunda ut, men ger ett likvärdigt resultat.  

 
1 1 1                                                                                         22  
 
Med samma ansats som tidigare, ger den 1,07 = (x)(1,025),  
  

1,07
1,025 1,043 

 
4,4      ä  

 
Annuitetsmetoden eller årskostnadsmetoden beräknas enligt; 
 

100
1                                                                                                                  23  

 
1 100                                                                                                                    24  

 
där a = annuitet, r = räntesatsen, n = avskrivningstiden 
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å                                                                                                                            25  
 

å                                                                                                               26  
 
Med årskostnadsmetoden kan investeringens årliga kostnad beräknas. 

20 års amorteringstid och 4,4 procent ränta ger: 

 
4,4     n 20 

 

1
4,4
100 1,044 

 
  

a
4,4
100 1,044
1,044 1 0,076211446 

   
 
Resulterande annuitet blir 

 
a 0,0762 

 
Årskostnaden för återbetalning av investeringskostnaden med en investering på 24,5 miljoner 
Sek. 

 
å 0,0762 24,5 10 1 867 180,45 

 

å 1 867 180,45 
å

 
 

Pay-off metoden ger ett nyckeltal som kan tala om huruvida en planerad investering kan bli 

lönsam och bör genomföras. För vindkraft är 11 års pay-off lämpligt som max enligt 

(Wizelius, 2003). 

 

ä /å
                                                                                                     27  

 
Nuvärdesmetoden bygger på kapitaliserings faktor fk:  
 

1
                                                                                                                 28  

 
q = 1 - r, där r = realränta, n = avskrivningstiden 
 
Nuvärdet är värdet av framtida förtjänster 
 

ä                                                                                              29  
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Vinst värdet V blir då 
 

                                                                                                30  
 
kWh kostnaden Ekost för producerad el är ett annat bra nyckeltal vid investerings bedömning. 
 

,
å

, å                                                                                                  31  

 
 

2.8 26BMiljöbonus 
 

En mycket viktig detalj i etablering av vindkraft är miljöbonus, ett stöd av staten. Meningen 

med miljöbonus är att minska energiskatten vid produktion av förnybar el. Då menas all 

produktion av elenergi som omvandlas från förnyelsebara källor. De som producerar 

elektricitet på ett miljömässigt sätt har rätt till miljöbonus. 

Den som producerar och levererar elenergi med vindkraft i Sverige är skyldig att betala skatt 

och kan göra skatteavdrag i form av miljöbonus. 

Miljöbonusen introducerades i juli 1994 som ett styrmedel för att hjälpa till med etablering av 

vindkraftverk.  

 
Tabell 2.8.1 Miljöbonus, Källa Budgetpropositionen 2003/04:17F

8 
År Havsbaserade (öre/kWh) Landsbaserade (öre/kWh) 
2006 15 6,5 
2007 14 4 
2008 13 2 
2009 12 0 

 
Tanken var att miljöbonusen skulle ha tagit slut år 2000, men EU-kommissionen gav dispens 

för fortsatt stöd under en övergångsperiod till dess att ett nytt stödsystem utvecklats. Det nya 

stödsystemet som utvecklades och infördes år 2003 var elcertifikatsystemet. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Bygga-

vindkraftverk-/Ekonomiskt-stod/Miljobonus/ 2008-05-12 
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2.9 27BTillstånd 
 
För att få etablera vindkraft krävs tillstånd. Det krävs olika typer av tillstånd beroende på 

installerad effekt. Många projektörer väljer att gå igenom en mer omfattande tillståndsprocess 

även för mindre installationer som formellt inte kräver miljötillstånd.  

 

Bygglov krävs alltid för byggnation av vindkraftverk med en rotordiameter över 2 m. Ansökan 

lämnas till kommunen och behandlas och prövas av byggnadsnämnden enligt plan- och 

bygglagen, PBL samt enligt Miljöbalken MB.  Varje kommun har en ansökningsblankett och 

dessutom krävs att ett antal kompletterande handlingar lämnas in; 

• Ansöknings blankett (kommunens egen) 

• Byggnads beskrivning 

• Situationsplan 

• En beskrivning av påverkan eller miljö konsekvens beskrivning (MKB) 

 

Miljötillstånd krävs för etableringar/anläggningar över 25 MW och prövas av länsstyrelsen8F

9. 

För vindkraftsanläggningar under 25 MW kan frivilligt miljötillstånd sökas. Om den 

installerade effekten är över 10 MW kan prövningen göras av regeringen, enligt MB Kap 17, 

4a $ 7 stycket. 

En större vindkraftsetablering kräver alltså två tillståndsprocesser och kan därför bli utsträckt 

i tiden. Fördelen med ett miljötillstånd är att ett sådant gäller på obegränsad tid enligt de 

villkor som finns i tillståndet. Ett bygglov kan däremot förändras av kommunen, exempelvis 

om grannarna (sakägare) störs av ljudet. 

2.10 28BElanslutning 
 

Detta arbete omfattar inte de elkraftstekniska problem som kan uppstå lokalt och regionalt vid 

en vindkraftsetablering. Den elektrotekniska beskrivningen är därför begränsad. 

Ett vindkraftverk ger vanligtvis industrispänning, vilket är 690 V. Detta innebär att 

vindkraftverket i princip kan kopplas in direkt hos en lokal förbrukare eller kopplas in efter att 

spänningen transformerats ned till 690 V. Vindkraftverk installeras vanligtvis i 

distributionsnät som har en spänning på 10-20 kV. Spänningen transformeras då upp antingen 

direkt i verket eller i anslutning till ett eller flera verk.  

                                                 
9 Bygga och ansluta större vindkraftverk, Energimyndigheten ET 2007:32 
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3 6BProjektering och energiberäkning 

 

I denna studie har ett område valts som ligger inom Halmstads kommuns översiktsplan, men 

utanför vad som tidigare klassats som intressant för vindkraft. I närliggande områden finns 

redan ett vindkraftverk att jämföra störningar med. Enligt SMHI:s kartläggning 1992-1997 

finns inom Halmstad tre olika klassificeringar; bra, sämre och olämpligt för 

vindkraftsetablering. Enligt översiktsplanen ligger området inom det sämsta. Tittar man på 

kartan enligt MIUU- modellen på 72 m ser man att stora delar inom det markerade området i 

karta 3.1 bör vara av intresse för att utvärderas. I detta arbete görs en egen beräkning av 

produktion per år med WindPro och SMHI vindstatistik med MIUU som bas, samt egen 

beräkning med mastdata från Arise Windpower AB. 

Elnätet i området ligger inom EONs område. Ledningar finns utmärkta och 

överföringskapaciteten bedöms som god. 

3.1 29BPark information 
 

Den stora cirkeln på karta 3.1.1, se nedan, kan tänkas innehålla 9 verk med V90-2 MW och i 

den lilla cirkeln 2 verk för eventuellt senare etablering. 

 

 
Karta 3.1.1 Vald plats, sydost om Halmstad, Källa. S. Markovic & F. Osbeck, 2008 

 
Målet är en park med 9 vindkraftverk i området, samt eventuellt en senare utbyggnad av 

ytterligare 2 - 5 vindkraftverk i närheten. 
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Arbetet fokuserar på det markerade området, karta 3.1.2, då detta är sammanhängande och 

beläget i skogen.  

 

 
Karta 3.1.2 Verkens placering (9 verk), Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 

 
 

Vindkraftverken har en effekt på 2 MW per verk och detta ger en parkeffekt på 18 MW för 

hela vindkraftsparken. 

 
Tabell 3.1.1 Sammanfattning av planerad park 
Antal vindkraftverk 9 stycken 

Fabrikat och typ Vestas V90

Rotor diameter  90 meter 

Navhöjd 105 meter 

Maxhöjd (rotor + navhöjd)  150 meter 

Effekt per verk 2 000 kW 

Total installerad effekt 18 MW 

 

Den planerade vindkraftparken överstiger nivån 10 MW, som enligt MB (Miljöbalken 17 kap 

4a$, 7 stycket) är den nivå då installationen kan komma att bedömas särskilt med avseende på 

miljöpåverkan. En tillståndsansökan bör därför lämnas in. Prövningen av en sådan ansökan 

görs av länsstyrelsen.  
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3.2 30BStjernaps gods AB 
 

Arealen är cirka 1 200 hektar varav 430 hektar är åker, 750 hektar skog och 20 hektar beten 

och hagmark fördelat på två gårdar, Stjernarp och Brunskog.  

 

 
Figur 3.2.1 Stjernarps gård, Källa: www.stjernarp.se 
 

På Brunskog har godset produktion av elström via ett eget vindkraftverk på 600 kW, som 

årligen producerar 800 - 900 MWh. All el säljs till E.O.N. då det är för långt till Stjernarps 

egna byggnader där behovet av el är störst. Vindkraftverket ligger 400 m från Brunskog och 

de boendes kommentar är: ”Vi har inga som helst problem med störande ljud från verket”.9F

10 

 

 
Figur 3.2.2 Befintlig verk, Källa: 88Hwww.stjernarp.se 

 
 

                                                 
10 http://www.stjernarp.se/ 2008-03-12 
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3.3 31BÖversiktsplan Halmstad 
 

Halmstads kommuns gamla översiktsplan för vindkraft baserades på SMHI kartering. Många 

kommuners översiktsplaner är några år gamla. Halmstads gällande översiktsplan är från år 

2000, men en ny (2008) finns ute på remiss. Enligt de bifogade kartorna finns de intressanta 

områdena utmärkta i primära och sekundära10F

11 områden. (Fördjupad översiktsplan för 

vindkraft, samrådshandling 2008) 

 

 
Figur 3.3.1 Intresseområden för vindkraftsetablering, Källa: www.halmstad.se 
´ 

 

                                                 
11 http://www.hallandsposten.se/res/pub/295383/vindkraftsplanflash2.swf , 2008-02-06 08:26 
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3.4 32BVindförhållanden 
 

För att bedöma vindförhållandena finns vindstatistik från SMHI samt datahjälpmedel, 

exempelvis den Danska projekterings mjukvaran WindPro.  Nya rön som sammanställts av 

Hans Bergström vid Uppsala universitet [2], har resulterat i en ny kartering av vinden enligt 

den så kallade MIUU - modellen. Vår studie börjar med enkla beräkningsmodeller för att 

sedan stegvis använda mer avancerade algoritmer. Studiens beräkningar har jämförts med 

beräkningar i WindPro där SMHI data använts.  

Det studerade området ligger söder om Halmstad och är enligt SMHI s kartering relativt 

intressant för vindkraft11F

12.  Från Halmstad och Laholm finns det vinddata för beräkning i 

WindPro och för hand. För att undersöka om det är lämpligt i ett mikro perspektiv enligt nya 

rön jämförs gamla SMHI vinddata och nya bedömningar av läget. Jämförelse görs även 

mellan olika beräknings modeller. MIUU på 103 m höjd från nollplansförskjutningen, jämförs 

med en egen beräkning från mastdata och WindPro. I det aktuella området är det blandad 

stormfälld skog med 15-25 m höjd. Ett översiktligt bruttovindsavdrag görs med 0,35 m/s och 

då avdragsmetoden används görs ingen omräkning enligt nollplansförskjutning.  

 

3.5 33BProduktionskalkyl scenario  
 

Enligt MIUU - kartan, figur 2.2.1 och 2.2.2, bör området ha en medelvind på cirka 7,8 m/s på 

103 m höjd, vilket ger ett nettovärde på 7,8 – 0,35 = 7,45 m/s.  

 

 
Figur 3.5.1 Landskapssnitt från sydöst, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, WindPro 

 
Vindkraftverken står på en höjd av cirka 80 m, cirka 7 km från kusten.  

Halmstads medeltemperatur är cirka 7,2 °C12F

13. För att göra en approximation behöver man 

luftens densitet ρ som kan beräknas ur sambanden (5), (6). 

 
1 013 0,12 80 1 003,4   

 
 

                                                 
12 Halmstad detaljplan 
13 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7628&a=21570&l=sv, årsmedeltemperaturkarta 
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Halmstad , 2008-02-15 
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Och då med hjälp av uttryck (5) 
 

1,293
1 0,00367 7,2

1 003,4 
1 013 1,2477. .                       

 

1,25   
 
Kubfaktorn ansätts till 1,9 och man kan då beräkna den teoretiska maximala energin som 

vindkraftverket exponeras för. 
 

1
2 1,25 7,45 1,9 8 760 4 300 , å  

 
Eftersom det är ytterst osannolikt att vindkraftverket kan brukas till 100 procent samtidigt 

som det blåser medelvind all tillgänglig tid, ansätts i fortsättningen 8 500 timmar som 

driftstid, vilket motsvarar en tillgänglighet på 97 procent.   

Vindkraftverket har en rotordiameter på 90 m och detta ger en area på, 452 * π = 6 361,7 m2 . 

All energi kan dock inte omvandlas, men med en ”verkningsgrad” Cp som här ansätts till 0,25, 

kan årsproduktionen beräknas enligt formel, (17)  

 

,å
1
2

1,25 7,45 1,9 8 500 45 0,25 6 638   
 
Detta kan anses som ett väldig approximativt svar som inte ger annat än ett riktvärde. 

 

Används Weibull fördelningen kan man beräkna skalfaktorn A till 7,45/0,9 = 8,28 och ansätta 

formfaktorn c till 2,0.  Eftersom verkens effektkurva är känd kan nu en skarpare bedömning 

av vindläget göras.  Eftersom Vestas V90 börjar producera först vid 4 m/s börjar beräkningen 

där. Resultatet redovisas i tabellform för överskådlighetens skull. I tabellen har avrundning av 

decimalerna gjorts. 

 

Frekvensen kan nu beräknas för varje hastighet och multipliceras med antalet timmar.  

Timmar * effekt = kWh. kWh kolumnen adderas sedan för en årsproduktion. 
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För att ytterligare fördjupa analysen tas 4 olika vindkraftverk med i jämförelsen.  

Nordex, RE och Vestasverken är 105 m, Enercon är 108 m, så Enercon verkens produktion 

blir lite högre än beräknat. De använda effektkurvorna är de som finns tillgängliga i WindPro 

2.6.  

  
Tabell 3.5.1 Produktion enligt MIUU, 103 meter, A=8,28, c=2, Källa: S. Markovic & F. Osbeck, 2008 
      Nordex N92 2500 RE power MM92 Vestas V90 2000 Enercon N82 
m/s frekvens timmar kW kWh kW kWh kW kWh kW kWh 

2 0,055 467,5 0 0 0 0 0 0 3 1402,5
3 0,0768 652,8 0 0 0 0 0 0 25 16320
4 0,0924 785,4 83,5 65580,9 75 58905 75 58905 82 64402,8
5 0,1013 861,05 166,8 143623,1 187,5 161446,9 200 172210 174 149822,7
6 0,1035 879,75 375,3 330170,2 375 329906,3 362 318469,5 321 282399,8
7 0,0999 849,15 604,5 513311,2 600 509490 588 499300,2 532 451747,8
8 0,0918 780,3 875,7 683308,7 900 702270 889 693686,7 815 635944,5
9 0,0806 685,1 1209 828285,9 1312 898851,2 1256 860485,6 1180 808418

10 0,0678 576,3 1585 913435,5 1763 1016017 1637 943403,1 1612 928995,6
11 0,0549 466,65 1980 923967 1950 909967,5 1904 888501,6 1819 848836,4
12 0,0429 364,65 2294 836507,1 2000 729300 1988 724924,2 2000 729300
13 0,0322 273,7 2377 650584,9 2000 547400 1999 547126,3 2050 561085
14 0,0234 198,9 2418,6 481059,5 2000 397800 2000 397800 2050 407745
15 0,0164 139,4 2500 348500 2000 278800 2000 278800 2050 285770
16 0,0112 95,2 2500 238000 2000 190400 2000 190400 2050 195160
17 0,0073 62,05 2500 155125 2000 124100 2000 124100 2050 127202,5
18 0,0047 39,95 2500 99875 2000 79900 2000 79900 2050 81897,5
19 0,0029 24,65 2500 61625 2000 49300 2000 49300 2050 50532,5
20 0,0017 14,45 2500 36125 2000 28900 2000 28900 2050 29622,5
21 0,001 8,5 0 0 0 0 2000 17000 0 0
22 0,0006 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0,0003 2,55 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0,0002 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0,0001 0,85                 

    Produktion MWh 7309 7013 6873   6657
    Kapacitets faktor 0,33   0,4   0,39   0,37
 
I de jämförande beräkningarna och ekonomiska kalkylen har Vestas V90 valts.  

Årsproduktionen blev 6 873 MWh/år mot tidigare beräknade 6 638 MWh/år med en enklare 

beräkningsmodell på föregående sida.  

 

En referensberäkning med WindPro och vindstatistik från Halmstad flygplats och Ringhals 

har utförts. Beräkningen gav 5 725 MWh och en medelvind på 6,5 m/s. Kapacitetsfaktor blir 

32,7 för beräkningen (se bilaga, WindPro). Referensberäkningens resultat är cirka 20 procent 

under de två approximationerna.  
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För beräkningarna finns data från Arise Windpower ABs mätmaster. Av utrymmesskäl visas 

inte all data ur mätningen, men ett kort utdrag med metodbeskrivning följer.  

För analysen har en lokal mast belägen i ett område som bedöms ha liknande medelvind enligt 

MIUU använts. Masten ligger i skogen 1,8 km sydöst om studieområdet. Av detta bedöms att 

man bör kunna dra slutsatser kring avvägningar för vindkraft i skog och dess energitekniska 

förutsättningar.  För att kunna dra slutsatser har informationen extraherats med egen modell i 

Excel. Motiveringen att ha kontroll på vilka överväganden som gjorts för att få fram värdena, 

samt att kunna belysa vilka värden en enkel modell kan få fram.  

 

 
Bild 3.5.1 Mätmast, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 

 

Mätmasten har två anemometrar på 40 och 60 m höjd över marken, samt en riktningsmätning 

på 60 m. Som delresultat presenteras medelvinden på 40 och 60 m höjd samt 

riktningsfördelning av vinden.  

En egen databehandling av mätdata som presenteras i utdrag i tabell 3.5.3 görs enligt egen 

modell. Före bearbetning ser datafilen från vindmasten ut som nedan. 

 
Tabell 3.5.2 Mastdata, Källa: Arise Windpower AB, 2008 
"TOA5","xxxxxx","CR2xx","","v05","ARISEx.CR2","58628","xxxxx" 
"TIMESTAMP","RECORD","Batt_V_Avg","WS_1_Avg","WS_1_Max","WS_1_Min","WS_1_Std","WS_2_Avg","WS_2_Max","WS_2_Min","WS_2_Std","WS2_unit_WVc(1)","WS2_unit_WVc(2)","WS2_unit_WVc(3)","WS
"TS","RN","Volt","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","m/s","deg_C" 
"","","Avg","Avg","Max","Min","Std","Avg","Max","Min","Std","WVc","WVc","WVc","WVc","WVc","WVc","WVc","WVc","Avg" 
"2007-11-15 17:40:00",4313,12.04388,0.902126,1.4355,0.3278,0.2527952,1.721484,2.5432,0.8313,0.3312563,1,0.9818685,215.9919,10.90691,1.721484,1.688999,215.6711,11.12696,-0.587078 
"2007-11-15 17:50:00",4314,12.03321,1.044615,1.6369,0.5292,0.2449645,1.557507,2.0397,1.1334,0.2259249,1,0.9997076,194.5244,1.384983,1.557507,1.55699,194.6671,1.476283,-0.6355865 
"2007-11-15 18:00:00",4315,12.04659,1.374405,1.6369,1.1334,0.1006306,1.824543,2.0397,1.5362,0.1092948,1,0.9977006,178.9304,3.88414,1.824543,1.820431,178.8648,3.845691,-0.5001107 
"2007-11-15 18:10:00",4316,12.04745,1.664092,2.1404,0.932,0.254495,1.892012,2.3418,1.3348,0.2845059,1,0.9929236,168.2024,6.813849,1.892012,1.87921,169.0255,6.662869,-0.5790409 
"2007-11-15 18:20:00",4317,12.04721,1.810944,2.3418,1.4355,0.1810137,1.666772,2.2411,1.3348,0.1798174,1,0.9988208,157.2148,2.78152,1.666772,1.664922,157.1094,2.698888,-0.7361465 
"2007-11-15 18:30:00",4318,12.04637,1.806576,2.2411,1.4355,0.1712625,1.661241,1.939,1.3348,0.1665847,1,0.998423,168.3911,3.216648,1.661241,1.658778,168.5927,3.118623,-0.5486299 
"2007-11-15 18:40:00",4319,12.04629,1.689935,2.0397,1.3348,0.1254763,1.517901,1.7376,1.2341,0.09756267,1,0.9999965,170.9928,0.1506049,1.517901,1.517902,170.9905,0,-0.4394373 
"2007-11-15 18:50:00",4320,12.04544,2.100789,2.7446,1.6369,0.2099124,1.749847,2.3418,1.2341,0.2450175,1,0.9997636,171.4846,1.245379,1.749847,1.749405,171.5954,1.287832,-0.4007806 
"2007-11-15 19:00:00",4321,12.0454,2.66103,3.3488,1.8383,0.2253469,2.505952,3.2481,1.939,0.3279037,1,0.9999498,173.403,0.5738272,2.505952,2.5058,173.3694,0.6303357,-0.4700989 
"2007-11-15 19:10:00",4322,12.04528,2.842125,3.3488,2.3418,0.1811856,3.325624,3.6509,2.946,0.1178843,1,0.9996718,172.3549,1.467382,3.325624,3.324553,172.3447,1.453861,-0.494764 
"2007-11-15 19:20:00",4323,12.04471,2.503592,3.1474,1.7376,0.2855686,2.511639,3.3488,1.5362,0.5133913,1,0.99948,169.721,1.847068,2.511639,2.510581,169.6505,1.66278,0.1415067 
"2007-11-15 19:30:00",4324,12.04468,2.443517,3.1474,1.939,0.2573915,2.409772,3.8523,1.5362,0.472533,1,0.9997286,170.2129,1.334509,2.409772,2.408975,170.4379,1.473233,0.5618392 
"2007-11-15 19:40:00",4325,12.04375,2.968505,3.7516,2.3418,0.1820997,3.236202,4.2551,2.5432,0.3906723,1,0.99792,169.8234,3.694136,3.236202,3.22827,169.5434,4.010262,-0.2658154 

"2007-11-15 19:50:00",4326,12.04281,2.801172,3.3488,2.3418,0.1779534,2.467514,2.7446,2.2411,0.1026939,1,0.9998047,169.7467,1.132044,2.467514,2.467012,169.7224,1.154788,0.4023177 
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Beräkningen av Weibullfrekvensen har delats i 3 steg, kolumnerna 1, 2 och 3, som sedan 

multipliceras och ger den beräknade frekvensen.  

 
Tabell 3.5.3 Weibull beräkning från mastdata, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008, data Arise Windpower AB 
AVG       A 7,2 C 2  
40m  m/s summering  Fördelning Frekvens  1 2 3 1*2*3 

0,902126  1 632  632 0,039942  0,2778 0,139 0,9809 0,03784
1,044615  2 1171  539 0,034064  0,2778 0,278 0,9257 0,07143
1,374405  3 2669  1498 0,094672  0,2778 0,417 0,8406 0,09729
1,664092  4 4770  2101 0,132781  0,2778 0,556 0,7344 0,11334
1,810944  5 7339  2569 0,162359  0,2778 0,694 0,6174 0,1191
1,806576  6 9903  2564 0,162043  0,2778 0,833 0,4994 0,11559
1,689935  7 11758  1855 0,117234  0,2778 0,972 0,3886 0,10494
2,100789  8 13056  1298 0,082032  0,2778 1,111 0,291 0,0898

2,66103  9 14017  961 0,060734  0,2778 1,25 0,2096 0,07278
2,842125  10 14639  622 0,03931  0,2778 1,389 0,1453 0,05605
2,503592  11 15084  445 0,028124  0,2778 1,528 0,0969 0,04112
2,443517  12 15406  322 0,02035  0,2778 1,667 0,0622 0,02879
2,968505  13 15648  242 0,015294  0,2778 1,806 0,0384 0,01925
2,801172  14 15762  114 0,007205  0,2778 1,944 0,0228 0,01232
2,805526  15 15801  39 0,002465  0,2778 2,083 0,013 0,00754
2,163725  16 15814  13 0,000822  0,2778 2,222 0,0072 0,00442
3,521166  17 15818  4 0,000253  0,2778 2,361 0,0038 0,00249
4,255785  18 15820  2 0,000126  0,2778 2,5 0,0019 0,00134
4,477649  19 15822  2 0,000126  0,2778 2,639 0,0009 0,00069
4,072833  20 15823  1 6,32E-05  0,2778 2,778 0,0004 0,00034
3,337216  21 15823  0 0  0,2778 2,917 0,0002 0,00016
2,804185  22 0  0 0  0,2778 3,056 9E-05 7,5E-05
3,202616  23 0  0 0  0,2778 3,194 4E-05 3,3E-05
2,683349  24 0  0 0  0,2778 3,333 1E-05 1,4E-05

2,43864  25 0  0 0  0,2778 3,472 6E-06 5,6E-06
2,382073  antal mätvärden 15823  15823 1     0,99678
2,537668            
2,686876  Totalvindsumma 87531,881         

2,56167  koll 6979,931         
2,308227  koll 1913,7514         
2,492523  koll 1750,1836         
2,616889  koll 6436,051         
2,753158  koll 35840,92         

3,302804  Medelvinden 5,5319396 m/s  
A 

beräknat 6,1466     
3,466106            
3,337384       
3,012977            

2,82802            
2,266437            

 

Medelvinden vid 40 m höjd blir 5,53 m/s vilket ger att A = 6,15 m/s 

Medelvinden vid 60 m höjd blir 6,48 m/s vilket ger att A = 7,2 m/s 
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För att kunna räkna med Weibullfördelning har mätmastens utfall ritats upp och Weibull 

kurvans formfaktor anpassats till mätnings utfall.   

 

 
Diagram 3.5.1 Weibull fördelning, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 

 
Resultatet blev en formfaktor c = 2,35 

 

Med kända vinddata som ger vindhastigheten vid 40 respektive 60 m höjd, kan höjd gradient 

exponenten alpha, beräknas enligt uttryck (8). 

Medelvinden vid 60 m höjd till 6,48 m/s 

Medelvinden vid 40 m höjd till 5,53 m/s 

 

ln 5,54
6,48

ln 40
60

0,39098 

 

Beräknings formel: Ger exponenten alpha, α = 0,39098 mellan 40 – 60 m.  

Ger att beräknade medelvinden på 105 m blir 8,064 m/s 

För att kunna göra en jämförelse krävs att medelvinden långtidskorrigeras.  Dansk vindstat13F

14 

redovisar ett energi index per månad samt ett långtidskorrigerat värde för året. Den aktuella 

mätperiod sträcker sig från 2007-11 till 2008-03, vilket innebär att den är ganska kort. 

 
Tabell 3.5.4 Vind energiindex, Källa: 89Hwww.vindstat.dk 
  Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec   

2007     224      117      129      103       72       51       96       79     126       56     122      104   106,5 
2008     192      159      140            163,4 

 Grand 
Total   146,1   127,7   126,1     90,7    80,8    72,2    71,2    69,1    88,4  105,3  117,2   123,0   101,7 

 
                                                 
14 Danska vind energi indexet, www.vindstat.dk redovisar vindkrafts produktion och statistik från 19xx. 

2008-04-22 
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Summan av aktuella mätperioder → 122+104+192+159+140 = 717 

Summa grand total samma period → 117,2+123+146,1+127,1+126,1 = 639,5 

Ger en kvot av → 717/639,5 = 1,12118.. 

Enligt vindstat och denna studies beräkningar har mätperioden haft en energiproduktion som 

är 12 procent över den långtidskorrigerade.  För att räkna om detta till vindhastighet ger  

√1,12 1,04, eller 4 procent över normalt.   

8,064/1,04 = 7,753 m/s. För att rita och räkna en Weibull fördelning med detta A: 7,75/0,9 = 

8,61 och samma formfaktor som ansatts ur fördelningen från mätningarna, c = 2,35. 

För att illustrera skillnaden mot MIUU, redovisas en likadan tabell som tabell 3.5.1.  
 

Tabell 3.5.5 Mätmastdata omräknat till 105m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
      Nordex N92 2500 RE power MM92 Vestas V90 2000 Enercon N82 
m/s frekvens timmar kW kWh kW kWh kW kWh kW kWh 

2 0,0368 312,8 0 0 0 0 0 0 3 938,4
3 0,0605 514,25 0 0 0 0 0 0 25 12856,25
4 0,0822 698,7 83,5 58341,45 75 52402,5 75 52402,5 82 57293,4
5 0,0992 843,2 166,8 140645,8 187,5 158100 200 168640 174 146716,8
6 0,1093 929,05 375,3 348672,5 375 348393,8 362 336316,1 321 298225,1
7 0,1116 948,6 604,5 573428,7 600 569160 588 557776,8 532 504655,2
8 0,1066 906,1 875,7 793471,8 900 815490 889 805522,9 815 738471,5
9 0,0955 811,75 1209 981405,8 1312 1065016 1256 1019558 1180 957865

10 0,0806 685,1 1585 1085884 1763 1207831 1637 1121509 1612 1104381
11 0,0642 545,7 1980 1080486 1950 1064115 1904 1039013 1819 992628,3
12 0,0482 409,7 2294 939851,8 2000 819400 1988 814483,6 2000 819400
13 0,0342 290,7 2377 690993,9 2000 581400 1999 581109,3 2050 595935
14 0,0229 194,65 2418,6 470780,5 2000 389300 2000 389300 2050 399032,5
15 0,0145 123,25 2500 308125 2000 246500 2000 246500 2050 252662,5
16 0,0086 73,1 2500 182750 2000 146200 2000 146200 2050 149855
17 0,0049 41,65 2500 104125 2000 83300 2000 83300 2050 85382,5
18 0,0026 22,1 2500 55250 2000 44200 2000 44200 2050 45305
19 0,0013 11,05 2500 27625 2000 22100 2000 22100 2050 22652,5
20 0,0006 5,1 2500 12750 2000 10200 2000 10200 2050 10455
21 0,0003 2,55 0 0 0 0 2000 5100 0 0
22 0,0001 0,85 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0           

    Produktion MWh 7855   7623   7443   7195
    Kapacitets faktor 0,36   0,44   0,42   0,4

 
En formation med 9 Verk ger 0,949 park verkningsgrad, enligt WindPro park beräkning (se 

bilaga: WindPro beräkningar) 

• Vilket ger en park produktion på 7 443 * 9 * 0,95 = 63 638 MWh/år 

• Enligt WindPro med 94,9 procent verkningsgrad: 46 837,9 MWh/år  

• Enligt MIUU: 6 873 * 9 * 0,949 = 58 702 MWh/år 
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För att göra en enkel analys av beräkningsmetoden för mastdata och jämföra med WindPro 

har även beräkningar för olika verk vid 80 m respektive 67 m höjd utförts. Dessa är samma 

verk som används i landskapsanalysen för att bedöma om synintryckets påverkan kan vara 

acceptabelt.  

 
Tabell 3.5.6 Mastdata omräknat till 80 meter, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
      Vestas V66 Vestas V90 

m/s frekvens timmar kW kWh kW kWh 
1 0,0191 162,35 0 0 0 0 
2 0,047 399,5 0 0 0 0 
3 0,076 646 0 0 0 0 
4 0,101 858,5 33,4 28673,9 75 64387,5 
5 0,1179 1002,15 94,3 94502,745 200 200430 
6 0,1244 1057,4 178 188217,2 362 382778,8 
7 0,1204 1023,4 294 300879,6 588 601759,2 
8 0,1077 915,45 451 412867,95 889 813835,05 
9 0,0894 759,9 655 497734,5 1256 954434,4 

10 0,0689 585,65 901 527670,65 1637 958709,05 
11 0,0495 420,75 1169 491856,75 1904 801108 
12 0,0331 281,35 1433 403174,55 1988 559323,8 
13 0,0206 175,1 1667 291891,7 1999 350024,9 
14 0,012 102 1843 187986 2000 204000 
15 0,0064 54,4 1943 105699,2 2000 108800 
16 0,0032 27,2 1985 53992 2000 54400 
17 0,0015 12,75 1997 25461,75 2000 25500 
18 0,0006 5,1 2000 10200 2000 10200 
19 0,0003 2,55 2000 5100 2000 5100 
20 0,0001 0,85 2000 1700 2000 1700 
21 0 0 0 0 2000 0 
22 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 

    
Produktion 
MWh  3628  6096 

    Kapacitets faktor 0,207   0,348 
 

 

WindPro 

9st V90, 80 m → 41 071,5 MWh/år, park verkningsgraden på 94,5 procent 

9st V66, 78 m → 25 924 MWh/år, med en parkverkningsgrad på 95,2 procent  

 

Mastdata 

9st V90, 80 m → 6 096 * 0,945 * 9 = 51 846 MWh/år  

9st V66, 78 m → 3 628 * 0,952 * 9 = 31 084 MWh/år  
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En omräkning till 67 m höjd ger följande utfall.  
Tabell 3.5.7 Mastdata omräknat till 67 meter, Källa F. Osbeck och S. Markovic 2008 
      Vestas V66 Vestas V80 

m/s frekvens timmar kW kWh kW kWh 
1 0,0223 189,55 0 0 0 0 
2 0,0546 464,1 0 0 0 0 
3 0,0873 742,05 0 0 0 0 
4 0,114 969 33,4 32364,6 66,336 64279,584 
5 0,1298 1103,3 94,3 104041,19 152 167701,6 
6 0,1326 1127,1 178 200623,8 280 315588 
7 0,1232 1047,2 294 307876,8 456 477523,2 
8 0,1048 890,8 451 401750,8 684 609307,2 
9 0,082 697 655 456535 946 659362 

10 0,0591 502,35 901 452617,35 1217 611359,95 
11 0,0392 333,2 1169 389510,8 1480 493136 
12 0,024 204 1433 292332 1710 348840 
13 0,0135 114,75 1667 191288,25 1868 214353 
14 0,007 59,5 1843 109658,5 1950 116025 
15 0,0034 28,9 1943 56152,7 1983 57308,7 
16 0,0015 12,75 1985 25308,75 1995 25436,25 
17 0,0006 5,1 1997 10184,7 1999 10194,9 
18 0,0002 1,7 2000 3400 2000 3400 
19 0,0001 0,85 2000 1700 2000 1700 
20 0 0 2000 0 2000 0 
21 0 0 0 0 2000 0 
22 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 

    
Produktion 
MWh  3035  4176 

    Kapacitets faktor 0,173   0,238 

 

WindPro 

9st V80, 67 m → 32 514,4 MWh/år och parkvekningsgrad 94,2procent 

9st V66, 67 m → 24 579,4 MWh/år och parkverkningsgraden 94,9procent  

Mastdata 

9st V66, 67 m → 3 035 * 0,949 * 9 = 25 922 MWh/år  

9st V80, 67 m → 4 176 * 0,942 * 9 = 35 404 MWh/år 

3.6 34BKalkylerad produktion 
 

Skogen har en höjd på cirka 25 m och om turbulensen sprider sig cirka 3 gånger höjden på de 

störande objekten får vi en turbulent höjd som är cirka: 3 * 25 = 75 m. Tornhöjden 105 m och 

rotor diametern 90 m ger en lägsta höjd på 60 m varvid 1/3 av vingen sveper in i turbulent 

luftström under varvet.  Med V66 67 m kommer navcentrum att ligga under turbulensskiktet, 

medan ett V90 med 80 m torn har 80 procent av vinglängden i nedre läget i det turbulenta 

skiktet. Någon modell för att bedöma detta har inte hittats, utan det som finns är vad 

tillverkarna av vindkraftverk anför att 105 m är en lämplig höjd för att minimera 

turbulensverkan över skog.  
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Ansatsen blir därför att en park med 105 m V90 Vestas verk under rådande omständigheter 

med 10 procent avdrag för osäkerhet, kan beräknas och bedömas enligt tre scenarier, beroende 

på metod; 

 

• Enligt WindPro: 46 837,9 MWh/år 94,9 procent verkningsgrad, med avdrag för 10 

procent osäkerhet blir resultatet 42 154 MWh/år.  

• Enligt egenbehandlig av mastdata: 63 638/1,10 = 57 853 MWh/år  

• Enligt MIUU och egen Weibull: 58 702/1,10 = 53 365 MWh/år  

 

Vi har nu 3 produktions scenario att basera en investerings kalkyl på.  

 

3.7 35BInvesterings kalkyl 
 

För investeringskalkylen som endast blir hypotetisk, då projektet inte är verkligt, har vi en 

investeringsdel och en driftsdel. För investeringskalkylen används enbart 105 m V90 verken, 

för att ta fram nyckeltal. Ett budgetpris på verket från Vestas är ett riktigt pris, de resterande 

är endast hypotetiska, men grundar sig på förfrågningar hos leverantörer.  Eftersom 

beräkningarna i huvudsak beräknar nyckeltal, har hela investeringen ansatts som 

beräkningsunderlag. I en verklig situation med avkastningskalkyl skulle ansatsen bli en annan 

exempelvis med 20 procent egen finansiering och 80 procent extern bankfinansiering.  

 
Tabell 3.7.1 Investering Ki, Källa: Vestas, Peab, Arise, F.Osbeck & S, Markovic, 2008 
Benämning Sek/verk Sek 
9 st Vestas V90 105 m 24 500 000 220 500 000 
Fundament 1 600 000 14 400 000 
Kran & lyft  Ingår här i verket 
Elanslutning & kabel  3 000 m * 700: -  2 000 000 
Vägbyggen 3 km 3 000 m * 500: -  1 500 000 
Transformator station  2 000 000 
Projektering 300 000 / verk 2 700 000 
   
Total investering  287 100 000 
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Tabell 3.7.2 Driftskostnader, Kd, Källa: (Wizelius, 2003)*1,5  
Benämning Sek/kW Sek/2 MW verk 
Service 60 120 000 
Försäkring 48 96 000 
Elmätning  10 500 
Telefon  3 000 
Fastighets skatt 32 64 000 
Mijötillsynsavgift  1 500 
Administration  15 000 
  310 000 / verk 
Driftskostnad/år  2 790 000  

 
För kalkylen har 3 produktions scenarier använts; 

 

• 42 154 MWh/år, med WindPro 

• 53 366 MWh/år, enligt MIUU,    

• 63 638 MWh/år  

Dessa har tidigare beräknats enligt olika metoder, med olika bakgrundsdata.  

Kalkylräntan kan sättas mellan 6-10 procent och miljöcertifikat till 15 öre /kWh14F

15, elbörsen 

nordpool 2008-04-18, 0,40 kr/kWh vilket skulle ge ett pris på cirka 65 öre/kWh . Ansats på 

elpris har gjorts till tre olika 0.55, 0.6, 0.65 för de 3 produktions scenarier vilket ger en 

spridning i kalkylen. Med annuitetsmetoden räknas en årlig kapitalkostnad enligt (21)  

Kå = a Ki  

Realräntan ansätts till 4,5 procent ty under verkets livslängd kommer att variera och en 

realistisk ränta kan tänkas vara 7 procent, inflation 2,5 procent, avskrivning 20 år. 

Realränta 4,5 procent. Avskrivnings tid 20 år  

 

4,5
100 1,045
1,045 1 0,076876 

 

å 287 100 000  0,076876 22 071 100   

 

 
22 071 100 2 790 000

    
 

                                                 
15 Enligt http://www.vindenergi.org/Vindforskrapporter/V-139_vindkraft_i_framtiden.pdf, sidan 62. 2008-

05-12 
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4 7BResultat och diskussion 

 

Målet med detta arbete har varit att belysa svårigheterna vid vindkraftsetablering i skog eller 

liknade terräng. Med de nya modellerna över vindtillgången finns risk att olämpliga områden 

exploateras på felaktiga grunder. En alltför enkel metod kan grovt överskatta den produktion 

som vindkraftverket kan generera.  

En av de viktigaste frågor är hur högt ovan träden man måste sätta navhöjden för att undvika 

turbulens. Vid beräknings jämförelse med olika metoder bli utfallet varierande beroende på 

höjd.  

4.1 36BVind 
 
En egen analys av vindfördelningen (av utrymmesskäl, är inte hela datasetet med). 
 
Tabell 4.1.1 Windros, Källa: F. Osbeck och S. Markovic, 2008 
40 m 60 m kompass      Riktning 40m 60m 
9,634996 5 0  summering sektor vinkel observationer frekvens medelvind medelvind

           
4,879105 5,826691 0,0014706  397 1 0 397 0,87815 3,132907 3,815691
3,077925 3,90936 0,0132508  684 2 30 287 0,63484 2,554344 2,995114
2,245298 2,458615 0,0499502  1180 3 60 496 1,09714 4,397394 5,312482
5,322184 6,205489 0,0889777  2223 4 90 1043 2,30708 4,317126 5,294453
6,203644 7,4436 0,1097151  3474 5 120 1251 2,76717 5,00733 6,027577
3,640316 4,757262 0,1585785  5459 6 150 1985 4,39076 5,379395 6,368279
4,455997 5,433961 0,2264455  8050 7 180 2591 5,73121 6,303756 7,42922
0,327801 0,327801 0,2613558  11210 8 210 3160 6,98982 6,916676 8,013934
3,149917 3,837698 0,2943833  13585 9 240 2375 5,25343 5,75839 6,551444
2,404908 3,333527 0,3337016  14504 10 270 919 2,0328 4,138596 4,881934
2,161707 2,306385 0,3718091  15422 11 300 918 2,03059 5,052482 5,75987
4,414711 5,073118 0,4017827  15823 12 330 401 0,887 4,043466 4,782762
3,419618 4,404988 0,4520692    kontroll 15823 35 4,750155 5,60273
1,974406 2,419846 0,4716131    diff. 0    

6,213541 7,392744 0,47767     
Slakfaktor 

riktning 35   

2,143751 2,612182 0,5453786  
 
 
 

      
5,37035 6,200118 0,5922274         

4,794682 5,683362 0,6609913         
0,730599 1,132561 0,7700233         
4,691463 5,467527 0,7701138         
0,528359 0,780951 0,7704115         
0,327801 0,327801 0,7754191         
2,056484 2,326355 0,8987642         
2,050946 2,664373 0,9219015         
3,457722 4,204749 1,04031         
0,327801 0,327801 1,058451         
0,327801 0,327801 1,118778         
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4.2 37BEnergi och beräkningar 
 

En sammanställning av tidigare beräkningar ger en översiktlig bild av utfallet. 

105 meter navhöjd 

Enligt WindPro med 94,9 procent verkningsgrad: 46 837,9 MWh/år  

Enligt MIUU: 6 873 * 9 * 0,949 = 58 702 MWh/år 

Mastdata enligt vår metod ger en park produktion på 7 443 * 9 * 0,95 = 63 638 MWh/år 

 

Skillnaden i förutsägelse blir: 

63 638/46 837,9 = 1,3586…det vill säga en ökning med 36 procent 

58 702/46 837,9  = 1,252.. det vill säga en ökning med 25 procent 

80 meter navhöjd 

WindPro 

9st V90, 80 m → 41 071,5 MWh/år, park verkningsgraden på 94,5 procent 

9st V66, 78 m →25 924 MWh/år, med en parkverkningsgrad på 95,2 procent  

Mastdata 

9st V90, 80 m → 6 096 * 0,945 * 9 = 51 846 MWh/år.  

9st V66, 78 m → 3 628 * 0,952 * 9 = 31 084 MWh/år.  

 

Skillnaden i förutsägelse blir: 

51 846/41 071,5 = 1,262…det vill säga en ökning med 26 procent 

31 084/25 924 = 1,1990…det vill säga en ökning med 20 procent 

67 meter navhöjd 

WindPro 

9st V80, 67 m → 32 514,4 MWh/år och parkvekningsgrad 94,2 procent 

9st V66, 67 m → 24 579,4 MWh/år och parkverkningsgraden 94,9 procent  

Mastdata 

9st V80, 67 m → 4 176 * 0,942 * 9 = 35 404 MWh/år 

9st V66, 67 m →3 035 * 0,949 * 9 = 25 922 MWh/år  

 

Skillnaden i förutsägelse blir: 

35 404/32 514,4 = 1,08887…det vill säga en ökning med 9 procent 

25 922/24 579,4 =1,0546…det vill säga en ökning med 5,5 procent 
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Den största kvoten mellan beräkningarna blir 63 638/42 154 = 1,5096 eller cirka 51 procent.  

En trendlinje på avvikelsen av vår modell från WindPro, visar att studiens modell borde ge 

samma svar som WindPro vid cirka 50 m höjd, men att avvikelsen ökar med höjden. 
 

 
Diagram 4.2.1 Trendlinje på avvikelsen mellan beräknings modeller 

 

4.3 38BEkonomi 
 

För att göra en bedömning av investeringen redovisas 3 olika ersättningsnivåer för 

produktionen.  

 
Tabell 4.3.1 Ersättnings nivå 1 
Års produktion MWh 42 154 53 366 63 638
kapacitetsfaktor 0,27 0,34 0,4
fullast timmar 2 342 2 965 3 535
El ersättning/kWh 0,55 0,55 0,55
Pay- off tid 12,4 9,8 8,2
Sek/kWh 0,59 0,47 0,39

 
Tabell 4.3.2 Ersättning nivå 2 
Års produktion MWh 42 154 53 366 63 638
kapacitetsfaktor 0,27 0,34 0,4
fullast timmar 2 342 2 965 3 535
El ersättning/kWh 0,6 0,6 0,6
Pay- off tid 11,4 9 7,5
Sek/kWh 0,59 0,47 0,39

 
Tabell 4.3.3 Ersättnings nivå 3 
Års produktion MWh 42 154 53 366 63 638
kapacitetsfaktor 0,27 0,34 0,4
fullast timmar 2 342 2 965 3 535
El ersättning/kWh 0,65 0,65 0,65
Pay- off tid 10,5 8,3 6,9
Sek/kWh 0,59 0,47 0,39

 
Många hinder för projektet är av kostnadsmässig karaktär, exempelvis om markens bärighet 

kräver dyrare fundament. Denna avvägning kommer in i en senare fas då placeringen 

verifieras som byggbar och positionerna för vindkraftverken kan justeras. 
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4.4 39BMiljökonsekvenser 
 

Miljökonsekvensbeskrivningen har inte varit en huvuddel av arbetet, men en översiktlig MKB 

har gjorts, den finns med som bilaga. Landskapspåverkan bedöms som den största påverkan 

och det som vidare behöver utredas innan ett beslut kan tas. 

När man resonerar kring fördelar och nackdelar med vindkraft kommer ofta flera negativa och 

positiva saker fram. När man jämför vindkraft som energiomvandling talas här om sådant som 

kan upplevas eller relativt enkelt förstås. En nackdel med en energiproducent är att den syns, 

något som talar emot vindkraften då bra vindlägen oftast är väl synliga exempelvis i havet vid 

horisonten, eller i fjällen på en topp, eller på slättmark i lantbruksbyggd nära kusten. Även 

vattenkraft har här ett synbart miljöproblem, medan värmebaserade energislag har en fördel, 

då de kan placeras utom synhåll. När man kommer till själva energiomvandlingsprocessen 

handlar det oftast om att omvandla rörelse till elektricitet. Luftflöden och vattenflöden som 

omvandlas är relativt ordnade flöden med en relativt bra genomsnittlig hastighet. Rörelse 

genom värme är däremot en av naturen mer oordnad rörelse, med stor spridning i fart och 

riktning, framförallt riktningsskillnad är resonemangs mässigt viktig då en ordnad riktning bör 

vara lättare att omvandla till ex rotation. Vind och vatten bör därför vara effektiva maskiner 

för energiomvandling. Placering i skogsmiljö ger troligen en mer oordnad 

vindhastighetsprofil, något som är negativt rent tekniskt och energi mässigt. Fördelen är dock 

att de estetiska delarna kan tonas ned. Den synbara påverkan blir störst från syd, sydväst. ,där 

vindkraftverken syns på ganska långt håll. Man kan här tänka sig att den goda synbarheten 

innebär att vindläget är bra. Görs inga övriga etableringar i området är en etablering på 

Stjernarpsgods tänkbar ur både miljö- och energisynpunkt. Områdets höjdkurva, visar att 

lanskapet påverkas olika beroende på hur stigningen ser ut (se figur 3.5.1). Den blir relativt 

liten från alla undersökta lägen utom väst, sydväst där man kan se vindkraftsparken tydligt på 

långt avstånd. Således kan man anföra att områden med sådan topografisk profil har en lika 

stor landskapspåverkan som etablering på slätt, och att skogen inte nämnvärt inverkar på 

detta.  
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4.5 40BFelkällor 
 

Felkällor kan vara att SMHIs statistik från Halmstads flygplats, som har stor tyngdpunkt i den 

inledande WindPro beräkningen, vilket kan ge ett felaktigt underlag.  

 

Den största osäkerheten är normalårskorrigering, som gjorts från Danskadata. Denna kan 

tänkas ge en felaktig bild av vindläget. Med en variation på cirka 15 procent inom 

Skandinavien (Johansson, Bergström, 2000) kan en avvikelse på 15 procent ge att  

57 544 MWh/år blir 48 912 MWh/år.  

 

En osäkerhet i arbetet som framkom, men som inte förutsågs var höjdbestämningen. 

Beräkningsmodeller för klimat använder globala positioneringssystem som har en 

noggrannhet i storleksordningen 10 m, vilket kan innebära att publicerade data om vindar och 

väder har motsvarande osäkerhet.  
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5 8BSlutsatser 

 

5.1 41BVind 
 

MIUU - modellens giltighet bedöms vara god för området, men någon generell kommentar 

har författarna inte kompetens att göra, annat än att instämma i att vindmätning på platsen 

måste göras. För detta område är det enligt vår bedömning troligt att en sådan visar att platsen 

ger god ekonomi och kan konkurrera med placering på slätten nedanför. 

 

5.2 42BEkonomi 
 
En för enkel beräkningsmodell eller irrelevanta data kan ge en felaktig investering. 
 

Det som gör elproduktionen dyr, är inte förutsättningen att verken är placerade i skogen. 

Vindkraftverken har blivit dyrare. Priset på ett vindkraftverk var 2003 cirka 7 000 Sek/kW = 

14 MSek för 2 MW (Wizelius, 2003), men 2008 offererade Vestas 24,5 MSek, vilket 

motsvarar en stort pris ökning på 5 år. Enligt vår beräkning blir kostnaden per kWh med 2008 

års kostnadsläge cirka 0,5 Sek. 

 

5.3 43BMiljökonsekvenser 
 

Av undersökningen att döma blir den synliga påverkan lik den som etablering på slätt ger.  

Området har inslag av sumpskog vilket är mindre lämpligt vid stora fundament och ur miljö 

synpunkt.  

En fördel kan vara att skuggningen på grund av skymmande skog blir relativt liten. I 

beräkningen är villkoret att solen alltid skiner. 

I detta område påverkar höjdskillnaden hur avståndet mellan verken uppfattas och hur 

formationen inverkar på landskapsbilden. 
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7 10BBilaga 1 Förstudie - Miljökonsekvensbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vindkraftpark  Stjernarp  Halmstad 

 
Förstudie  Miljökonsekvensbeskrivning 
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Förord 
 

Detta MKB utkast är framtaget som en del i examensarbete ”vindkraftsetablering i skog” på 
Halmstad Högskola.  

 
Som underlag har projektutredningen använts samt kompletterats med miljöinformation 
Förstudien är inte en komplett MKB utan fokuserar på det som bedöms som problem 
områden.  

 
Ljud 
Landskapsbild 
Skugga 
Fåglar 
Topografi 
Etableringshinder 
 
 
 
Fredrik, Slobodan, 2008 
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Administrativa uppgifter 
 

Arise Windpower AB 
Box 18                                                                                                                     
312 21 LAHOLM   
SVERIGE 

Telefon: +46 430 685 000 
Fax: +46 430 164 50                                                  
Besök: Industrigatan 18     

101Hinfo@arisewindpower.se 
 

Organisationsnummer:  
 
Huvudbransch och tillhörande kod enligt SFS 2007:674 
 
40.80 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft 
med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, 
om den sammanlagda uteffekten är minst 1 megawatt. 
 
Kontaktpersoner: Peter Nygren, Mats Olofsson 
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7.1 44BSammanfattning 
 

Ansökan avser att bygga en vindkraftpark med nio vindkraftverk vid Stjärnarp i Halmstads 

kommun. Vindkraftparken skulle ge en årsproduktion på ca 50 000 MWh vilket motsvarar 

försörjningen av cirka 2 500 villor med en genomsnittlig omsättning på 20 000 kWh/år. 

Investering beräknas till cirka 290 MSek. 

 

Motivering till valt alternativ 

Tillräckligt avstånd till bostäder, området rymmer nio större verk utan att inkräkta på boende 

eller konkurrerande intressen, gynnsamma vindförhållanden. Verkens placering uppfyller 

strandskyddsavståndet 100 m. 

Det finns två ytterligare alternativ, med samma placering men olika storlek på verken. Under 

byggfasen kommer 3 km väg att byggas för transport av material. Uppställningsplatser för 

kran anläggs. Elledningar kommer att grävas ner i marken. Fundamenten gjuts och därefter 

kommer verken att monteras upp och driftsättas. 

 

Miljöpåverkan anses minimal då inga utsläpp till mark luft och vatten kommer att ske annat 

än under anläggnings, demonteringsfaserna samt då underhåll utförs. En sammansatt park 

reducerar påverkan vid service, då denna samordnas. Endast en mindre lokal påverkan i form 

av buller, skuggor och förändrad landskapsbild bedöms uppkomma. 
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7.2 45BBakgrund och syfte 
 

I Halmstad kommun där etableringen avses, finns ett förslag till fördjupad översiktsplan. I 

planen finns områden av primärt och sekundärt intresse. Det aktuella området är markerat 

som sekundärt intresse, men är tänkbart för en större vindkrafts etablering. Enligt Halmstads 

kommun bör verken placeras i grupper inom områdena för att minska påverkan. 

Vindkraftverken har därför dimensionerats för att utnyttja hela området. Vindkraftsverken 

som avses i miljökonsekvens beskrivningen avses placeras i skogsområdet i anslutning till 

Stjernarpsgods. Kommunens kustläge omöjliggör etablering i anslutning till kusten där de 

bästa vindlägena finns.  

 

Bland intressenterna för vindkrafts etablering i Halmstads kommun finns Arise Windpower 

AB som har för avsikt att etablera en regional närvaro. Syftet med 

miljökonsekvensbeskrivningen är att redovisa Arise Windpower ABs vindkraftetablerings 

miljöpåverkan under bygg, uppförande tiden samt under driftstiden. Uppförande tiden och 

byggskedet förväntas ta 6-8 månader. Driftstiden förväntas vara 20-25 år för verken, men > 

50 år för användning av platsen, då verken eller kritiska delar bytts ut när deras ekonomiska 

livslängd är till ända. Området som studerats inför miljökonsekvensbeskrivningen är både det 

som direkt berörs av själva vindkraftverket, men även byggnad av tillfartsvägar. I 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisas naturvärden, fornlämningar, olika riksintressen, 

sumpskog, samt ljud och skuggpåverkan. Den visuella påverkan i form av landskaps bilds 

inverkan 1 – 8 km från parken redovisas också.  

 

Området heter Stjärnarp, medans godset heter Stjernarp med gammal stavning, därav olika 

stavning i texten.  

7.3 46BAvgränsning 
 
 

7.3.1 67BTidsperiod för konsekvenserna 
 

Byggfasen pågår under mindre än ett år. Därefter bedöms verkens livslängd till cirka 20 år. 

Platserna kan ”återanvändas” och brukas för vindkraft i cirka 50 år. 

 



Vindkraftsetablering i skog  
 

56 
 

7.3.2 68BOmråde  
 

Området kring Stjernarpsgods har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen. Betecknas av 

den stora cirkeln på figur 7.3.2.1. Den mindre cirkeln är ett område som är av intresse för 

senare utbyggnad, om inga konkurrerande etableringar sker.  

 

 
Karta 7.3.2.1 Stjernarpsvindpark, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 

 

7.4 47BMiljömål 
 

För Hallands län är planerings målet att 256 GWh/år skall produceras med vindkraft år 2010. 

Fördelningen är 154 GWh/år till havs, och 102 GWh/år på land. Hallands planerings målet 

motsvarar 6,4 procent av Sveriges totala vindenergiproduktion. Den föreslagna parken skulle 

ge cirka 50 GWh. I Halmstads kommun finns idag endast 9 verk och den beräknade 

produktionen kan uppgå till 8,6 GWh. Halmstads kommun anger i sin energiplan att man skall 

verka för att kommunen/regionen under 2007-2010 ökar mängden vindkraft till 90 GWh. En 

sådan ökning skulle motsvara cirka 1 procent av det nationella målet. En etablering av 

Stjernarpsparken skulle bidra med 50 GWh/år vilket motsvarar mer än hälften av målet.  
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Nationellt finns 16 st delmål med avseende på miljökvalitet av vilka Halmstad bedömt 5 st 

relevanta för vindkraft.   

 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Ingen övergödning 

 
 
”Målen avser minskade växthusgaser samt minskade 
luftföroreningar. Till stor del är detta kopplat 
till användning och omvandling av fossila 
bränslen. Genom att aktivt arbeta för alternativa 
förnyelsebara energikällor till kol och olja, 
bidrar planen till att minska utsläppen, vilket 
därmed är ett steg mot att uppnå miljömålen.”  
Källa: Halmstads, fördjupad översiktsplan för vindkraft 
 
• God bebyggd miljö 
 
”Målet avser att fysisk planering och samhällsbyggnad 
senast år 2010 ska grundas på program 
och strategier för hur energianvändningen 
ska effektiviseras och på sikt minskas samt 
hur utbyggnaden av bl.a. vindkraft ska främjas. 
Planen främjar vindkraftsutbyggnaden, vilket 
överrensstämmer med målet.” 
Källa: Halmstads, fördjupad översiktsplan för vindkraft, 2008 
 

Verksamheten påverkar samtliga av dessa mål positivt. Globalt ger verksamheten en friskare 

luft, då den tillåter en minskning av användningen av fossila bränslen. Ett vindkraftverk 

producerar 100 gånger mer energi än det krävs för att uppföra det. En god hushållning av 

resurserna sker alltså. Verksamheten bidrar till ett långsiktigt miljötänkande. 
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7.5 48BPlanförhållanden 
 

Halmstads kommun har en ”fördjupad översiktsplan för vindkraftsutbyggnad” som är under 

samråd. Denna används som plandokument för etableringen, då den bedöms bli antagen.  

 

 
Karta 7.5.1 Vindlägen i Halmstads kommun, Källa: Halmstads översiktsplan, 2008 
 

Området ligger i en sekundär zon, utan några hinder. Med avseende på radiostörning finns det 

ingen järnväg eller flygplats inom störningsområdet.  

 
”Stjärnarp 
Vindförhållanden: Strax under 7 m/s på 71 m 
och runt 7,7 m/s på 103 m. 
Området är beläget norr om Stjärnarp och omfattar 
cirka 4 km2. Större delen är bevuxet med 
skog och område är relativt flackt (55-80 m ö h). 
Det finns ett befintligt vägnät inom området som 
kompletteras med skogsvägar, vilka kan användas 
för vindkraftsverkens behov” enligt Halmstad kommun. 
 
”Minsta avstånd till väg och järnväg ska vara 
minst verkets totalhöjd, dock minst 50 m. Vid 
höga verk ska den visuella påverkan beaktas 
gällande avstånd från verk till väg. 
Högsta totalhöjd får inte överstiga 150 m eller 
det mått som medför att vitt blixtljus krävs.”  
Källa: Halmstads, fördjupad översiktsplan för vindkraft, 2008  
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7.6 49BTidigare beslut 
 

Det finns inte några tidigare beslut. Detta är första ansökan inom detta område. 

7.7 50BNulägesbeskrivning 
 

Nuvarande markanvändning: 

Idag brukas marken i konventionellt skogsbruk, samt som rekreations och strövområde. 

Området består till stor del av sumpskog, vilket är vanligt i Svensk skogsmark.  

7.7.1 69BYtvatten (hav, sjöar och vattendrag) 
 

En vattensamling finns ”kohagadammen” och avståndet till närmsta vindkraftverk planeras 

till 270 m. 

7.7.2 70BGeologi/hydrogeologi   
 

Marken har cirka tio procents lerhalt (antagande). Detta ger goda förutsättningar för väg 

dragning och transporter eftersom lerhaltiga jordar i regel återställs relativt snabbt efter att 

nötningen upphört.   

 

7.7.3 71BLandskap och kulturmiljö 
 

Inga riksintressen för kulturmiljövård finns inom etableringsområdet för den föreslagna 

vindkraftsparken. Landskapsbilden består idag av skogsmark som präglas av stormfälld skog.  

 
Karta 7.7.3.1 Friluftsliv, Källa: Halmstads översiktsplan, 2008 
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7.7.4 72BÖvriga kulturmiljöer  
 

I områdena och bebyggelsen runt utvald plats finns det riksintressen för kulturmiljövård. 

Dessa områden kommer dock inte störas av aktivitet kring vindkraftsparken. 

 

 
Karta 7.7.4.1 Kulturmiljövårdsområden, Källa: Vindgis, 2008 

7.7.5 73BFörutsättningar 
 

Områdena som är märkta med riksintressen för naturvård påverkas inte av platsen där 

vindkraftverken är tänkt att uppföras. Vindkraftverkens placering är noga vald för att inte 

krocka med dessa intressen. Det finns heller inga Natura 2000 - områden i närheten.  

Vindkartan visar att området har cirka 7,8 m/s i genomsnitts vind på 103 m över 

nollplansförskjutningen. 7,8 m/s är att räkna som bra för vindkrafts etablering.  

 

 
Karta 7.7.5.1 Vind enligt MIUU, Källa: Uppsala Universitet, 2008 
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7.8 51BHushållning med mark, vatten och andra resurser 
 

För varje fundament så kommer en 2,5 m djup kvadratisk grop med sidan 15 m att grävas. 300 

m3 betong åtgår till varje grop. 225 m2 markyta går åt för fundamentet och ytterligare 500 m2 

kommer tillfälligt att påverkas under monteringsarbetet.  

Cirka 3 km grusväg kommer att byggas för transport av material. Vägen kommer att vara 

cirka 5 m bred. Uppställningsplatser för kran anläggs. Elledningar kommer att grävas ned i 

marken. Vatten förbrukas ej annat än till betongen vid uppförandet av fundamentet. 

 

De 500 m2 som påverkas av monteringsarbetet kommer efter drifttagandet åter att kunna 

användas för skogsbruk. Obrukbar mark blir endast 225 m2 plus vägen som anläggs. Området 

har redan anlagda vägar, som kommer att förbättras under monteringen.  

 

7.9 52BAlternativredogörelse 
 

Undersöka lokaliseringsalternativ 

Huvudalternativet avser en vindkraftpark med nio vindkraftverk på totalt 18 MW. 

Vindkraftverken har en navhöjd på 105 m och rotordiameter på 90 m. Verken kommer att 

placeras utsprida inom området för att påverka omgivningen och varandra så lite som möjligt 

samt för god elproduktion. Inbördes avstånd mellan verken kommer vara cirka 500 m. 

 
 
Vindkraftverkens koordinater enligt RT90. 
Verk 1. x: 1 326 745 y: 6 282 904 
Verk 2. x: 1 326 460 y: 6 283 331  
Verk 3. x: 1 326 755 y: 6 283 728 
Verk 4. x: 1 327 212 y: 6 283 199 
Verk 5, x: 1 327 384 y: 6 284 410 
Verk 6, x: 1 327 110 y: 6 284 064  
Verk 7, x: 1 327 405 y: 6 283 647 
Verk 8, x: 1 327 791 y: 6 284 064 
Verk 9, x: 1 327 719 y: 6 283 067 
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Karta 7.9.1 Verkens placering, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

7.9.1 74BNollalternativ 
 

Om inga vindkraftverk byggs på platsen leder till att inga vägar behöver byggas, inga skuggor 

eller buller uppstår. Investeringen på cirka 300 MSek uteblir och vindkraftverken monteras på 

en annan plats. Att ett nollalternativ skulle innebära att denna miljövänliga energi kanske 

ersättas med importerad kolkraft, är osannolikt, då tillverkningen av vindkraftverk är det som 

begränsar expansionen. Detta innebär att verk kommer att monteras i det takt de kan 

produceras.  

7.9.2 75BMotivering till valt alternativ 
 

Tillräckligt avstånd till bostäder. Området rymmer nio större verk utan att inkräkta på boende. 

Närhet till kusten och lämplig terräng leder till gynnsamma vindförhållanden. Få motstående 

intressen. Närhet till service i Lahom/Malmö.  

Verkens placering uppfyller strandskyddsavståndet. 

7.9.3 76BAlternativa utformningar 
 

Det finns två ytterligare alternativ. Båda ligger inom samma område och har samma 

utformning, placering och antal men olika storlek på vindkraftverk,  
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Alt 1 V90, 105 m 

Alt 2 V80, 80 m 

Alt 3 V66, 67 m 

 

 
Karta 7.9.3.1 Alternativ placering, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 

7.10 53BEffekter, konsekvenser och åtgärder 
 

Vindkraft är ren energi och ger på så vis en positiv påverkan på den globala miljön. Energin 

för att tillverka, transportera, uppföra, driva och riva ett vindkraftverk motsvarar energin som 

vindkraftverket producerar under en procent av sin livstid.  

 

I maskinhuset finns cirka 200 liter smörjolja och hydraulolja. Risk för läckage är mycket liten 

och vid en incident samlas oljan upp i verkets torn. Utsläpp till mark anses nästan obefintlig 

men ifall oljan läcker ut till mark så kommer den ge stora konsekvenser för djur- och växtlivet 

på en liten yta. 

 

Verksamheten har direkt koppling till miljömålen. Den nationella energianvändningen skall 

effektiviseras och på så sätt minska. Andelen förnybara energiresurser skall öka, vindkraften 

ska främjas. 
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7.10.1 77BBuller och Skuggor  
 

Buller, kravet för maximal ljudnivå för närliggande bostäder är 40 dB(A). Beräkningar visar 

att kravet uppfylls på merparten av fastigheterna. Maximalt beräknat värde varierar mellan 

23,5 och 43,8 dB(A) vid de närmsta bostäderna. Detta visar att bullerkraven klaras i 

merparten av fallen. 

 

Skuggor, skuggberäkningar har genomförts med utgång från det absolut sämsta scenariot. Det 

verkliga antalet skuggtimmar brukar normalt utgöra en tredjedel utav det beräknade värdet. 

För flera fastigheter överskrids Boverkets rekommendation på 30 timmar per år. Dessa 

fastigheter är idag omgivna av växtlighet så den verkliga störningen bedöms bli betydligt 

lägre. Om dessa förutsättningar ändras finns möjlighet att programmera skuggautomatik som 

vrider undan rotorn på vindkraftverket vid risk för störning. 

Se WindPro bilagor för detaljerad beskrivning. 

7.10.2 78BAvstånd till bostäder 
 

Enligt vindkraftsplanen för Halmstads kommun är kravet på avstånd mellan vindkraftverk och 

enstaka boningshus 500 m. Avståndskravet till samlad bebyggelse är minst 1 000 m. De 

inbördes avstånden mellan verken är > 5 rotor diametrar det vill säga ca 90 * 5 = 450 m.  

7.10.3 79BPåverkan på landskapsbild 
 

Rotorn på dessa vindkraftverk har lågt varvtal vilket uppfattas mer lugnande än på mindre 

vindkraftverk som har högt varvtal. Detta ger en ökad rotorharmoni och uppfattas då mindre 

stressande.  

För att få vindkraftverken att smälta in ännu mer i jordbrukslandskapet kan man tänka sig att 

måla nedre delen på tornen i grön nyansskala.  

 

För att göra vindkraftsparken mer estetiskt tilltalande, har man valt att försöka placera 

vindkraftverken i huvudsak i ett regelbundet mönster. Terrängens och markens lokala 

egenskaper gör dock att visst avsteg från en geometrisk regelbundenhet kvarstår. Även 

skillnaderna i höjdled påverkar den estetiske bilden, men terrängens samverkan med 

sumpskog gör att vindkraftverken måste placeras på lokala höjder.  
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Fotomontagen presenteras i serier med varje foto punkt för sig, för att illustrera skillnaden 

mellan alternativen.  

 

Alt 1 V90, 105 m 

Alt 2 V 80, 80 m 

Alt 3 V66, 67 m 

  

Vid arbetet observerades att ingen märkbar skillnad går att se utan mäthjälpmedel, mellan alt 

2-3 på fotomontagen. Därför redovisas endast bilderna för alternativ 1 och 3, som har störst 

inbördes skillnad.  

 

Fotopunkterna 1-8 är längs väg som slingrar runt skogsområdet. Vid Landskapsstudien 

sammanställdes ett 20 tal bilder, varav 9 visade verken och vid resterande punkter döljs 

vindkraftverken av skog eller terräng. Höjdskillnaderna inom området gör att den geometriska 

formen i parken inte syns vid betraktande från vägen.  

 

Punkt 1 illustreras av foto 1-2 

Punkt 2: foto 3-4 

Punkt 3: foto 5-6 

Punkt 4: foto 7-8 

Punkt 5: foto 9-10 

Punkt 6: foto 11-12 

Punkt 7: foto 13-14 

Punkt 8: foto 15-16 

 

Punkten 9 visar att vindkraftverken även är synliga från motorvägen, men delvis skyms av 

bebyggelse.  

 

Punkt 9: foto 17-18 
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7.10.4 Översikt fotopunkter 

 
Fotopunkten och kameravinkel illustreras av en grön pil med ett V mot öppningsvinkeln 
 

 
Karta 7.10.4.1 Fotopunkter 1-8, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 

 
Karta 7.10.4.2 Fotopunkt 9, motorvägen, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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7.10.5 80BFotomontage  

Fotopunkt 1 
 

 
Foto 7.10.5.1 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.2 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 2 
 

 
Foto 7.10.5.3 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.4 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 3 
 

 
Foto 7.10.5.5 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.6 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 4 
 

 
Foto 7.10.5.7 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.8 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 5 
 

 
Foto 7.10.5.9 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.10 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 6 
 

 
Foto 7.10.5.11 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.12 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 7   
 

 
Foto 7.10.5.13 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.14 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 8 
 

 
Foto 7.10.5.15 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.16 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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Fotopunkt 9 
 

 
Foto 7.10.5.17 V90 105 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
 
 

 
Foto 7.10.5.18 V66 67 m, Källa: F. Osbeck & S. Markovic, 2008 
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7.10.6 81BNärbelägna vindkraftverk 
 

 
Karta 7.10.6.1 befintliga vindkraftverk, Källa: Halmstads kommun, 2008 

 

7.10.7 82BFlora och Fauna 
 

Det finns inga nyckelbiotoper eller sumpskogar i området vindkraftverken är tänkta att 

placeras se kartor nedan. Dock så finns sådana områden längre ifrån området.  

Det finns inga statistiska belägg som tyder på att flyttfåglar i större utsträckning brukar 

kollidera med vindkraftverk. En fågel inventering finns som bilaga. De arter som kan tänkas 

påverkas mest är rovfåglar.  

 

 I området finns liksom i övrigt i Svensk skog en stor del sumpskog. Verkens placering är 

därför begränsad till de områden som inte inkräktar på eller ligger direkt i sumpskogen. Även 

en del fornminnen finns i området, dock ej i anslutning till någon byggplats.  
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Karta 7.10.7.1 Skogenspärlor, Källa: 102Hskogsvårdsstyrelsen, 2008 
 

7.10.8 83BNaturresurser 
 

Energin som produceras årligen från varje vindkraftverk är 2 800 – 6 000 MWh/år, beroende 

på alternativ. 

För alternativ 1 med 9 st 105 m 2 MW, blir den totala produktionen cirka 50 GWh/ år. 

För alternativ 2 med 9 st 80 m 2 MW, blir den totala produktionen cirka 40 GWh/år. 

För alternativ 3 blir 9 st 67 m 2 MW, blir den totala produktionen cirka 25 GWh/år. 

 

Mark som tas i anspråk kan ses under rubriken ” Hushållning med mark, vatten och andra 

resurser”.  
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7.10.9 84B Transporter 
 

Under byggnation: 

Transporter för anläggning av väg, fundament, mobilkran med mera beräknas till cirka 1000 

lastbilslass för hela installationen och hjälputrustning.  

Under drift: 
Normalt serviceintervall är sex månader då transporter endast sker med lättare fordon. Under 

första halvårets drift kan tätare besök förekomma.  

7.11 54BSamlad störningsanalys 
 
Bebyggelsen kring Stjernarpsskogen ligger i utkanten av störningsområdet och utförda 

beräkningar visar att påverkan och störning blir ringa. Acceptabla nivåer med avseende på 

skuggor och ljudutbredning kommer att kunna upprätthållas. Minskning av verkens 

produktionstid kommer att göras för att uppnå detta. En ytterligare minskning av antal verk 

eller restriktioner på produktionstid kommer att innebära att projektet ej blir lönsamt.  

 

Då landskapet i området redan karakteriseras av vindkraftsetablering kommer denna 

vindkraftspark inte att påverka i det stora perspektivet. Viss visuellpåverkan på närliggande 

bebyggelse kommer att ske, men hur detta uppfattas är beroende på de närboendes inställning 

till vindkraft.  

 

Ringa störningar på rekreationsintressen eller djurliv uppstår.  

Inga natur, kultur eller andra miljö intressen berörs. Det förekommer ett flertal sumpskogs 

områden, men de berörs ej. Inga nyckelbiotoper finns i området.  

Det förekommer inte heller några konflikter med allmänna intressen i området eller 

Halmstads kommun. Tvärtom finns området med på Halmstads kommuns karta för intressanta 

områden. 

 

7.12 55BUppföljning 
 

En uppföljning av energiproduktion kommer göras ett år efter drifttagandet av 

vindkraftparken. Detta ska då jämföras med de produktionsberäkningar som utförts. 

En uppföljning av eventuella ljudstörningar och skuggeffekter kommer också att genomföras. 

Detta kommer att göras antingen med mätningar eller med en enkätundersökning. 
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7.13 56BBeräkningsmetoder 
 

Buller- skugg- och produktionsberäkningar har gjorts i projekteringsprogrammet WindPro. 

WindPro programmet används av de flesta större vindkraftsprojektörer. 

Vid beräkningar av hur mycket markyta som går åt för fundamentet är underlagsmaterialet de 

specifikationer som tillverkaren av vindkraftverken angivit. 

Årsmedelvinden i området har hämtats SMHI samt från Uppsala Universitets MIUU- modell 

och energin beräknats med WindPro samt i Excel med Weibull kurvor och verkens effekt 

kurvor.  

 

7.14 57BOsäkerheter och kunskapsluckor 
 

7.15 58BSamrådsredovisning 
 
Inget samråd har ännu hållits, utan detta dokument är en förberedelse. 
 

7.16 59BReferenser och källor 
 

Projektbeskrivning/WindPro beräkningar Vindkraftsparken – Stjernarpsgods 

Halmstads Kommuns hemsida 103Hwww.halmstad.se 

 
Halmstads kommuns skrift ”fördjupad översiktsplan för vindkraftsutbyggnad” under samråd. 

 
Miljömål för Hallands län 
104Hwww.n.lst.se/n/amnen/Miljomal/Publikationer.htm 
 
Kartor från VindGIS och Eniro 
105Hhttp://www.gis.lst.se/vind/ 
 
Skogsvådrsstyrelsen 
106Hhttp://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/skogensparlor.aspx 
 
Energimyndigheten 
107Hwww.energimyndigheten.se 
 
Artportalen 
108Hhttp://www.artportalen.se/birds/atlas/start.asp?atlasruta=04C6F 
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8 11BBilaga - Stjernarps fåglar  

Ansvarig/artportalen: Lars Bergman, Halmstad 
Säkra häckningar (10-20) 30  
Troliga häckningar (5-9) 27  
Möjliga häckningar (2-4) 36  
                                      Summa:93 
Art  Kriterie   Numerär  
109HKnölsvan  Bo där ad. setts ruvande   (18) –  
110HGrågås   Bo där ad. setts ruvande   (18) –  
111HKanadagås  Nyligen flygga ungar eller dunungar  (13) – 
112HKricka   Par i lämplig häckningsbiotop    (4) –  
113HGräsand   Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
114HKnipa   Parningscermonier, parning  (6) –  
115HRapphöna  Sjungande/spelande hane   (3) –  
116HFasan   Sjungande/spelande hane   (3) – 
117HSmådopping  Obs under häcktid   (2) –  
118HGråhäger  Besök vid sannolik boplats  (7) –  
119HRöd glada  Ad. med föda åt ungar   (16) –  
120HBrun kärrhök  Besök vid sannolik boplats  (7) –  
121HDuvhök   Permanent revir   (5) –  
122HSparvhök  Obs under häcktid   (2) –  
123HOrmvråk   Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
124HTornfalk   Obs under häcktid   (2) – 
125HSothöna   Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
126HStrandskata  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
127HMindre strandpipare  Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
128HTofsvipa   Bo där ad. setts ruvande   (18) –  
129HMorkulla  Permanent revir   (5) –  
130HStorspov   Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
131HSkogssnäppa  Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
132HFiskmås   Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
133HTamduva  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
134HSkogsduva  Permanent revir   (5) –  
135HRingduva  Permanent revir   (5) –  
136HTurkduva  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
137HGök   Sjungande/spelande hane   (3) –  
138HSparvuggla  Sjungande/spelande hane   (3) –  
139HKattuggla  Nyligen flygga ungar eller dunungar  (13) –  
140HHornuggla  Bo där ungar hörts   (19) –  
141HNattskärra  Sjungande/spelande hane   (3) –  
142HTornseglare  Ad till/från på sätt som visar på bebott bo (14) –  
143HGröngöling  Permanent revir   (5) –  
144HSpillkråka  Permanent revir   (5) –  
145HStörre hackspett  Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
146HMindre hackspett  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
147HSånglärka  Ad. med föda åt ungar   (16) –  
148HBacksvala  Obs under häcktid   (2) –  
149HLadusvala  Ad till/från på sätt som visar på bebott bo (14) –  
150HHussvala   Ad till/från på sätt som visar på bebott bo (14) –  
151HTrädpiplärka  Ad. med föda åt ungar   (16) –  
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152HForsärla   Ad. med föda åt ungar   (16) 1 (B)  
153HSädesärla  Bo där ägg eller ungar setts  (20) –  
154HGärdsmyg  Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) – 
155HJärnsparv  Sjungande/spelande hane   (3) –  
156HRödhake   Ad. med föda åt ungar   (16) –  
157HNäktergal  Sjungande/spelande hane   (3) –  
158HRödstjärt   Bo där ägg eller ungar setts  (20) –  
159HBuskskvätta  Sjungande/spelande hane   (3) –  
160HStenskvätta  Obs under häcktid   (2) –  
161HKoltrast   Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
162HBjörktrast  Besök vid sannolik boplats  (7) –  
163HTaltrast   Ad. med föda åt ungar   (16) –  
164HDubbeltrast  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
165HKärrsångare  Sjungande/spelande hane   (3) –  
166HHärmsångare  Sjungande/spelande hane   (3) –  
167HÄrtsångare  Sjungande/spelande hane   (3) –  
168HTörnsångare  Permanent revir   (5) –  
169HTrädgårdssångare  Sjungande/spelande hane   (3) –  
170HSvarthätta  Sjungande/spelande hane   (3) –  
171HGrönsångare  Permanent revir   (5) –  
172HGransångare  Sjungande/spelande hane   (3) –  
173HLövsångare  Permanent revir   (5) –  
174HKungsfågel  Permanent revir   (5) –  
175HGrå flugsnappare  Sjungande/spelande hane   (3) –  
176HSvartvit flugsnappare  Permanent revir   (5) –  
177HEntita   Permanent revir   (5) –  
178HSvartmes  Upprörd varnande för ägg el. ungar  (8) –  
179HBlåmes   Bo där ungar hörts   (19) –  
180HTalgoxe   Ad. med föda åt ungar   (16) –  
181HNötväcka  Bobygge, grävning eller uthackande  (10) –  
182HTrädkrypare  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
183HTörnskata  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
184HNötskrika  Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
185HSkata   Använt bo påträffat   (12) –  
186HKaja   Bo där ungar hörts   (19) –  
187HRåka   Obs under häcktid   (2) –  
188HKråka   Ad. med föda åt ungar   (16) –  
189HKorp   Nyligen flygga ungar eller dunungar  (13) –  
190HStare   Bo där ägg eller ungar setts  (20) –  
191HGråsparv   Bobygge, grävning eller uthackande  (10) –  
192HPilfink   Bo där ägg eller ungar setts  (20) –  
193HBofink   Bo där ägg eller ungar setts  (20) –  
194HGrönfink   Bo där ägg eller ungar setts  (20) –  
195HSteglits   Sjungande/spelande hane   (3) –  
196HGrönsiska  Permanent revir   (5) 
197HHämpling  Nyligen flygga ungar eller dunungar  (13) –  
198HGråsiska   Par i lämplig häckningsbiotop  (4) –  
199HStenknäck  Permanent revir   (5) –  
200HGulsparv   Permanent revir   (5) –  
201HSävsparv   Par i lämplig häckningsbiotop  (4) - 
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9  12BBilaga WindPro 

 

9.1 60BWindPro vinddata 
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9.2 61BProduktion alla verk 
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9.3 62BWindPro 1 V90 105 m 
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9.4 63BWindPro 2 V90 80m 
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9.5 64BWindPro 4 V80 67m 
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9.6 65BWindPro V66 78m 
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9.7 66BWindPro V66 67m  
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