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Abstract 

 

The purpose of this study was to increase the level of knowledge in the field of Environmental 

Impact Assessment (EIA) for wind power. The study includes six wind power farms in the 

County of Västerbotten in northern Sweden. The main questions were: What are the real 

dimensions of roadways and land claims for both roads and wind power turbines? How do 

those dimensions correlate with the dimensions stated in the EIA? Are there any differences 

in values of the dimensions between the wind power farms that are included in this study? 

The width of the roadways and the land claims for both roads and wind turbines in wind 

power farms were examined on site. The results from the examinations were compared with 

the dimensions available in the EIA for each wind power farm. When comparison was 

possible the outcome was that the measurements for roadways matched with the dimensions 

but measurements for land claims for roads and wind turbines exceeded the dimensions. The 

values of the measured dimensions vary within and in certain cases between the wind power 

farms. From the findings of this study it can be concluded that it is difficult to in advance 

estimate how much land roads and wind turbines in wind farms will claim. In addition the 

study shows that it is of great importance to specify the dimensions of roadways and land 

claims for roads and wind turbines in the EIA for wind power farms. 
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Sammanfattning 
 
Det kommer att ske en stor utbyggnad av vindkraften de närmaste åren i Sverige; men 

vindkraftsbranschen är relativt ung och har få standarder att luta sig tillbaka mot när 

miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, ska genomföras och upprättas. Denna studie behandlar 

vägbanors bredd (körbana och vägren), markanspråk kring vägbanor (schaktad yta och 

avverkad skog) och markanspråk för själva vindkraftverken (fundament, grusad och schaktad 

yta samt avverkad skog) inom sex vindkraftsparker i Västerbottens län. Syftet med studien 

var att höja kunskapsnivån inom MKB-området för vindkraft.  

 

De frågeställningar som skulle besvaras var: Hur behandlas vägbanors bredd samt 

markanspråk kring vägbanor och vindkraftverk i MBK-dokumenten? Hur förhåller sig de 

verkliga måtten med vad som uppges i MKB-dokumenten? Är det någon skillnad i 

medelvärde för vägbanors bredd samt markanspråk kring vägbanor och vindkraftverk mellan 

vindkraftsparkerna? De verkliga måtten för vägbanors bredd och markanspråk kring 

vägbanor och vindkraftverk undersöktes på plats i vindkraftsparkerna och medelvärdena 

jämfördes sedan med vad som uppges i vindkraftsparkernas respektive MKB-dokument.  

 

Resultatet visar att vägbanors bredd och markanspråk kring vägbanor och vindkraftverk inte 

behandlas på samma sätt i de olika MKB-dokumenten och att måtten som anges varierar. 

När medelvärden från undersökningarna kunde jämföras med angivna mått i 

vindkraftsparkernas respektive MKB-dokument blev resultatet att: de verkliga måtten för 

vägbanans bredd i princip stämmer överens med de angivna måtten i MKB-dokumenten men 

de verkliga måtten för markanspråk kring vägbanor och vindkraftverk överskrider till stor del 

de angivna värdena i MKB-dokumenten. Det kunde också visas att de uppmätta värdena för 

vägbanors bredd och markanspråk kring vägbanor och vindkraftverk varierar inom och till 

viss del mellan vindkraftsparkerna. 

 

I diskussionen konstateras att det verkar finnas svårigheter med att i förväg beräkna hur 

breda vägbanor man behöver bygga, och hur stora markarealer vägar och vindkraftverk totalt 

kommer att kräva inom en vindkraftspark. En slutsats är att de som projekterar för en 

vindkraftspark bör: (i) ange mått för vägbanors bredd samt storlek på markanspråk kring 

vägbanor och vindkraftverk, (ii) ange hur dessa mått kan tänkas variera och (iii) specificera 

hur stor del av markanspråket som får vara schaktat respektive avverkat. Resultatet från 

denna studie tyder på att en rimlig bredd på vägbanor är fem till sex meter, att 

markanspråket kring vägbanor bör kunna vara runt 20 meter och att det totala 

markanspråket för varje vindkraftverk kan variera mellan 0,3 och 0,7 hektar.  
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1. Inledning 
 

Den svenska regeringen antog år 2009 ett direktiv om främjande av användningen av 

förnybar energi. I detta direktiv finns ett mål att minst 49 % av den svenska energin ska vara 

förnybar (Regeringskansliet 2011) år 2020. Vindkraft kommer att spela en viktig roll för att 

man ska kunna nå detta mål, vilket innebär att en stor utbyggnad av vindkraften i Sverige 

kommer att ske de närmaste åren (Boverket 2009).  

 

För att få anlägga en vindkraftspark måste i de flesta fall en ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken lämnas till Länsstyrelsen (Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd). I denna ansökan måste en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingå 

(Miljöbalken (1998:808) 6 kap, § 1). För att man ska kunna göra så säkra förutsägelser som 

möjligt är det viktigt att de uppgifter som ligger till grund för MKB-dokumentet stämmer 

(Hedlund och Kjellander 2007). En uppgift som ofta ingår i vindkraftsparkers MKB är det 

faktiska markanspråket; det vill säga den yta som vindkraftsparkens olika komponenter tar 

upp. Arealer naturmark försvinner och blir hårdgjorda ytor när nya vägar inom 

vindkraftsparken byggs och vindkraftverk installeras. Etablering av vägar medför oftast 

schaktning och avverkning av skog och där vindkraftverk ska resas måste, i de flesta fall, 

schaktning och avverkning utföras. Om en större yta mark tas i anspråk för vägar och 

vindkraftverk än vad som uppges i MKB-dokumentet, finns en risk för att bedömningen av 

vilken påverkan vindkraftsparken har på den omgivande miljön är felaktig. Detta kan 

exempelvis leda till att vägar inom vindkraftsparken dras för nära våtmarker och andra 

känsliga områden, eller att rennäringen påverkas (Svensk Vindenergi och Svenska Samernas 

Riksförbund 2010). Det är därför viktigt för de aktörer som arbetar med eller beslutar om 

MKB att veta om de uppgifter om markanspråk för vägar och vindkraftverk som hittills har 

uppgivits till MKB för vindkraftsparker är rimliga (Karin Runesson, muntl.). 

 

1.1 Syfte 

 

Vindkraftbranschen är relativt ung och har få standarder att luta sig tillbaka mot när MKB 

ska genomföras och upprättas. Syftet med denna studie var att höja kunskapsnivån inom 

MKB-området för vindkraft.  

 

Det som skulle studeras var om och hur det som beskrivs i punktlistan nedan hittills har 

behandlats i MKB-dokument för vindkraftsparker. 

 

 Vägbanans bredd (körbana och vägren). 

 Markanspråk (schaktad yta och avverkad skog) kring vägbanor. 

 Markanspråk (fundament, grusad och schaktad yta samt avverkad skog) för själva 

vindkraftverken. 

 

Vidare skulle det undersökas vilka de verkliga måtten är och om de stämmer överens med 

vad som eventuellt uppges i MKB-dokument. När det gäller vägbanors bredd och 

markanspråk kring vägbanor skulle både raksträckor och kurvor studeras. Resultatet från de 

vindkraftsparker som studerats skulle även jämföras med varandra. En diskussion skulle 

föras om vad eventuella skillnader kan bero på och om någon förändring av miljökonsekvens-

beskrivningars utformning kan föreslås. 
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De frågeställningar som skulle besvaras var: 

 

 Hur behandlas vägbanors bredd samt markanspråk kring vägbanor och 

vindkraftverk i MKB-dokumenten för vindkraftsparkerna?  

 Hur förhåller sig de verkliga måtten till vad som uppges i MKB-dokumentet för 

respektive vindkraftspark? 

 Är det någon skillnad i medelvärde för vägbanors bredd samt markanspråk kring 

vägbanor och vindkraftverk mellan vindkraftsparkerna? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Studien avgränsades till vindkraftsparker inom Västerbottens län. Alla vindkraftsparker som 

är i drift och har en effekt över 10 MW skulle besökas. Av de vindkraftsparker som är under 

byggnation, med en planerad effekt över 10 MW, skulle endast de vindkraftsparker där 

besökstillstånd kunde utfärdas ingå i studien. Vidare avgränsades studien till nybyggda vägar 

inom vindkraftsparkerna. I de parker som består av fler än tio vindkraftverk behövde inte 

markanspråket för samtliga vindkraftverk undersökas.  

 

Inom ramen för detta arbete fanns inte utrymme för att utförligt utreda vad eventuella 

skillnader i medelvärde för vägbanans bredd och markanspråk kring vägbanor och 

vindkraftverk mellan och inom vindkraftparker kan bero på.  

 

 

2. Bakgrund  
 

2.1 Vindkraft 

 

År 2007 rapporterade IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, att det finns 

tydliga samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och den globala 

uppvärmningen. För att minska utsläppen krävs många åtgärder som kanske kan fördröja, 

reducera eller i bästa fall undvika de effekter en klimatförändring kan innebära (IPCC 2007). 

Livscykelanalyser har visat att det är en miljömässig fördel att bygga och driva 

vindkraftsparker jämfört med fossila energikällor (Martínes m. fl. 2009). Vinden utnyttjas 

som energikälla genom att vindkraftverk fångar upp vindens rörelseenergi och omvandlar 

den till elektricitet. Vind skapas ständigt och vindkraft är därför en förnybar energikälla 

(Wizelius 2007). Till skillnad från andra energikällor som exempelvis olja och kärnkraft ger 

inte vindkraft upphov till några miljöfarliga bränsletransporter, den lämnar inget miljöfarligt 

avfall efter sig och orsakar i drift inga utsläpp. För att bygga vindkraftverk används råvaror, 

och energi krävs för att tillverka dem. Den totala energin som används för uppförande 

motsvarar dock endast tre procent av vindkraftverkets totala elproduktion efter 20 år i drift 

(Martínes m. fl. 2009). När vindkraftverk inte längre är i drift kan de monteras ner och i stort 

sett återvinnas. Ytan där de stod kan återställas, hur lång tid detta tar kan dock variera 

(Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund 2010).  

 

Lokalt sett kan vindkraftsparker ha en negativ påverkan på naturmiljön, exempelvis kan flora 

och fauna påverkas om viktiga livsmiljöer försvinner eller fragmenteras. Vindkraftsparken 

kan också negativt påverka kulturmiljön, vilken är en viktig del av kulturarvet (Vindlov 
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2010). Människor som vistas och bor kring vindkraftsparker kan störas av buller, reflexer 

från rotorbladen, skuggor och en förändrad landskapsbild (Wizelius 2007). Vindkraftsparker 

kan även påverka andra näringar, exempelvis rennäringen. Vid en vindkraftsetablering 

förloras renbetesmark, dels direkt på grund av att marken används till bland annat 

vindkraftverk och vägar, dels indirekt om området används i mindre utsträckning av renarna 

till följd av etableringen av vindkraftsparken. Ibland kan återställning av vissa påverkade ytor 

utföras vilket minskar betesbortfallet för rennäringen (Svensk Vindenergi och Svenska 

Samernas Riksförbund 2010).  

 

De lokala miljöförhållandena har stor betydelse för vilka miljöeffekter en vindkraftspark har. 

Att anlägga en vindkraftspark på en åker medför exempelvis mindre påverkan på hydrologin 

och växligheten än om den anläggs ovanför trädgränsen på en fjällsida (Boverket 2009). En 

noggrann planering ökar förutsättningarna för en bra vindkraftsexploatering med en liten 

lokal miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2010).  

 

2.1.1 Markanspråk 

Vindkraftsparker har markbehov för vindkraftverk, vägar, transformatorer, elledningar och 

annan eventuell utrustning. Vindkraftsparkens totala areal varierar beroende på hur 

vindkraftverken placeras och hur stora vindkraftverken är. I jämförelse med andra 

energikällor som konventionella kraftverk kräver vindkraft en större total markareal. Det 

faktiska markbehovet är dock betydligt mindre eftersom stora ytor inom en vindkraftspark 

som är i drift kan fortsätta att nyttjas som tidigare, exempelvis för skogs- eller jordbruk 

(Wizelius 2007).  

 

När vindkraftsparker byggs är goda vägförbindelser en nödvändighet. Vägarna behövs även 

senare när vindkraftverken är i drift samt för en framtida nedmontering. Det räcker oftast 

men en vanlig skogsbilväg. Ibland kan gamla skogsbilvägar rätas ut, förstärkas och breddas 

men i de flesta fall måste även nya vägar anläggas (Svensk Vindenergi och Svenska Samernas 

Riksförbund 2010). Till vägkroppen används i de flesta fall närmast intilliggande material 

vilket innebär att man schaktar material från båda sidor av vägen (Skogsstyrelsen 2011). 

Vägarna ska klara transporter för byggandet av fundament, grävlastare och mobilkran. 

Transporterna ska även kunna svänga med rotorbladen, som kan vara 40 till 50 meter långa, 

samt transportera tornen i sektioner (Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund 

2010).  

 

Vindkraftverk består av ett torn och en rotor med rotorblad. Tornet står på ett fundament 

vars konstruktion anpassas efter markförhållandena. Fundamentet kan bestå av en betong-

platta eller vara förankrat med bultar i berget. Storleken på fundamentet beror på hur högt 

vindkraftverkets torn är (Wizelius 2007). Runt ett vindkraftverks fundament anläggs i de 

flesta fall en grusad yta som uppställningsplats för kranar och andra fordon. Kring 

uppställningsplatsen behövs även ytor för att vindkraftverket ska kunna resas och monteras. 

(Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund 2010). Det markanspråk som tas i 

anspråk för vindkraftverket och dess fundament är litet jämfört med de tillhörande vägarna 

och elledningarna (Boverket 2009). För att vindenergin ska utnyttjas optimalt krävs dock att 

vindkraftverken står på ett visst avstånd från varandra. Vinden bromsas nämligen upp av 

rotorbladen och ökar sedan igen bakom rotorn tills den uppnått samma hastighet som 

tidigare. (Wizelius 2007).  
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2.1.2 Lagstiftning  

I miljöbalkens 9:e kapitel framgår att vindkraft är en miljöfarlig verksamhet. Om färre än två 

vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter ska byggas eller om sju vindkraftverk eller 

färre med en totalhöjd under 150 meter ska byggas, måste en anmälan med tillhörande 

bygglovsansökan lämnas till kommunen. Om en planerad vindkraftspark ska bestå av fler än 

två stycken vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter måste en ansökan om tillstånd 

lämnas till länsstyrelsen (Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd). 

 

I ansökan om tillstånd ska en MKB ingå (Miljöbalken (1998:808) 6 kap, § 1). Innan ansökan 

med tillhörande MKB lämnas till länsstyrelsen ska en samrådsprocess ske med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda (Miljöbalken 

(1998:808) 6 kap, § 4). Vid tillståndsprövning av vindkraftsparker är anmälan och MKB-

dokumentet beslutsunderlag och tillstånd får endast ges om kommunen tillstyrkt det 

(Miljöbalken (1998:808) 16 kap, § 4).  

 

2.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Enligt miljöbalkens 6:e kapitel, § 1 är syftet med en MKB för en verksamhet att:  

”… identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade 

verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, 

vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten 

och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och 

energi …” 

 

MKB är en process var syfte är att integrera miljöhänsyn samt att ge allmänheten, 

myndigheter och organisatorer en möjlighet att påverka när en verksamhet planeras och 

utformas. MKB är också ett dokument som fungerar som beslutsunderlag vid tillstånds-

prövning. För de allra flesta verksamheter som ska tillståndsprövas krävs en MKB och det är 

verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att ta fram MKB. I många fall anlitar 

verksamhetsutövaren konsulter för att driva MKB-processen, utreda miljökonsekvenser och 

sammanställa MKB-dokumentet (Hedlund och Kjellander 2007). 

 

2.2.1 Uppföljning 

MKB-dokumentet ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som verksamheten medför 

(Miljöbalken (1998:808) 6 kap, § 12). Krav på uppföljning och erfarenhetsåterföring kan höja 

kvaliteten på MKB (Hedlund och Kjellander 2007). Uppföljningsverksamheten kan delas in 

på många olika sätt med en varierande omfattning. Praktiskt kan uppföljningen exempelvis 

delas in i: processuppföljning som inriktas mot MKB-processen, effektuppföljning som avser 

effekter och konsekvenser för naturmiljön och kvalitetsgranskning som granskar kvaliteten i 

bedömningarna (Folkeson 1999). 

 

2.3 Enetjärn Natur AB  

 

Enetjärn Natur AB är ett konsultföretag med huvudkontor i Umeå som startades år 2001. De 

erbjuder kvalificerade tjänster inom naturvård och samhällsplanering som MKB, uppföljning 

och kontrollprogram för MKB, naturinventeringar, landskapsanalyser, vattenunder-
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sökningar, fågelutredningar, fladdermusutredningar, rennäringsutredningar och GIS. Deras 

kunder är företag, myndigheter och miljöorganisationer. Enetjärn Natur arbetar i 

projektform och hjälper sina kunder med strategiska bedömningar, projektledning, 

kontakter, inventeringar och utredningar. De strävar alltid efter att arbeta som oberoende 

konsulter (Enetjärn Natur AB 2010). 

 

2.3.1 Enetjärn Naturs arbete med MKB inom vindkraft 

Enetjärn Natur har själva genomfört ett trettiotal MKB-uppdrag inom vindkraft sedan 

företaget startades. De har även varit involverade i många andra MKB-uppdrag, då i 

samarbete med andra konsulter. Enetjärn Natur har utformat en metodik och struktur för 

MKB och bedömningar som följer myndigheternas riktlinjer och som har visat sig fungera väl 

i tillståndsprövningar. I deras MKB-produkt ingår att de bistår uppdragsgivaren med hjälp i 

samrådsprocessen och att de ansvarar för att utforma MKB-dokumentet, såväl innehåll som 

layout. De gör konsekvensbedömningar, föreslår skadeförebyggande åtgärder, formulerar 

texter om lokaliseringar och förutsättningar, infogar illustrerande bilder och tabeller samt 

utformar tematiska kartor. Enetjärn Natur kan även ta fram underlagsmaterial till MKB-

dokumentet som landskapsanalyser, fotomontage, fågelinventeringar, natur-inventeringar 

och rennäringsutredningar. Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahålla tekniskt material 

som analys av ljud- och skuggutbredningar och kartor över vindkraftparkens layout och 

infrastruktur. Beroende på utfallet i olika utredningar och de tekniska beskrivningarna kan 

Enetjärn Natur föreslå förändringar av exempelvis vägdragning och placering av 

vindkraftverk för att undvika onödigt intrång i naturmiljön. Enetjärn Natur arbetar 

kontinuerligt med att förbättra sin MKB-produkt och höja kunskapsnivån inom 

vindkraftsområdet (Karolina Adolphson, muntl.). 

 

 

3. Metod och material 
 

3.1 Vindkraftsparkerna 

 

I Västerbottens län fanns hösten 2011 fem vindkraftsparker med en effekt över 10 MW i drift. 

Sex vindkraftsparker med en planerad effekt över 10 MW var under byggnation (Svensk 

Vindenergi 2011). Alla vindkraftsparker i drift besöktes och av de vindkraftsparker som var 

under byggnation fanns möjlighet att besöka en.  

 

De vindkraftsparker som denna studie behandlar och (inom parantes) vilket eller vilka 

företag som varit inblandade i upprättandet och genomförandet av MKB-dokumentet är: 

Hornberget (Pelagia Miljökonsult AB), Granberget (Infra-plan AB och Enetjärn Natur AB), 

Hörnefors (ÅF Infraplan Nord, Enetjärn Natur AB och Granér Natur och Miljö), Bliekevare 

(Vindkompaniet), Stor-Rotliden (Vindkompaniet) och Ytterberg (Enetjärn Natur AB). Se 

figur 1 samt tabell 1 och 2 för information om de vindkraftsparker som besöktes. För 

fotografier från varje vindkraftspark se bilaga 1.  
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Figur 1. Karta över Västerbottens län med de vindkraftsparker som har besökts. © Lantmäteriet, medgivande 

I2011/0098. 

 
Tabell 1. Information om vilket år som tillstånd har utfärdats, antal vindkraftverk, märke på vindkraftverken 

(Vestas V-90 eller Enercon E-82), vindkraftverkens totalhöjd och rotordiameter för de vindkraftsparker som 

besöktes.   

Vindkraftspark Tillstånd Antal Märke Höjd (m) Diameter (m) 

Hornberget 2005 5 V 140 90 

Granberget 2005 6 E 140 82 

Hörnefors 2005/2008 11 (5 nya) E/V 140/150 82/90 

Bliekevare 2007 18 V 140 90 

Stor-Rotliden 2008 40 V 140 90 

Ytterberg 2009 22 V 140 90 

 

 
Tabell 2. Information om de områden där vindkraftsparkerna är etablerade. 

Vindkraftspark Området 

Hornberget Utgörs av grandominerad skogsmark med inslag av mindre våtmarker. Det är 

starkt präglat av modernt skogsbruk och gruvdrift.  

Granberget Präglas av barrskog och små myrar. Skogarna är påtagligt påverkade av 

skogsbruk. 

Hörnefors Domineras av några långsträckta drumliner och naturtypen är flack kustbarrskog. 

Skogsbruk förekommer i området.  

Bliekevare Omges av ett fjällnära skogslandskap som är kuperat. Myrar förekommer och 

vissa platser domineras av små block och är branta.  

Stor-Rotliden Är kuperat med främst barrskogar och myrmarker. Skogsbruk har förekommit i 

området sedan lång tid tillbaka.   

Ytterberg Är en platå med små höjdskillnader. Det domineras av barrblandskog och 

tallskog samt myrmarker. 
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3.2 Studie av miljökonsekvensbeskrivningar 

 

Dokumentet för varje vindkraftsparks MKB studerades först översiktligt, därefter gjordes en 

djupare genomgång av de kapitel som behandlar vägsystem, vindkraftverk och markanspråk. 

Vidare undersöktes om några anteckningar från tillsynsbesök gjorts och om de var av intresse 

för den här studien. Samtliga MKB-dokument och handlingar fanns att tillgå hos 

Länsstyrelsen i Västerbottens län i Umeå.   

 

3.3 Fältmetodik 

 

För att minska risken att mätningarna i de olika vindkraftsparkerna skulle ske på olika sätt 
gjordes ett protokoll som användes i fält, se bilaga 2. 
 
3.3.1 Vägbanans bredd och markanspråk kring vägar 

Före besök i fält kopierades kartor från vindkraftsparkernas respektive MKB. På kartorna 

markerades provpunkter ut. Ambitionen var att markera ut cirka tio provpunkter på 

raksträckor och cirka tio provpunkter i kurvor. Beroende på vindkraftsparkernas storlek och 

vägsystemens utformning markerades ibland färre och ibland fler punkter. I fält genom-

fördes vid varje provpunkt en mätning av: 

 

 Vägbanans bredd. 

 Hur långt ut från vägbanans båda kanter man schaktat jord. 

 Hur lång ut från schaktgränsen på båda sidor av vägen som man avverkat skog. 

 

För att avgöra hur långt ut man schaktat jord gjordes en bedömning utifrån växtlighet och 

blottad jord. Gränsen för hur långt ut man avverkat skog drogs vid närmsta trädstam, se figur 

2. Mätningarna utfördes med ett måttband och positionen för varje provpunkt bestämdes 

med hjälp av en GPS-utrustning, Global Positioning System. Eftersom mätpunkterna 

markerades ut i förväg och kartan inte alltid stämde överens med verkligheten var det inte 

alltid möjligt att utföra mätningar vid varje provpunkt, se tabell 3. 

 

 

 
Figur 2. Visar hur mätning av avverkad del (A1 och A2), schaktad del (B1 och B2) och vägbanans bredd (C) utförts 

vid fältbesök.  
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Tabell 3. Visar vid hur många provpunkter mätningar, för vägbanors bredd och markanspråk kring vägbanor, har 

genomförts inom varje vindkraftspark.  

Vindkraftspark Rak väg Kurva 

Hornberget 8 9 

Granberget 8 4 

Hörnefors 12 3 

Bliekevare 15 1 

Stor-Rotliden 12 - 

Ytterberg 14 1 

 

 

3.3.2 Markanspråk kring vindkraftverk 

Vid varje provpunkt för markanspråk kring vindkraftverk användes en spår-funktion i GPS-

utrustningen som innebär att en rad av punkter markeras allteftersom utrustningen 

förflyttas. En cirkel längs den schaktade delens kant (a) och en cirkel längs den avverkade 

delens kant (b) markerades runt vindkraftverken, se figur 3. Med hjälp av dessa markerade 

cirklar kunde senare en area beräknas för avverkad del och schaktad del (inklusive 

fundament och grusad yta), se stycke 3.4.1. Positionen för varje vindkraftverk, där ett eller två 

spår lagts, bestämdes med hjälp av GPS-utrustningen. I de vindkraftsparker där det fanns 

fler än tio stycken vindkraftverk markerades cirka 15 stycken provpunkter ut på kartan innan 

besöket ägde rum, se tabell 4. 

 

 

 
Figur 3. Hur ett spår av punkter som har markerats ut i fält med hjälp av GPS-utrustningens spår-funktion ser ut i 

ArcGIS. Exemplet är från Hörnefors vindkraftspark. © Lantmäteriet, medgivande I2011/0098. 

 

 
Tabell 4. Visar vid hur många provpunkter mätningar för markanspråk kring vindkraftverk har genomförts inom 

varje vindkraftspark.   

Vindkraftspark Vindkraftverk 

Hornberget 5 

Granberget 6 

Hörnefors 10 

Bliekevare 15 

Stor-Rotliden 17 

Ytterberg 14 
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3.4 Bearbetning av data 

 

3.4.1 GIS 

Geografiska informationssystem, GIS, är en typ av programvara som används för att samla 

in, lagra, analysera och presentera geografisk relaterad information (Esri 2011). All data som 

lagrades i GPS-utrustningen under fältbesöken exporterades till mjukvaran ArcGIS. På en 

bakgrundskarta av Västerbottens län kunde alla punkter och spår markeras ut. Detta gav en 

visuell bild över fältbesökens provpunkter. Där ett spår av punkter markerats runt 

vindkraftverken kunde arean beräknas med hjälp av ett mätverktyg i ArcGIS. 

 

3.4.2 Statistisk analys 

För att jämföra resultaten från vindkraftsparkerna har den statistiska metoden ANOVA, 

Analaysis of Variance, använts i det statistiska programmet Minitab. Metoden har valts för 

att det är medelvärden från fler än två grupper som ska jämföras. ANOVA testar om alla 

medelvärden är lika, får man ett signifikant resultat kan nollhypotesen (det är inte någon 

skillnad mellan gruppernas medelvärden) förkastas. Om man får ett signifikant resultat kan 

man ta reda på vilka grupper det är som skiljer sig med ett så kallat Tukeys test (Weiss 2006). 

De medelvärden som har jämförts är vägbanas bredd, schaktad del och avverkad del för 

raksträckor.  

 

 

4. Resultat 
 

4.1 Miljökonsekvensbeskrivningar 

 

Det var sammanlagt sex MKB-dokument som studerades. I tre av MKB-dokumenten finns ett 

mått för vägbanans bredd angivet, se tabell 5. Storlek på markanspråk kring vägbanor finns 

angivet i tre dokument och storlek på markanspråk för vindkraftverk finns angivet i fem av 

MKB-dokumenten, se tabell 5.  

 

 
Tabell 5. Visar vilka mått för vägbanas bredd i meter (m), markanspråk kring vägar (exklusive vägbanan) och 

markanspråk i hektar (ha) för vindkraftverk som angivits i de respektive vindkraftsparkernas MKB-dokument. 

Värden med asterisk avser endast area för fundament och grusad yta. 

Vindkraftspark 
Vägbanas  

bredd (m) 

Markanspråk kring  

vägar (m) 

Markanspråk för  

vindkraftverk (ha) 

Hornberget - 5 - 

Granberget - - 0,12* 

Hörnefors - - 0,70 

Bliekevare 5 8 0,10* 

Stor-Rotliden 5 - 0,12* 

Ytterberg 6 15 0,64 

 

 

I alla MKB-dokument som studerades beskrevs den förväntade påverkan på naturmiljön av 

markanspråket inom vindkraftsparken. I Hornbergets MKB-dokument bedöms att vind-

kraftsparken inte kommer att ge en betydande påverkan på naturvärdena. I både 

Granbergets och Hörnefors MKB-dokument konstaterar man att de ytor som fundamenten 
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gör anspråk på ligger inom skogsmark med triviala naturvärden. De el- och vägdragningar 

som är nödvändiga kan utföras utan att höga naturvärden berörs. I Bliekevares MKB-

dokument anser man att påverkan från avverkning och avskalande av vegetation är 

begränsad eftersom inga indikatorer för skyddsvärd skog har hittats inom området. I Stor-

Rotlidens MKB står att ”… där schaktning för fundament ska ske kommer eventuellt 

vegetations- och ytjordskiktet att avbanas separat, så att det sedan kan återläggas…”. I MKB-

dokumentet framkommer även att hänsyn tagits till våtmarksområden och skogsområden 

med högre naturvärden vid planering av vägar och placering av vindkraftverk. I Ytterbergs 

MKB bedöms att anläggandet av det nya vägsystemet kommer att innebära en liten påverkan 

på naturmiljön eftersom det är möjligt att undvika de värdefulla skogs- och 

våtmarksområdena. 

 

Av de anteckningar från tillståndsbesök som studerades handlade en om vägbanas bredd. Det 

var efter ett tillsynsärende i Bliekevare vindkraftspark den 6:e juni 2009 som Länsstyrelsen 

begärde att en bred tillfartsväg skulle åtgärdas.  

 

4.2 Vägbanors bredd och markanspråket kring vägbanor 

 

4.2.1 Raka vägar 

De uppmätta värdena från de sex vindkraftsparker som besöktes resulterade i en 

medelvägbanebredd för raksträckor som var större eller lika med fem meter, se tabell 6. 

Måtten för vägbanas bredd varierade mellan 4,4 och 9,6 meter. Det minsta mätvärdet som 

uppmättes för det totala markanspråket (schaktad och avverkad del) kring raka vägbanor var 

12,4 meter och det största var 41,6 meter. Medelvärdet för det totala markanspråket kring 

raka vägbanor för alla vindkraftsparker beräknades till 20,7 meter med en standardavvikelse 

på 6,2 meter, se tabell 6. När fältbesöken genomfördes noterades även att elkablar ibland 

grävs ner bredvid vägbanan, se stycke 6. För att enklare kunna jämföra de olika 

vindkraftsparkerna redovisas medelvärden för vägbanas bredd, schaktad del och avverkad 

del för rak väg även i ett stapeldiagram, se figur 4. 

 

 
Tabell 6. Medelvärden i meter (m) samt standardavvikelser (inom parantes) för vägbanas bredd och markanspråk 

(schaktad och avverkad del) för raka vägar inom vindkraftsparkerna. Värden med en asterisk representerar endast 

ett mätvärde.  

Vindkraftspark Vägbana (m) 

Markanspråk kring vägbana 

Schaktad del (m) Avverkad del (m) Totalt (m) 

Hornberget 5,3 (±0,3) 11,7 (±3,0) 6,1 (±5,0) 17,8 (±4,8) 

Granberget 5,2 (±0,5) 9,7 (±3,3) 9,0 (±4,2) 18,6 (±6,3) 

Hörnefors 6,7 (±1,4) 14,3 (±2,9) 7,0 (±7,5) 21,3 (±8,7) 

Bliekevare 5,1 (±0,4) 13,8 (±5,5) 6,9 (±4,7) 20,8 (±4,6) 

Stor-Rotliden 5,0 (±0,4) 22,3 (±7,6) 2,6 (±3,0) 24,9 (±7,4) 

Ytterberg 5,7 (±0,3) 19,0 (±1,9) 0,3* 19,3 (±2,3) 

Medelvärde för alla 5,5 (±0,9) 15,7 (±6,1) 5,0 (±5,4) 20,7 (±6,2) 
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Figur 4. Medelvärden i meter för vägbanas bredd samt markanspråk (schaktad och avverkad del) kring 

raksträckor inom vindkraftsparkerna. 

 

 

4.2.2 Kurvor 

Antalet provpunkter i kurvor var lågt i alla vindkraftsparker som besöktes. Endast i tre 

vindkraftsparker kunde mätning utföras vid mer än en provpunkt. I Stor-Rotlidens 

vindkraftspark kunde ingen mätning utföras. Viss hänsyn måste därmed tas till att det 

inhämtade materialet är tunt. De uppmätta värdena för vägbanas bredd i kurvor varierade 

mellan 4,8 och 10,8 meter och värdena för det totala markanspråket kring vägbanorna 

varierade mellan 10,6 och 25,1 meter. Medelvägbanebredden för kurvor för alla vindkrafts-

parker beräknades till 6,7 meter, se tabell 7. För att enklare kunna jämföra de olika 

vindkraftsparkerna redovisas medelvärden för vägbanas bredd, schaktad del och avverkad 

del för kurvor även i ett stapeldiagram, se figur 5. 

 

 
Tabell 7. Medelvärden i meter (m) samt standardavvikelser (inom parantes) för vägbanas bredd och markanspråk 

(schaktad och avverkad del) för kurvor i vindkraftsparkerna. Värden med en asterisk representerar endast ett 

mätvärde. 

Vindkraftspark Vägbana (m) 

Markanspråk utöver vägbana 

Schaktad del (m) Avverkad del (m) Totalt (m) 

Hornberget 5,9 (±0,7) 13,3 (±3,1) 3,8 (±3,8) 17,1 (±5,0) 

Granberget 7,0 (±1,9) 8,4 (±2,9) 10,0 (±5,6) 18,4 (±4,0) 

Hörnefors 9,2 (±1,7) 11,6 (±2,3) 2,7 (±2,4) 14,3 (±1,3) 

Bliekevare 5,9* 9,2* 7,1* 16,3* 

Ytterberg 6,5* 18,3* 0,0* 18,3* 

Medelvärde för alla 6,7 (±1,7) 12,0 (±3,7) 5,0 (±4,7) 16,9 (±4,1) 
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Figur 5. Medelvärden i meter för vägbanas bredd samt markanspråk (schaktad och avverkad del) kring kurvor 

inom vindkraftsparkerna. 

 

 
4.3 Markanspråk kring vindkraftverk 

 

De uppmätta värdena för det totala markanspråket (fundament, grusad och schaktad yta 

samt avverkad skog) kring vindkraftverken varierade mellan 0,21 och 1,20 hektar (ha). 

Medelvärde för det totala markanspråket för att alla vindkraftsparker beräknades till 0,49 ha 

med en standardavvikelse på 0,20 ha, se tabell 8. För att enklare kunna jämföra de olika 

vindkraftsparkerna redovisas medelvärden för markanspråk kring vindkraftverken även i ett 

stapeldiagram, se figur 6. 

 

 
Tabell 8. Medelvärden i hektar (ha) samt standardavvikelser (inom parantes) för totalt markanspråk, avverkad del 

och schaktad del (inklusive fundament och grusad yta) för vindkraftverk. Värden med asterisk representerar 

endast ett mätvärde. 

Vindkraftspark 

Markanspråk 

Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) Totalt (ha) 

Hornberget 0,44 (±0,11) 0 0,44 (±0,11) 

Granberget 0,38 (±0,09) 0,28 (±0,10) 0,66 (±0,17) 

Hörnefors 0,53 (±0,09) 0,25 (±0,19) 0,78 (±0,12) 

Bliekevare 0,26 (±0,05) 0 0,26 (±0,05) 

Stor-Rotliden 0,40 (±0,10) 0 0,40 (±0,10) 

Ytterberg 0,55 (±0,08) 0,01* 0,56 (±0,07) 

Medelvärde för alla 0,42 (±0,14) 0,25 (±0,15) 0,49 (±0,20) 
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Figur 6. Uppmätt markanpråk (schaktad och avverkad del) i hektar kring vindkraftverken. 

 

4.4 Sammanställning 

 

I tabell 9, 10 och 11 redovisas en jämförelse mellan vad som står i vindkraftsparkernas 

respektive MKB-dokument och de medelvärden som mätningarna i vindkraftsparkerna 

resulterade i. Det är endast mätvärden från raka vägar som ingår i dessa jämförelser eftersom 

det var så få provpunkter i kurvor.  

 
Tabell 9. Jämförelse mellan de värden för vägbanas bredd i meter (m) som uppgetts i vindkraftsparkernas MKB-

dokument och de mätvärden med standardavvikelser (inom parantes) från raka vägar som mättes upp i fält. 

Vindkraftspark 
Vägbanans  

bredd (m) 
Uppmätt värde (m) 

Hornberget - 5,3 (±0,3) 

Granberget - 5,2 (±0,5) 

Hörnefors - 6,7 (±1,4) 

Bliekevare 5 5,1 (±0,4) 

Stor-Rotliden 5 5,0 (±0,4) 

Ytterberg 6 5,7 (±0,3) 

 

 
Tabell 10. Jämförelse mellan de värden för totalt markanspråk i meter (m) kring vägbanor som uppgetts i 

vindkraftsparkernas MKB-dokument och de värden samt standardavvikelser (inom parantes) för totalt 

markanspråk (schaktad och avverkad del) från raka vägar som mättes upp i fält. 

Vindkraftspark 
Markanspråk 

kring vägbanor (m) Uppmätt värde (m) 

Hornberget 5 17,8 (±4,8) 

Granberget - 18,6 (±6,3) 

Hörnefors - 21,3 (±8,7) 

Bliekevare 8 20,8 (±4,6) 

Stor-Rotliden - 24,9 (±7,4) 

Ytterberg 15 19,3 (±2,3) 
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Tabell 11. Jämförelse mellan de värden för totalt markanspråk i hektar (ha) kring vindkraftverk som uppgetts i 

vindkraftsparkernas MKB-dokument och de värden samt standardavvikelser (inom parantes) för totalt 

markanspråk (fundament, grusad- och schaktad yta och avverkad skog) som uppmätts i fält. 

Vindkraftspark 
Markanspråk för 

vindkraftverk (ha) Uppmätt värde (ha) 

Hornberget - 0,44 (±0,11) 

Granberget - 0,66 (±0,17) 

Hörnefors 0,70 0,78 (±0,12) 

Bliekevare - 0,26 (±0,05) 

Stor-Rotliden - 0,40 (±0,10) 

Ytterberg 0,64 0,56 (±0,07) 

 

 

4.5 Resultat från statistisk analys 

 

Tre separata variansanalyser genomfördes med ANOVA och Tukyes test, se bilaga 3. Den 

första behandlade vägbanas bredd för raksträckor och resultatet visade dels att det är en 

signifikant skillnad (F-värde = 0,000) mellan vindkraftsparkernas medelvärden och dels att 

det är Hörnefors medelvärde som skiljer sig signifikant ifrån de andra.  

 

Den andra analysen behandlade schaktad del kring raksträckor och resultatet visade att det 

är en signifikant skillnad (F-värde = 0,000) mellan vindkraftsparkernas medelvärden. Stor-

Rotlidens medelvärde är signifikant skilt från alla vindkraftsparker förutom Ytterberg. 

Ytterbergs medelvärde är signifikant skiljt från Hornberget, Granberget och Bliekevare. 

 

Den tredje analysen behandlade avverkad del kring raksträckor och resultatet visade att det 

inte är en signifikant skillnad (F-värde = 0,080) mellan vindkraftsparkernas medelvärden. 

Eftersom det endast fanns ett mätvärde från Ytterberg vindkraftspark där skog avverkats 

kring vägen inkluderades den inte i analysen.  

 

Medelvärden från kurvor och vindkraftverk har inte behandlats med ANOVA och Tukeys test 

eftersom antalet provpunkter var få. 

 

 

5. Utvärdering av fältmetodik 
 

För att uppfylla syftet med denna studie utvecklades en ny fältmetodik. Under arbetes gång 

har en del problem och funderingar kring metodförbättringar uppkommit: 

 

 De kartor som hämtats från MKB-dokumenten var av varierande kvalitet. Det var 

svårt att i förväg avgöra hur området såg ut och det var därför inte alltid möjligt att 

utföra mätningar vid varje förutbestämd provpunkt. Detta innebär en risk för att 

provpunkterna inte längre är utplacerade slumpmässigt. Att ha tillgång till bättre 

kartor kan lösa detta problem. 

 När provpunkter skulle markeras ut på kartorna innan fältbesöken var det inte 

bestämt vid vilken vinkel en vägsträcka skulle få definieras som en kurva. När 

fältbesöken genomfördes fanns fortfarande ingen tydlig definition. Detta innebär 

att vägsträckor med samma vinkel kan i en vindkraftspark räknats som kurva och i 
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en annan räknats som raksträcka. Det skulle vara önskvärt att ha en standard innan 

man mäter, men beroende på hur den standarden ser ut kan det fortfarande vara 

svårt att på plats avgöra vad som räknas eller inte räknas som kurva. 

 För att få säkrare resultat hade ett större antal provpunkter varit önskvärt. Det bör 

dock tilläggas att detta inte alltid hade varit möjligt då det exempelvis inte fanns 

några kurvor inom vindkraftsparken. 

 Det upplevdes att vägbanor nära korsningar tenderar att bli bredare med ett större 

markanspråk. Detta kan ha påverkat vissa resultat i denna studie, se stycke 6.  

 Att utveckla en metod för att mäta vid T-korsningar kan eventuellt bidra till att få en 

bättre bild över hur stort det totala markanspråket för vägar är inom 

vindkraftsparker. 

 I de vindkraftsparker som bestod av fler än tio vindkraftverk inkluderades inte alla 

markanspråk kring vindkraftverk i studien. Om alla markanspråk hade inkluderats 

skulle mätvärdena för dessa parker vara fler och därmed ge säkrare resultat. 

 

 

6. Diskussion 
 

Vägbanors bredd och markanspråk kring vägbanor och vindkraftverk behandlas inte på 

samma sätt i de MKB-dokument som har studerats. Resultatet från studien av MKB-

dokumenten visar att måtten för vägbanors bredd och markanspråk kring vägbanor och 

vindkraftverk varierar. Det är tydligt att det inte finns några standarder för vilka olika mått 

som ska anges.  

 

6.1 Vägbanors bredd 

 

De två värden för vägbanas bredd som angivits i tre av de sex MKB-dokumenten är fem och 

sex meter. Dessa värden stämmer i princip överens med medelvärdet för den verkliga 

bredden på vägbanor i de respektive vindkraftsparkerna. Det kan diskuteras om bredden på 

vägbanor inom de andra vindkraftsparkerna hade varit snävare om ett värde för vägbanans 

bredd varit bestämd i MKB-dokumentet. Om det exempelvis i Hornbergets MKB-dokument 

hade angivits en bredd på fem meter kanske det verkliga medelvärdet på 5,3 meter varit 

lägre. Om man vet att vägbanornas bredd kommer att variera, vilket syns tydligt i denna 

studie, bör denna variation också tydliggöras i MKB-dokumentet så att en mer korrekt 

konsekvensbedömning kan utföras. 

 

På ett antal ställen inom vindkraftsparken måste vägbanan breddas för att fordon ska kunna 

mötas. Detta kan vara en faktor som bör nämnas i MKB-dokumentet. När studiens fältbesök 

genomfördes noterades att det på vissa ställen byggts fler mötesplatser än vad som kanske 

var nödvändigt. Att fordon ska kunna mötas ofta kan vara praktiskt men leder också till att 

den totala ytan för vägbanan ökar. Det torde vara viktigt att de som bygger vägar inom 

vindkraftsparker får tydliga instruktioner för hur mycket yta som totalt får tas i anspråk för 

vägbanorna. 

 

Trots att höjdskillnaden i terrängen varierar och att man ibland måste undvika myrområden 

eller liknade verkar det som att kurvor undviks i stor utsträckning när man bygger vägar 

inom vindkraftsparker. Datat från mätningar i kurvor i denna studie är för litet för att några 

egentliga slutsatser ska kunna dras. Det som kan belysas är att breddning av vägbanan och 
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markanspråket kring vägbanan i kurvor kanske inte har en speciellt stor påverkan på det 

totala markanspråket eftersom kurvor förekommer sparsamt. 

 

6.2 Markanspråk kring vägbanor 

 

Denna studie visar att markanspråket (schaktad och avverkad del) kring vägbanor i snitt 

varierar mellan ungefär 18 och 25 meter; ett betydligt större ingrepp i naturen än om bara en 

vägbana byggts. Jämförelsen mellan de värden för markanspråk kring vägbanor som 

uppgetts i vindkraftsparkernas MKB-dokument och de värden som uppmätts i fält, ger en 

tydlig indikation på att det finns svårigheter med att i förväg bedöma markanspråket. I tre av 

de sex MKB-dokument som studerats finns ett markanspråk kring vägbanor angivet, 

samtliga överskrids i verkligheten. De som har beslutat om tillstånd har då fått ett felaktigt 

markanspråk att ta ställning till. Medelvärdet för alla vindkraftsparker för markanspråk kring 

vägbanor är 20,7 meter, vilket är fem meter större än det största värdet som har angivits i 

MKB-dokumenten. Detta kan tolkas som att det antingen behövs nya rutiner för hur 

markanspråk ska beräknas, eller att de som konstruerar vägarna måste försöka att ta mindre 

mark i anspråk när de bygger. Mätningarna i fält indikerar att markanspråket kring vägbanor 

varierar mycket inom vindkraftsparkerna. Det kan bero på att terrängen och skogen inom 

vindkraftsparken varierar men det kan också bero på att det på vissa ställen kanske har 

schaktats lite väl mycket material från vägens sidor när den byggdes. 

 

Den vindkraftspark som har det högsta totala medelvärdet på markanspråk kring vägbanor 

har inte något värde angivet i MKB-dokumentet. Däremot har den vindkraftspark som har 

det lägsta totala värdet på markanspråk ett värde angivet i MKB-dokumentet. Även om det 

totala medelvärdet för markanspråk kring vägbanor överskrider det värde som uppges i 

MKB-dokumentet verkar det ändå vara fördelaktigt att uppge ett värde, eftersom det 

förmodligen bidrar till att mindre mark tas i anspråk kring vägbanorna än om ett värde inte 

hade angetts i MKB-dokumentet.  

 

Det är viktigt att göra skillnad på markanspråket för den schaktade delen och den del där 

enbart skog avverkats. Där schaktning skett tar det lång tid innan den ursprungliga 

vegetationen växer tillbaka, om den inte ersätts av annan vegetation. När man enbart 

avverkar skog finns markskiktet kvar vilket då fortfarande kan användas för exempelvis 

renbete och marken kan även återplanteras. I resultatet från mätningarna kan man se att i 

vissa vindkraftsparker består hela markanspråket av en schaktad del medan man i andra 

vindkraftsparker har både en schaktad och en avverkad del. För att få en bättre förståelse för 

hur storleken på markanspråket kring vägar inom vindkraftsparken kan påverka miljön bör 

det i MKB-dokument specificeras hur stor del av markanspråket som får vara schaktat 

respektive avverkat.  

 

Det förekommer att elkablar grävs ner på sidan om vägar inom vindkraftsparker. Detta kan 

bidra till att markanspråket kring vägbanorna blir större. När fältstudien genomfördes 

upplevdes det dock inte som att den sida som en elkabel var nedgrävd på alltid var bredare än 

den andra sidan. Att förlägga elkabeln bredvid vägkroppen är förmodligen en bra strategi 

eftersom man totalt sett använder mindre yta om man inte avverkar och gräver en separat 

korridor till elkabeln. 
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6.3 Markanspråk kring vindkraftverk 

 

I två av de sex MKB-dokument som har studerats anges ett totalt markanspråk kring 

vindkraftverk, ett av dessa överskrids i verkligheten. I tre av MKB-dokumenten har man bara 

uppgett hur stor yta som fundamentet och den grusade ytan kommer att ta i anspråk, det 

verkliga måttet för totalt markanspråk är betydligt större än detta värde. Det är tydligt att 

man har svårigheter med att beräkna hur stort totalt markanspråk som krävs för att montera, 

installera och underhålla vindkraftverk. Anledningen till att storleken på markanspråket för 

vindkraftverk varierar kan vara att de lokala förhållandena som exempelvis höjdskillnader 

varierar. Det kan också bero på att det är olika entreprenörer som gör plats för och monterar 

vindkraftverken. Olika entreprenörer kan ha olika rutiner vilket kan tänkas resultera i att 

markanspråk för vindkraftverk varierar. För att undvika detta behövs förmodligen tydligare 

instruktioner till entreprenörerna från de som projekterar för vindkraftsparken. Att märket 

på vindkraftverken skulle vara en bidragande faktor är enligt denna studie mindre troligt 

eftersom majoriteten har samma märke på vindkraftverken. De två vindkraftsparker som har 

ett annat märke på vindkraftverken har varken det största eller det minsta markanspråket. 

 

Stora ytor runt vindkraftverk behövs endast när de monteras. När vindkraftverk är i drift är 

det endast den grusade ytan kring vindkraftverken som måste finnas kvar, detta för att 

servicefordon ska kunna köras fram till dem. De resterande ytorna bör kunna återställas. Vid 

fältbesöken upplevdes det inte som att man i någon stor utsträckning har prioriterat detta. I 

flera fall var återväxten liten och på många ställen har inte den ursprungliga mark-

vegetationen återetableras på de schaktade ytorna. Att man i MKB-dokumenten reglerar att 

ytorna som behövs kring vindkraftverken för montering bör till största del bestå av mark som 

endast avverkats kan tänkas främja en bättre och snabbare återställning av ytorna kring 

vindkraftverken. I ett av MKB-dokumenten står att markvegetationen kring vindkraftverken 

inte kommer att påverkas (förutom den grusade ytan) och att ny skog ska återplanteras inom 

ett år. Resultatet från fältbesöket i denna vindkraftspark visar dock att det totala 

markanspråket för vindkraftverken till största del består av schaktade ytor, inte avverkade 

ytor som uppges i MKB-dokumentet.  

 

6.4 Skillnader mellan vindkraftsparkerna 

 

Det har i denna studie statistiskt säkerställts att det är skillnad mellan vindkraftsparkernas 

medelvärden för vägbanas bredd, se stycke 4.5, men det är endast Hörnefors vindkraftspark 

som är signifikant skiljt från de andra. Många av provpunkterna för vägbanas bredd i 

Hörnefors vindkraftspark låg nära korsningar vilket kan vara orsaken till att värdena sticker 

ut.  

 

När den statistiska analysen som behandlade avverkad del kring vägbanor genomfördes 

exkluderades Ytterbergs vindkraftsparks medelvärde på grund av att det endast 

representerade ett mätvärde. Resultatet blev att det inte finns någon signifikant skillnad i 

medelvärdet för den avverkade delen mellan vindkraftsparkerna. Detta tyder på att man 

verkar avverka ungefär lika mycket längs vägarna inom vindkraftsparkerna.  

 

Den schaktade delen kring raksträckor skiljer sig mellan vindkraftsparkerna. Att dessa 

mätvärden varierar kan bero på att förhållanden som typ av terräng eller skogstyp varierar 

mellan vindkraftsparkerna. Att tydliggöra ett mönster för exempelvis vilka skogstyper som 
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kräver större markanspråk kring vägar ryms inte inom ramen för denna studie. Exempelvis 

har Stor-Rotlidens vindkraftspark ett stort markanspråk kring vägar, trots att det längs 

vägarna är glest med träd som kan tänkas vara i vägen för transporter. Skillnader i 

markanspråkets storlek mellan vindkraftsparkerna kan även bero på vilken entreprenör som 

har byggt vägarna inom vindkraftsparken. Detta kan kanske undvikas om det finns tydligare 

gränser beskrivna i MKB-dokument för hur stort markanspråket längs vägar får vara. Det är 

också viktigt att de som projekterar för en vindkraftspark förmedlar det som står i MKB-

dokumentet till de entreprenader som ska bygga vindkraftsparken. Alla vindkraftverk inom 

de vindkraftsparker som har studerats har rotorblad med en längd på 82 eller 90 meter, 

vindkraftverkens storlek bör därför inte vara en faktor som påverkar skillnaden på 

markanspråket kring vägbanor mellan vindkraftsparkerna. En faktor som kan påverka 

skillnaden mellan olika vindkraftsparker kan vara hur många vindkraftverk som byggts inom 

vindkraftsparken. Fler vindkraftverk kräver mer transporter vilket ställer högre krav på 

vägarna inom vindkraftparken och eventuellt kan bidra till att mer mark tas i anspråk kring 

vägbanorna om till exempel mer material krävs för att bygga vägen. I denna studie har Stor-

Rotliden och Bliekevare flest vindkraftverk och med undantag för Hörnefors har de även 

störst medelvärde för markanspråk kring vägbanor. 

 

När fältbesöken genomfördes var intrycket att markanspråket kring vindkraftverken 

varierade mycket mellan vindkraftsparkerna. Medelvärdet för markanspråket kring 

vindkraftverken för alla vindkraftsparker fick en standardavvikelse på ungefär hälften av 

medelvärdet vilket ger en indikation på att markanspråket kring vindkraftverk varierar 

mellan vindkraftsparkerna. Detta bör inte bero på vilken sort vindkraftverk som byggs 

eftersom alla parker har i princip samma storlek på vindkraftverken. Det kan däremot bero 

på att terräng och naturtyp varierar mellan vindkraftsparkerna. Bliekevare vindkraftspark 

som omges av låg, fjällnära skog har exempelvis det lägsta verkliga markanspråket kring 

vindkraftverk och Hörnefors som omges av högväxt barrskog har det största verkliga värdet. 

Bidragande faktorer till variansen kan också vara att det angivits olika mått för markanspråk 

kring vindkraftverken i MKB-dokumenten, eller att man på vissa ställen kanske schaktat eller 

avverkat en större yta än vad som egentligen behövdes.  

 

6.5 Slutsatser och förslag till förändringar 

 

Av resultaten från denna studie kan slutsatsen dras att de som projekterar för en 

vindkraftspark alltid bör: (i) ange mått för vägbanornas bredd, (ii) ange storlek på 

markanspråket kring vägbanor och vindkraftverk samt (iii) specificera hur stor del av 

markanspråket som får vara schaktat respektive avverkat. För att ge dem som ska genomföra 

och upprätta MKB-dokumentet en förbättrad möjlighet att på ett trovärdigt sätt bedöma 

miljökonsekvenserna, bör man dessutom beskriva hur man kommit fram till dessa mått och 

hur de kan tänkas variera. De som projekterar för en vindkraftspark måste också ge tydliga 

instruktioner till, och ställa krav på, de entreprenörer som ska bygga vindkraftsparken så att 

måtten i MKB-dokumentet inte överskrids. 

 

Vindkraftsparker har en mängd olika faktorer som kommer att avgöra hur breda vägbanor 

man behöver bygga och hur stora markarealer vägar och vindkraftverk kommer kräva. 

Resultatet från denna studie tyder på att en rimlig bredd på vägbanor är fem till sex meter, 

att markanspråket kring vägbanor bör kunna vara runt 20 meter och att det totala 

markanspråket för varje vindkraftverk kan variera mellan 0,3 och 0,7 hektar.  
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6.5.1 Framtida studier 

I en framtida liknade studie skulle det vara intressant att inkludera fler vindkraftsparker, 

både inom och utanför Västerbottens län. Dessutom skulle en djupare analys av naturmiljö, 

terräng och markförhållanden i vindkraftsparker kunna ge mer material till slutsatser. 

Genom att ta kontakt med entreprenörer som bygger vindkraftsparker och med företag som 

genomfört och upprättat MKB-dokument kan man få en ökad förståelse för hur ett mer 

verklighetstroget värde på vägbanas bredd och markanspråk kring vägar och vindkraftverk 

kan fastställas och förmedlas. 
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Bilaga 1. Fotografier från fältbesök 
 

Alla fotografier är tagna av Marie Rönnqvist. 

 

 
Hornbergets vindkraftspark 

 

 
Granbergets vindkraftspark 
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Hörnefors vindkraftspark 

 

 
Bliekevares vindkraftspark 
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Stor-Rotlidens vindkraftspark 

 
Ytterbergs vindkraftspark
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Bilaga 2. Protokoll för fältbesök  
 
Vindkraftspark: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Märke på vindkraftverk: 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Antal vindkraftverk: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Antal provpunkter rak väg: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Antal provpunkter kurva: 
…………………………………….….……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Antal provpunkter uppställningsplatser: 
……………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
 
 
Anmärkningar:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mätinstruktion: 
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Bilaga 3. Rådata - vägar 
 

Vindkraftpark: Granberget 
    

Datum: 2011-09-19 
     

Rak väg 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 4 7 5,9 7,3 3,2 

2 3,1 6,6 5,3 2,9 2 

3 6,4 2,4 5,1 3,9 2,1 

4 9 5,4 6 7,8 9,5 

5 4,1 3,6 4,6 1,9 2,9 

6 7,6 2,4 5 7,2 2,9 

7 4,7 7,3 5 4,9 3,4 

8 3,5 2,1 4,8 4,6 3,2 

Kurva 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 0 4,7 7 6,7 2 

2 3,8 3,1 9,5 1,4 8,8 

3 6,3 6,1 6,6 3,5 4,3 

4 3,7 4,9 4,8 3 11,1 

 

Vindkraftpark: Hörnefors 
    

Datum: 2011-09-20 
     

Rak väg 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 5 8,5 7 4 2,7 

2 2,7 6,1 9,6 9,7 23,1 

3 0 12,3 6,6 6,2 8,7 

4 8,4 9,1 8,9 6,9 8,4 

5 1,2 8,9 6,2 5 4 

6 0 12,4 5,5 6,5 4,3 

7 1,7 3,5 7 9,9 0 

8 0 9,5 6,5 7,8 0 

9 0 6,6 5,6 5,8 0 

10 2,8 5,1 4,8 5,6 3,3 

11 0 6,7 6,5 4,7 2,8 

12 2,5 6,6 6 4,1 2,4 

Kurva 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 3,8 7,4 9,4 4,5 0 

2 0 6 7,5 7,7 0 

3 0 6,1 10,8 3 4,3 
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Vindkraftpark: Bliekevare 

Datum: 2011-09-21 
     

Rak väg 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 1,7 7,2 5,5 8,1 3,3 

2 4,3 6,2 4,7 5,6 3,6 

3 2,3 5 5,1 2,3 5,4 

4 4,5 4,4 5 5,3 5,4 

5 3,9 5,1 5,2 3,1 4,4 

6 5,2 2,1 5,1 5,4 4,2 

7 9,4 3,9 6,2 6,7 2,7 

8 3,3 5,3 5,2 5,5 5 

9 5 5,2 5 17,2 0 

10 0 9,2 4,5 8,3 0 

11 7,2 7,4 4,8 8,6 9,7 

12 0 7,6 4,8 14,4 0 

13 0 9,1 5,4 7,3 5,2 

14 7,1 3,8 5,6 5,1 1,2 

15 0 11,8 4,7 11,1 0 

Kurva 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 2,8 3,8 5,9 5,4 4,3 

 

Vindkraftpark: Stor-Rotliden 
    

Datum: 2011-09-23 
     

Rak väg 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 0 10,3 5,7 3,9 0 

2 0 10,7 4,4 18 0 

3 0 11,4 4,5 18,2 0 

4 3,4 3,2 5,4 10,3 0 

5 1,9 3,2 5,2 22,8 0 

6 5,3 17,2 5,4 13,8 0 

7 6 7,3 5 7,4 1,4 

8 0 5,3 4,4 14,7 0 

9 6,2 3,6 5,3 20,8 0 

10 0 19,7 5 14,8 0 

11 0 7,1 4,8 8,5 0 

12 0 11,5 4,5 4,4 6,7 
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Vindkraftpark: Hornberget 

Datum: 2011-09-26 
     

Rak väg 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 3 2,7 5,2 6,7 1,7 

2 5,9 7,9 5,8 4,9 5,8 

3 7,4 5,2 5,3 4,4 4 

4 0 11,1 5,1 6,7 0 

5 12,5 3,4 5,3 8 0 

6 0 4 5,3 6,9 2,7 

7 4,1 1,1 5 7,2 0 

8 1,3 4,4 5 9,2 0 

Kurva 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 9,1 7,9 5,2 6,2 1,9 

2 2,1 6,3 6,2 14,4 0 

3 0 6,7 7,3 4,4 0 

4 4,1 4,3 6,2 6,9 0 

5 5 4,3 6,2 7,8 2,5 

6 3,5 3,5 5,9 11,2 0 

7 0 6,5 6 7,1 0 

8 0 6,8 5 4,7 5,8 

9 0 4,6 5,2 6 0 

 

Vindkraftpark: Ytterberg 
    

Datum: 2011-09-27 
     

Rak väg 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 0 13,1 5,2 7,7 0 

2 0 9,1 5,5 5,8 0 

3 0 8,6 5,9 10,8 0 

4 0 7,8 5,6 11 0 

5 0 9,8 5,2 10,8 0 

6 0 7,8 5,9 7,3 0 

7 4,2 7,9 5,8 11,5 0 

8 0 8 5,9 10,3 0 

9 0 10,7 6,2 8,5 0 

10 0 8,4 5,9 11,7 0 

11 0 10,9 5,7 7,8 0 

12 0 10,6 5,1 10,8 0 

13 0 11,6 5,3 8,5 0 

14 0 8,4 6 10,2 0 

Kurva 
     

Provpunkt A1 B1 C B2 A2 

1 0 11,5 6,5 6,8 0 
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Bilaga 4. Rådata - vindkraftverk 
 

Vindkraftpark: Granberget 
   

Datum: 2011-09-19 
   

Vindkraftverk (n) Totalt (ha) Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) 

5 0,535 0,253 0,282 

6 0,6 0,33 0,27 

2 0,486 0,34 0,146 

1 0,917 0,497 0,42 

4 0,616 0,407 0,209 

3 0,822 0,446 0,376 
 

Vindkraftpark: Hörnefors 
   

Datum: 2011-09-20 
   

Vindkraftverk (n) Totalt (ha) Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) 

10 0,739 0,563 0,176 

9 0,706 0,47 0,236 

8 0,685 0,582 0,103 

7 0,749 0,718 0,031 

3 0,813 0,515 0,298 

2 0,649 0,507 0,142 

1 0,829 0,577 0,252 

5 1,066 0,35 0,716 

6 0,782 0,551 0,231 

11 0,795 0,5 0,295 
 

Vindkraftpark: Bliekevare 
   

Datum: 2011-09-21 
   

Vindkraftverk (n) Totalt (ha) Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) 

12 0,235 0,235 - 

13 0,252 0,252 - 

18 0,24 0,24 - 

14 0,217 0,217 - 

15 0,347 0,347 - 

16 0,214 0,214 - 

6 0,306 0,306 - 

4 0,237 0,237 - 

5 0,249 0,249 - 

2 0,275 0,275 - 

1 0,329 0,329 - 

10 0,218 0,218 - 

17 0,225 0,225 - 

3 0,373 0,373 - 

9 0,217 0,217 - 
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Vindkraftpark: Stor-Rotliden 
  

Datum: 2011-09-23 
   

Vindkraftverk (n) Totalt (ha) Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) 

D-04 0,33 0,33 - 

C-05 0,271 0,271 - 

C-04 0,396 0,396 - 

C-03 0,441 0,441 - 

C-06 0,412 0,412 - 

C-07 0,546 0,546 - 

C-08 0,377 0,377 - 

C-10 0,485 0,485 - 

C-11 0,35 0,35 - 

C-09 0,379 0,379 - 

B-07 0,355 0,355 - 

B-06 0,291 0,291 - 

B-08 0,614 0,614 - 

B-04 0,319 0,319 - 

B-03 0,274 0,274 - 

B-02 0,435 0,435 - 

B-01 0,519 0,519 - 
 

Vindkraftpark: Hornberget 
   

Datum: 2011-09-26 
   

Vindkraftverk (n) Totalt (ha) Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) 

1 0,366 0,366 - 

2 0,598 0,598 - 

3 0,49 0,49 - 

4 0,435 0,435 - 

5 0,307 0,307 - 
 

Vindkraftpark: Ytterberg 
   

Datum: 2011-09-27 
   

Vindkraftverk (n) Totalt (ha) Schaktad del (ha) Avverkad del (ha) 

T22 0,555 0,415 0,14 

T21 0,526 0,526 - 

T20 0,507 0,507 - 

T19 0,503 0,503 - 

T18 0,671 0,671 - 

T17 0,503 0,503 - 

T16 0,517 0,517 - 

T15 0,514 0,514 - 

T13 0,516 0,516 - 

T12 0,506 0,506 - 

T11 0,567 0,567 - 

T10 0,685 0,685 - 

T9 0,665 0,665 - 

T7 0,651 0,651 - 
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Bilaga 5. Resultat från statistisk analys i Minitab 

 

Rak väg, vägbanas bredd: 

 

One-way ANOVA: Ytterberg; Stor-Rotlide; Hörnefors; Hornberget; Granberget; ...  

 
Source  DF      SS     MS      F      P 

Factor   5  23,890  4,778  10,35  0,000 

Error   63  29,070  0,461 

Total   68  52,960 

 

S = 0,6793   R-Sq = 45,11%   R-Sq(adj) = 40,75% 

 

 

                                   Individual 99% CIs For Mean Based on 

                                   Pooled StDev 

Level           N    Mean   StDev  ------+---------+---------+---------+--- 

Ytterberg      14  5,6571  0,3458            (------*------) 

Stor-Rotliden  12  4,9667  0,4459  (------*------) 

Hörnefors      12  6,6833  1,3657                          (------*-------) 

Hornberget      8  5,2500  0,2563    (--------*--------) 

Granberget      8  5,2125  0,4998   (--------*---------) 

Bliekevare     15  5,1200  0,4313    (------*------) 

                                   ------+---------+---------+---------+--- 

                                       4,90      5,60      6,30      7,00 

 

Pooled StDev = 0,6793 

 

 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons 

 

Individual confidence level = 99,54% 

 

 

Ytterberg subtracted from: 

 

                 Lower   Center   Upper 

Stor-Rotliden  -1,4766  -0,6905  0,0956 

Hörnefors       0,2401   1,0262  1,8123 

Hornberget     -1,2927  -0,4071  0,4785 

Granberget     -1,3302  -0,4446  0,4410 

Bliekevare     -1,2797  -0,5371  0,2054 

 

               -------+---------+---------+---------+-- 

Stor-Rotliden         (----*-----) 

Hörnefors                         (----*----) 

Hornberget             (-----*-----) 

Granberget             (-----*-----) 

Bliekevare             (----*----) 

               -------+---------+---------+---------+-- 

                   -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

Stor-Rotliden subtracted from: 

 

              Lower  Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

Hörnefors    0,9009  1,7167  2,5324                         (----*-----) 
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Hornberget  -0,6287  0,2833  1,1954               (-----*-----) 

Granberget  -0,6662  0,2458  1,1579               (-----*-----) 

Bliekevare  -0,6206  0,1533  0,9272               (----*----) 

                                     -------+---------+---------+---------+-- 

                                         -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

Hörnefors subtracted from: 

 

              Lower   Center    Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

Hornberget  -2,3454  -1,4333  -0,5213   (-----*------) 

Granberget  -2,3829  -1,4708  -0,5588   (-----*-----) 

Bliekevare  -2,3372  -1,5633  -0,7894   (-----*----) 

                                       -------+---------+---------+---------+-- 

                                           -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

Hornberget subtracted from: 

 

              Lower   Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

Granberget  -1,0366  -0,0375  0,9616            (------*-----) 

Bliekevare  -1,0048  -0,1300  0,7448            (-----*-----) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

Granberget subtracted from: 

 

              Lower   Center   Upper  -------+---------+---------+---------+-- 

Bliekevare  -0,9673  -0,0925  0,7823             (----*-----) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

Rak väg, schaktad del: 
 

One-way ANOVA: Ytterberg; Hörnefors; Hornberget; Granberget; Bliekevare; ...  

 
Source  DF      SS     MS      F      P 

Factor   5  1172,7  234,5  11,01  0,000 

Error   63  1341,8   21,3 

Total   68  2514,5 

 

S = 4,615   R-Sq = 46,64%   R-Sq(adj) = 42,40% 

 

 

                                  Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                  Pooled StDev 

Level           N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

Ytterberg      14  18,957  1,904                      (----*----) 

Hörnefors      12  14,292  2,940            (-----*----) 

Hornberget      8  11,725  3,024      (-----*------) 

Granberget      8   9,662  3,336  (-----*------) 

Bliekevare     15  13,820  5,535            (----*---) 

Stor-Rotliden  12  22,342  7,561                            (-----*----) 

                                  -------+---------+---------+---------+-- 

                                      10,0      15,0      20,0      25,0 
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Pooled StDev = 4,615 

 

 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons 

 

Individual confidence level = 99,54% 

 

 

Ytterberg subtracted from: 

 

                 Lower  Center   Upper 

Hörnefors      -10,006  -4,665   0,675 

Hornberget     -13,249  -7,232  -1,215 

Granberget     -15,311  -9,295  -3,278 

Bliekevare     -10,182  -5,137  -0,092 

Stor-Rotliden   -1,956   3,385   8,725 

 

               ---------+---------+---------+---------+ 

Hörnefors               (----*-----) 

Hornberget           (-----*-----) 

Granberget         (-----*-----) 

Bliekevare              (----*----) 

Stor-Rotliden                   (----*-----) 

               ---------+---------+---------+---------+ 

                      -10         0        10        20 

 

 

Hörnefors subtracted from: 

 

                 Lower  Center   Upper 

Hornberget      -8,763  -2,567   3,630 

Granberget     -10,826  -4,629   1,567 

Bliekevare      -5,729  -0,472   4,786 

Stor-Rotliden    2,508   8,050  13,592 

 

               ---------+---------+---------+---------+ 

Hornberget               (-----*------) 

Granberget             (-----*------) 

Bliekevare                  (-----*----) 

Stor-Rotliden                        (----*-----) 

               ---------+---------+---------+---------+ 

                      -10         0        10        20 

 

 

Hornberget subtracted from: 

 

                Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

Granberget     -8,850  -2,063   4,725            (------*------) 

Bliekevare     -3,848   2,095   8,038                 (-----*-----) 

Stor-Rotliden   4,420  10,617  16,813                         (------*-----) 

                                       ---------+---------+---------+---------+ 

                                              -10         0        10        20 

 

 

Granberget subtracted from: 

 

                Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

Bliekevare     -1,786   4,158  10,101                   (-----*-----) 
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Stor-Rotliden   6,483  12,679  18,876                           (------*-----) 

                                       ---------+---------+---------+---------+ 

                                              -10         0        10        20 

 

 

Bliekevare subtracted from: 

 

               Lower  Center   Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

Stor-Rotliden  3,264   8,522  13,779                        (-----*----) 

                                      ---------+---------+---------+---------+ 

                                             -10         0        10        20 

 
 
Rak väg, avverkad del (utan Ytterberg): 
 
One-way ANOVA: Hörnefors; Hornberget; Granberget; Bliekevare; Stor-Rotliden  
 
Source  DF      SS    MS     F      P 

Factor   4   234,0  58,5  2,22  0,080 

Error   50  1316,3  26,3 

Total   54  1550,3 

 

S = 5,131   R-Sq = 15,10%   R-Sq(adj) = 8,30% 

 

 

                                 Individual 95% CIs For Mean Based on 

                                 Pooled StDev 

Level           N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

Hörnefors      12  7,000  7,461                (-------*-------) 

Hornberget      8  6,050  5,045           (---------*----------) 

Granberget      8  8,950  4,162                   (----------*---------) 

Bliekevare     15  6,933  4,650                (-------*------) 

Stor-Rotliden  12  2,575  3,042   (-------*--------) 

                                  -+---------+---------+---------+-------- 

                                 0,0       3,5       7,0      10,5 

 

Pooled StDev = 5,131 

 

 

Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals 

All Pairwise Comparisons 

 

Individual confidence level = 99,33% 

 

 

Hörnefors subtracted from: 

 

                 Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

Hornberget      -7,574  -0,950  5,674          (---------*--------) 

Granberget      -4,674   1,950  8,574              (---------*--------) 

Bliekevare      -5,687  -0,067  5,554             (-------*-------) 

Stor-Rotliden  -10,350  -4,425  1,500      (--------*-------) 

                                       ---------+---------+---------+---------+ 

                                             -7,0       0,0       7,0      14,0 

 

 

Hornberget subtracted from: 

 

                 Lower  Center   Upper 

Granberget      -4,356   2,900  10,156 

Bliekevare      -5,470   0,883   7,237 

Stor-Rotliden  -10,099  -3,475   3,149 

 

               ---------+---------+---------+---------+ 

Granberget                  (---------*----------) 
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Bliekevare                (--------*--------) 

Stor-Rotliden       (--------*--------) 

               ---------+---------+---------+---------+ 

                     -7,0       0,0       7,0      14,0 

 

 

Granberget subtracted from: 

 

                 Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

Bliekevare      -8,370  -2,017  4,337         (--------*--------) 

Stor-Rotliden  -12,999  -6,375  0,249  (---------*--------) 

                                       ---------+---------+---------+---------+ 

                                             -7,0       0,0       7,0      14,0 

 

 

Bliekevare subtracted from: 

 

                Lower  Center  Upper  ---------+---------+---------+---------+ 

Stor-Rotliden  -9,979  -4,358  1,262       (-------*-------) 

                                      ---------+---------+---------+---------+ 

                                            -7,0       0,0       7,0      14,0 
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