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Sammanfattning 
Alla vindkraftsetableringar föregås av en projekteringsfas där den tänkta platsen 

undersöks grundligt samtidigt som tillstånd ska sökas och beviljas. Detta är en kostsam 

process som tar flera år och det är inte ovanligt att projekteringar läggs ner och en 

etablering uteblir, vilket även gör att projekteringen blir riskfylld. Målsättningen med 

detta arbete är att göra en förundersökning som utreder vilka förutsättningar Åsberget har 

för vindkraft. Resultatet redovisas i denna rapport och ska fungera som ett 

beslutsunderlag med syftet att underlätta vid en framtida projektering. 

Förundersökningen har utgått ifrån en initial utvärdering som gjorts vid ett tidigare 

tillfälle och utöver detta har även frågor relevanta för en projektering ställts. För att kunna 

besvara frågorna har inom branschen vanligen använda metoder i största möjliga mån 

använts. Förutom frågeställningarna har även en enklare ekonomisk analys gjorts. 

Åsberget bedöms ha potential för vindkraft men det förekommer hinder som kan göra att 

en etablering inte går att genomföra. Kommunens inställning till att etablera vindkraft på 

Åsberget är okänd och därmed ett stort frågetecken. De kringliggande fäbodvallarna 

bedöms vara det största hindret då de har ett högt kulturhistoriskt värde. Genom en 

omarbetning av placeringsförslaget kan många hinder minimeras och chanserna för en 

lyckad projektering borde därigenom kunna ökas. Vid en eventuell projektering har 

förslag på fortsatt arbete sedan rekommenderats. 

  



 
  

Abstract 
Wind power expansion is often preceded with an extensive procedure where the technical, 

environmental and economic circumstances are investigated. Alongside of this there are 

also different permits that need to be granted before a wind farm can be built. This whole 

process takes several years and is both very costly and risky since projects often are 

discontinued before being a finished project. 

The aim of this thesis is to perform a preliminary investigation which examines the 

conditions for wind power expansion on Åsberget. The basis of this investigation has 

originated from a previously done initial assessment, made by a company that specializes 

in developing wind power projects. By using commonly used methods in the industry, the 

report tries to answer questions which are of great importance when developing wind 

power projects.  

Åsberget shows potential for wind power although there are some complications that may 

prevent an establishment. The municipality’s approach to wind power on Åsberget is 

unknown and thus a big question mark. Some of the buildings around Åsberget may also 

prove to be problematic as they have shown to have a high historical value.  

By relocating some of the wind power plants several of the presented problems can be 

minimized. If the project is continued suggestions for future work have been 

recommended. 

  



 
  

Förord 
Detta examensarbete är den sista delen i min utbildning till högskoleingenjör i 

energiteknik vid Umeå universitet. Examensarbetet har utförts inom Samkraft och Gävle 

Energi och har förutom denna rapport resulterat i att jag fått en större insikt i branschen 

och ett ökat intresse för vindkraft. 

Jag vill börja med att tacka Sten Gabert på Samkraft, inte minst för all den tid som han 

lagt ner på att hjälpa mig och diskutera arbetet men också för alla trevliga samtal som 

uppkommit under arbetets gång.  Jag vill även tacka Lars Bäckström från Umeå 

universitet som varit min handledare och bidragit med sin kunskap och tid. Tack till Roger 

Svensk på Hudik Vind som tog sig tid att en söndagsmorgon ta med mig ut till Åsberget 

och guida mig i närområdet. Tack Martin Danielsson på Triventus som tog sig tid att svara 

på frågor och funderingar som uppstod under arbetets gång. Jag vill även tacka Paul 

Westesson på Norm Finanspartner för den feedback jag fick på min investeringskalkyl. 

Tack till min flickvän och mina nära som varit till stort stöd under arbetets gång. Gävle 

Energis trevliga personal ska även ha tack som förgyllt min tid på kontoret. Slutligen vill 

jag tacka Samkraft och Gävle Energi för möjligheten att utföra detta arbete.  

Till er samtliga är jag väldigt tacksam för det stöd ni uppvisat under arbetets gång. 

Kristian Andersson  
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1 Inledning 
Vind är något som människan utnyttjat till sin fördel sedan urminnes tider. När solen 

skiner på jorden uppstår temperaturskillnader som gör att tryckskillnader bildas i 

atmosfären. Naturens strävande mot jämnvikt gör att luften blåser från hög- till lågtryck 

där skillnaden i lufttryck bestämmer lufthastigheten.  

Genom att använda vindkraftverk för att utvinna el från vinden produceras förnybar 

energi. I vår omställning till ett hållbart samhälle är det en förutsättning att kunna 

framställa el på ett miljövänligt sätt. Enligt Energimyndigheten (1) har ett vindkraftverk, 

beroende på rådande vindförhållanden, efter sex till sju månader producerat mer energi 

än den mängd som går åt att tillverka det.  

Riksdagen antog år 2009 regeringens proposition En sammanhållen klimat- och 

energipolitik (2). Propositionen presenterade nya mål och åtgärdsprogram för att främja 

utbyggnaden av förnybar energi och energieffektivisering i Sverige. Detta medförde även 

att en ny planeringsram för vindkraft fastställdes. Planeringsramen är inget 

utbyggnadsmål men innebär att det år 2020 ska finnas planer för en årlig 

produktionskapacitet på 30 TWh vindkraft i Sverige, varav 20 TWh på land och 10 TWh 

till havs.  

1.1 Samkraft 

Detta examensarbete har utförts inom företaget Samkraft AB. Samkraft bildades i mars 

2008 och är ett bolag som grundar sig på ett samarbete bestående av 12 stycken 

energibolag mestadels belägna inom Gävleborgs län. 

Delägare i Samkraft AB är: 

AB Edsbyn Elverk, Björklinge Energi Försäljning AB, Bionär Närvärme AB, Bollnäs Energi 

AB, Gävle Energi AB, Hoåns Kraft AB, Hudik Vind AB, Ljusdal Energiföretag AB, 

Mälarenergi AB, Nordanstigs kommun, Sandviken Energi AB, Söderhamn Nära AB 

Samkraft har som mål att utveckla, driva och förvalta vindkraftsprojekt och därigenom 

erbjuda sina kunder energi framställd på ett förnybart sätt. På detta sätt skapas en god 

samhällsnytta som bidrar till en omställning av energisystemet.  

 I närtid driver Samkraft två stycken färdiga anläggningar och projekterar för ytterligare 

tre.  
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1.2 Problembeskrivning 
Vindkraftsetableringar föregås ofta av en långdragen prövningsprocess. Tillstånd ska 

sökas och beviljas samtidigt som diskussioner och samarbeten mellan myndigheter och 

berörda ska föras. Det tar flera år från att en vindkraftsprojektering påbörjas tills att 

arbetet med att uppföra vindkraftverken kan starta. Många av dessa projekt blir dessutom 

aldrig en verklighet vilket gör att projektering av vindkraft är både kostsamt och riskfyllt. 

Det är därför viktigt att exploatören har en väldigt god kännedom om området och vilka 

problem som kan uppstå innan en projektering inleds. 

I samband med att Samkraft bildades 2008 utfördes en regional vindundersökning. Med 

hjälp av bland annat Vindkartering över Sverige (3) undersöktes olika områden och deras 

potential för vindkraftsetablering. Resultatet av undersökningen blev en portfölj med 

möjliga projekt. En del projekt har sedan drivits vidare med varierande framgång. 

Åsberget 12 km väst från Iggesund i Hudiksvalls kommun, se Figur 1, var ett av områdena 

som uppmärksammades i undersökningen. En initial utvärdering upprättades hösten 

2009 av företaget Triventus, Bilaga 1.  

 

Figur 1. Det aktuella området med röd ring och sju utplacerade vindkraftverk. 

Då Hudiksvalls kommun tidigare varit återhållsam med sin planläggning för utbyggnaden 

av vindkraft har detta inneburit att projektet inte arbetats vidare. Just nu pågår det 

däremot en revidering av översiktsplanen för vindkraft (4) vilket antas förändra den 

gällande planeringen. Detta gör det lämpligt att undersöka möjligheterna för vindkraft på 

Åsberget ytterligare. 
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1.3 Frågeställning 
Förundersökningen har utgått från det placeringsförslag som gavs i den initiala 

utvärderingen och sedan ställt frågor som skulle vara relevant vid en eventuell 

projektering. Figur 2 visar den tänkta placeringen, koordinater finns i Bilaga 2. 

 

Figur 2. Karta över Åsberget. Områdets begränsningar utgörs av den streckade röda linjen. De 
svarta punkterna visar vindkraftverkens placering. 

Rapporten har undersökt följande frågor: 

Vilka motstående intressen finns i närområdet? 

Hur ser  infrastrukturen i området ut? 

Hur ser Hudiksvalls kommun på vindkraft? 

Hur kommer närboende att påverkas? 

Förutom att svara på dessa frågor har en enklare ekonomisk analys gjorts. 

1.4 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en förundersökning av en 

vindkraftsetablering på Åsberget åt företaget Samkraft. Genom att kartlägga närområdet 

och arbeta vidare på den initiala utvärderingen ska förutsättningarna för en etablering 

bedömas och därigenom en framtida projektering av området underlättas.  
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2 Metodbeskrivning 
För att kunna besvara frågorna på ett så bra sätt som möjligt har inom branschen vanligen 

använda metoder i största möjliga mån använts. Kontakt med myndigheter och övriga 

berörda har i första hand skett via telefon men även via e-mail. Informationssamling har 

till mesta del skett via Internet men besök på området har även gjorts vid två tillfällen.  

Programvaror som använts under arbetets gång är ArcGIS, WindPRO och Microsoft 

Office. 

2.1 ArcGIS 

ArcGIS är en samling programvaror som möjliggör för användaren att sammanställa, 

beräkna och presentera geografiska data. Geografisk data finns ofta tillgänglig gratis på 

den ansvariga myndighetens hemsida.  

I detta arbete har grunddata dvs. information om bland annat höjd, terräng, infrastruktur 

och bebyggelse hämtats från Digitala kartbiblioteket (5). Information om naturreservat, 

nyckelbiotoper och andra naturvärden har hämtats från Skogens Pärlor (6) och 

information om fornlämningar har tagits från Fornsök (7). Riksintressen för natur och 

kultur har hämtats via länsstyrelsernas GIS-tjänst (8).  

Dessa data har sedan sammanställts i en databas tillsammans med koordinater för 

vindkraftverk och andra betydelsefulla byggnader. Kartor som illustrerar närområdet och 

de motstående intressena har sedan arbetats fram med hjälp av databasen. 

2.2 WindPRO 
WindPRO är en programvara speciellt gjord för att simulera vindkraftverk. Programmet 

används ständigt inom branschen då den består av ett antal olika moduler som bland 

annat kan beräkna indata från väderstationer, terrängegenskapers inverkan och 

ljudemittering från vindturbinerna. Med hjälp av detta går det sedan att optimera en 

vindparks utformning så den negativa påverkan på miljön minimeras samtidigt som att en 

så gynnsam produktion som möjligt uppnås.  

WindPRO finns tillgängliga i olika licensnivåer där de billigare licenserna inte har tillgång 

till alla moduler. När den initiala utvärderingen på Åsberget gjordes användes en licens 

som möjliggjorde för avancerade produktionsberäkning som tar hänsyn till komplexa 

terrängtyper. Detta är en kostsam licens som varken Samkraft eller Umeå universitet 

använder sig utav. När detta arbete genomfördes användes därför en billigare licens utav 

WindPRO vilket har medfört att nya produktionsberäkningar samt optimering inte kunnat 

utföras med samma precision. WindPRO har i detta arbete istället används för att beräkna 

ljudnivåer och skuggbildningar samt vid framställning av fotomontage. 
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2.3 Ekonomi 
För att kunna bedöma projektet ekonomiskt har en investeringskalkyl i Excel gjorts. 

Beräkningarna är baserade på antaganden om framtida räntor och elpriser vilket gör att 

osäkerheten är hög. Då syftet i detta skede varit att bedöma om projektet är värt att 

analysera vidare eller inte har väl avrundade siffror använts. 

Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden eller årskostnadsmetoden används i denna kalkyl för att beräkna de 

årliga kapitalkostnaderna. Dessa har sedan tillsammans med övriga utgifter och intäkter 

resulterat i att kassaflödet varje år kunnat beräknas. 

Nuvärdesmetoden 

För att avgöra om projektet är lönsamt har nuvärdemetoden använts. Metoden beräknar 

ett nuvärde av de årliga resultaten för varje år som sedan summeras. Genom att ta 

nuvärdet minus investeringskostnaden fås ett nettonuvärde. Ett positivt nettonuvärde 

innebär att investeringen är lönsam.    

Pay-off 

Tiden det tar innan projektet har inbringat lika mycket intäkter som det kostade vid 

investeringstillfället, s.k. pay-off, har beräknats. Detta har gjorts genom att addera det 

verkliga kassaflödet årligen tills att full återbetalning uppnåtts. 

2.3.1 Prisuppgifter 

Då detta är en förprojektering och inga offerter är begärda medför det att kostnader har 

varit svåra att uppskatta. Prisuppgifterna har baserats på uppgifter från projekt som pågår 

inom Samkraft.   

Investeringskostnader 

Till investeringskostnader hör de kostnader som uppstår i projektering- och 

tillståndssökningsfasen samt konstruktion för hela vindkraftparken. En tumregel enligt 

Svensk Vindenergis lathund (9) är att den totala kostnaden för vindkraft ligger mellan 15-

17 MSEK/MW. Detta innebär att investeringskostnaden blir väldigt hög för stora 

vindkraftparker. För att klara av så stora investeringar görs kapitalsatsningar, oftast 

genom banklån, som innebär att inbetalningar görs årligen under investeringens 

livslängd.  

Vindkraftverk 

Kostnaden för vindkraftverken är den största kostnaden i investeringsskedet och har i 

denna kalkyl angetts till 10 MSEK/MW. En felmarginal på 1 MSEK/verk har sedan 

adderats till den totala investeringssumman. 
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Fundament 

För att vindkraftverken ska stå stadigt krävs rejäla fundament. Denna kostnad varierar 

beroende på markförhållanden och vem som utför arbetet. I denna kalkyl har ett värde på 

1,6 MSEK per verk använts. 

Vägarbete och fundamentsplats 

Kostnaden för väg- och markarbete varierar kraftigt mellan projekt beroende på de 

befintliga vägarnas kvalité och den mängd nydragning som måste göras. I denna kalkyl 

innefattar kostnaden upprustning och nydragning av vägar samt fundamentsplatser och 

markarbete. En kostnad på 720 000 SEK per verk använts. 

Bygglov 

Bygglov är en del av tillståndsprövningen och krävs enligt Plan- och bygglagen. 

Kommunen prövar ansökningen som även ska uppfylla vissa krav i Miljöbalken.  En total 

kostnad på 1.8 MSEK har använts i denna kalkyl. 

Nätanslutning 

Denna post varierar kraftigt mellan olika projekt beroende på avstånd och befintligt nät. I 

investeringskalkylen innefattar kostnaden anslutningsavgift, internt nät, transformering 

och kabel till närmsta anslutningspunkt och beräknas har angetts till 2.6 MSEK per verk. 

Projektering 

Projekteringskostnader innefattar i denna kalkyl kostnad för projekteringsarbete, 

framtagning av MKB, och de utredningar de innebär, samt vindmätning under ett års tid. 

Beroende på bl.a. projektörens lön och hur bra tillståndsprocessen går kan denna kostnad 

variera. En total kostnad av 3,5 MSEK har använts i denna kalkyl. 

Årliga utgifter 

När vindkraftverken tagits i drift tillkommer förutom de årliga kapitalkostnaderna även 

kostnader för att driva och underhålla vindkraftverken. Dessa kostnader uppgår för 

landbaserade etableringar till 14-22 öre/kWh/år enligt Svensk Vindenergis lathund. För 

att verket ska vara lönsamt krävs det att intäkterna täcker de årliga utgifterna och 

kapitalkostnaderna.   

Markarrende 

Markarrende betalas till fastighetsägaren där vindkraftverken står. Denna kostnad brukar 

ligga mellan 3-4 % av bruttointäkten. 

Nätavgift 

Nätavgift är den kostnad som måste betalas till nätägaren för att få använda elnätet, i 

detta fall Fortum. I denna kalkyl har en avgift på 35 kr/MWh, eller 3,5 % av den totala 

produktionen, använts som värde för detta. 
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Serviceavtal 

Serviceavtal på 500 000 SEK per verk och år betalas i denna kalkyl. Avtalstiden är satt till 

2 år. I avtalet ingår bl.a. kostnaden för drift och underhåll samt reservdelar under avtalets 

tid. 

Drift och underhåll 

Denna post innefattar den årliga servicen och eventuella reservdelar. Kostnaden för detta 

har angetts till 1 % av den totala investeringen. 

Försäkring 

En försäkringskostnad på 50 000 SEK per verk betalas årligen. 

Fastighetsskatt 

Vindkraftverk som står på annans mark betraktas som lös egendom och ska behandlas 

som en fastighet. Detta innebär att fastighetsskatt måste betalas. Skatten betalas årligen 

och är 0.2 % av taxeringsvärdet för elproduktionsenheter med vindkraftverk. Detta 

resulterar i en kostnad på 40 000 SEK per verk. 

Övrigt 

Under övrigt har de resterande utgifterna som t.ex. administration, krafthandel och 

telefon samlats. Kostnaden har angetts till 30 000 SEK per verk. 

Intäkter 

Den el som vindkraftverken producerar genererar intäkter genom försäljning av el och 

elcertifikat. Det kan även tillkomma intäkter i form av nätnytta. Utöver detta går det även 

som projektör att söka statliga bidrag för pilotprojekt (s.k. Pilotstöd). Denna kalkyl tar inte 

hänsyn till dessa bägge möjliga intäktsformer. 

Elförsäljning 

Elpriset har i denna kalkyl baserats på Nordpools elspotpris (10). Priserna varierar kraftigt 

men i denna kalkyl har prissättningen utgått från årsgenomsnittet för år 2010 och sedan 

har en årlig inflation av priset på 2 % tillagts. 

Elcertifikat 

Vindkraft är berättigad till elcertifikat som är ett styrsystem som tilldelas till alla 

nytillkomna förnybara energikällor. Elcertifikat tilldelas i 15 år och har i denna kalkyl 

baserats på Svensk Kraftmäklings analys (11) av det framtida priset för elcertifikat.  
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3 Motstående intressen 
Det förekommer allt som oftast motstående intressen vid utbyggnad av 

vindkraftsanläggningar. Genom att från början vara väl medveten och planera enligt dessa 

kan de negativa effekterna göras minimala och i många fall även undvikas helt. 

Nedan beskrivs natur- och kulturmiljön samt friluftslivet och de motstående intressen på 

och i närheten av det tänkta etableringsområdet. Den karta som följande figurer baseras 

på finns i Bilaga 3 

3.1 Naturmiljö 

Naturen på Åsberget kan beskrivas som ett åslandskap med mestadels skogbeklädd mark 

samt viss del myrmark. 

Generellt sett är omfattande utbyggnationer av vindkraft positiva när man ser till den 

regionala och globala naturmiljön. Då el från t.ex. kolkraftverk ersätts med el framställd 

genom vindkraft bidrar detta till en minskad växthuseffekt, mindre försurning och 

övergödning samt mindre utsläpp av luftföroreningar. Lokalt kan däremot vindkraft 

påverka miljön negativt.  

Nyckelbiotoper 

Nyckelbiotop benämns områden med mycket höga naturvärden. De innehåller ofta 

känsliga och sällsynta djur- och växtarter.  För att kunna bevara den biologiska 

mångfalden krävs en speciell hänsyn till dessa områden. 

Inom områdets gränser förekommer fyra stycken nyckelbiotoper av typen barrnaturskog. 

Två av dessa innehåller även biotopen liten sprickdal. En av dessa nyckelbiotoper kommer 

i kontakt med VKV 4. Det är ett 2 ha stort område av biotoptypen barrnaturskog. De 

resterande nyckelbiotoperna ligger i utkanten av områdets östra gräns. Aspgelélav, grynig 

gelélav och lunglav är hotade arter som påträffats inom nyckelbiotopernas område. 

Figur 3 visar nyckelbiotopernas läge. 

 

Figur 3. De rödmarkerade områdena är nyckelbiotoper. 



9 
  

Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal är ett avtal markägare kan teckna med Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. 

Syftet med detta är att utveckla eller bevara de naturvärden som förekommer inom 

fastigheten. Närmsta naturvårdsavtal ligger 2 km norr om vindkraftsparken, se Figur 4.  

 

Figur 4. Det lilamarkerade området nordväst om Åsberget är det närmaste naturvårdsavtalet. 

Naturvärden 

Objekt som inte har tillräckligt högt värde för att klassas som nyckelbiotop kallas 

naturvärde. Dessa kan ofta komma att klassas som nyckelbiotop i framtiden vilket gör att 

de även kallas för ”framtidsnyckelbiotoper”.  

Det förekommer inga utsedda naturvärden inom områdets begränsningar. Närmsta 

naturvärden är biotopen ”Å eller bäckmiljö” som finns på ett fåtal platser öster och söder 

om området, se Figur 5. 

 

Figur 5. De orangemarkerade områdena är de närmast belägna naturvärdena. 
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Biotopskydd 

Biotopskydd är ett lagligt skydd mot exploatering av biotoper som regleras i Miljöbalken. 

Något biotopskydd finns inte inom områdets begränsningar. Närmsta biotopskydd ligger 

vid bottentjärnen ca 800 m väster om VKV 5, Figur 6. På samma område återfinns även en 

nyckelbiotop. 

 

Figur 6. Biotopskydd väster om områdesbegränsningen. 

Naturreservat 

Det finns inga naturreservat inom området. 1,5 km norr om parken ligger Storbergets 

naturreservat, Figur 7, som även är utpekat som ett Natura 2000 område. 

 

Figur 7. Storbergets naturreservat ligger norr om den tänkta parken. 
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Sedan 2005 pågår en förhandling med flera utav markägarna söder om den tänkta 

vindparken till följd av att området, Lingatjärnsberget, är ett blivande naturreservat. Detta 

innebär att gränserna som visas i Figur 8 endast är preliminära i dagsläget och att de 

förmodligen kan komma att ändras i framtiden. 

 

Figur 8. Preliminära gränser för det blivande naturreservatet Lingatjärnsberget. 

Djurliv 

Förutom habitatsförlust till följd av att infrastruktur byggs och störningar vid arbete i 

samband med uppbyggnadsbesked innebär en vindkraftsanläggning även kollisionsrisker 

för flygande djur. Detta påverkar främst rovfåglar och fladdermöss.  

För att skydda artrikedomen är ofta information kring arters utbredning sekretessbelagd. 

Detta görs bland annat för att hindra äggplundring och tjuvjakt och gäller framförallt 

rödlistade arter.  

I översiktsplanen påpekas att speciell hänsyn bör tas till häckningsplatser för kungsörn, 

havsörn och pilgrimsfalk. De exakta positionerna nämns av tidigare nämnda anledning 

inte.  

Havsörn påträffas oftast inom närhet till kusten och i kommunen har ett tiotal häckande 

par upptäckts. Kungsörn finns på två kända häckningslokaler och Pilgrimsfalk har på 

senare år etablerat sig med två häckande par i kommunen. De aktuella paren sägs häcka 

på områden där det blåser relativt lite eller där restriktioner av annan art förekommer. 

Alla tre arter är rödlistade med varierande klassificering. Lyckligtvis är arterna på 

uppgång vilket också gör det sannolikt att fler par etablerat sig i kommunen. 

Kunskapen om fladdermöss i kommunen uppges i översiktsplanen vara bristfällig. 

Samtal med länsstyrelsen i Gävleborg har inte gett någon information om vilka arter som 

finns representerade i etableringsområdet. Artportalen[9], som är en offentlig databas där 

användare kan registrera sina observationer, rekommenderades för informationssökning. 

Sökningar gjorda i artportalens databaser har heller inte gett något tillfredställande 

resultat men visade att fåglar, växter och småkryp observerats inom området.  
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Riksintressen 

När ett område blir utpekat som riksintresse är det för att området anses ha ett så stort 

värde att bevarandet är av nationellt intresse. Det finns 2 stycken riksintressen för 

naturvård i områdets närhet. Storberget som ligger 2,5 km norrut och ”Odlingslandskapet 

i Forsa” som ligger 2 km nordväst om området. Figur 9 visar riksintressenas utsträckning. 

 

Figur 9. Närliggande riksintressen för naturvård. 

3.2 Kulturmiljö 

En vindkraftsetablering är något som påverkar den lokala kulturmiljön i det område där 

etableringen sker. Även om verken placeras långt in i en skog utanför civilisationen kan 

det finnas lämningar från tidigare verksamhet i området. Det är viktigt att vara medveten 

om detta vid en projektering.  

Åsberget ligger inom ett område som historiskt sett främst nyttjats för att hämta bränsle 

och byggnadsmaterial vilket gör att chansen att hitta lämningar på området bedöms stor. 

I parkens närhet återfinns fastigheter med högt kulturhistoriskt värde. Fäbodvallarna 

Trogstavallen och Klångstavallen ligger båda inom 1 km avstånd från vindkraftparken. 

Förutom fäbodvallar finns det gårdar med kulturhistoriskt värde i närområdet bl.a. 

Klångsta bygdegård, 2,5 km och Forsa forngård, 5 km. Forsa forngård utpekas som extra 

värdefull enligt projektet Hälsingegårdar. 

Hälsingegårdar är ett regionalt samarbete som pågått sedan 1997. Projektet syftar till att 

lyfta fram Hälsinglands kultur och historia. Försök att inkludera vissa av dessa gårdar på 

UNESCO:s världsarvslista har gjorts i flera omgångar.  

Fornminnen 

I samband med en vindkraftsprojektering görs normalt en fältinventering där en opartisk 

aktör undersöker området och letar efter lämningar.  

Skog & Historia 

Skog & Historia är ett nationellt kulturmiljövårdsprojekt som sker i samarbete mellan 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Projektet inleddes 1995 och syftar till att öka 

kunskapen om skogens kulturmiljöer samt hindra att viktiga lämningar förstörs eller 

försvinner. 
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I den södra delen av vindparksområdet har tre stycken källargrunder tillhörande fäbodar 

hittats, röd ring i Figur 11. Ett utav dessa fynd ligger inom områdets gränser resterande två 

i anslutning till parkens södra gräns. Förutom dessa så har även två stycken tjärdalar 

påträffats söder om vindkraftverk nr 6 utanför vindparkens begränsningar, blå ring i Figur 

10. 

 

Figur 10. Fornminnen upptäckta genom projektet Skog & Historia.  

Riksantikvarieämbetet 

Ett större antal fornminnen har påträffats både inom och i närheten av områdets gränser. 

Fynden består mestadels utav rester från kolningsindustrin som bedrevs på området en 

gång i tiden. Det har även påträffats ett par husgrunder inom området varav ett utav dessa 

är i direkt anknytning till VKV 6. En fäbodstig, röd linje i Figur 12, går mellan 

Klångstavallen och f.d. Näsbovallen vilket innebär att den delvis går inom parkens 

gränser. 

Utöver dessa fynd har även ett gränsmärke mellan VKV 4 och 5, gul ring i Figur 11, samt 

ett röse i parkens östra del, grön ring i Figur 12 påträffats. 

 
 

Figur 11 Fornminnen inom och utanför området registrerade av Riksantikvarieämbetet. 
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Historisk väg 

2007 gav Vägverket tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg ut skriften Historiska 

vägar (12) som beskriver de vägar i länet med stor kulturhistorisk betydelse. En av vägarna 

som nämns är väg 667, 671, mellan Forsa kyrka och Bäckmora. Figur 12 visar 

vägsträckningen. Detta är en väg som vid en etablering ligger bra till geografiskt sätt. I 

anslutning till denna väg ansluter mindre vägar som går till etableringsområdet. 

 

Figur 12. Historisk väg mellan Forsa och Bäckmora. 

En sak som ofta kännetecknar äldre vägar är att de anpassats efter landskapet och inte 

tvärtom som det är idag när nya vägar dras. Detta gör att äldre vägar ofta kan vara 

snirkliga och kuperade. I rapporten beskrivs väg 667, 671, som ”delvis belagd, delvis 

grusväg i tydligt äldre sträckning”. Den nämns även som kurvig och att den följer 

topografin. 
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Fäbodvallar 

Strax norr om etableringsområdet ligger Trogstavallen som är en utav de bättre 

välbevarade fäbodvallarna i kommunen. Det finns även en fäbodvall söder om området, 

Klångstavallen, Figur 13. I dagsläget bedrivs inte någon fäboddrift men många utav 

stugorna antas fungera som fritidshus.  

Bland förslagen till skyddsåtgärder i kommunens översiktsplanering föreslås att 

områdesbestämmelser skall införas för Trogstavallen. Detta är ett sätt att från 

kommunens sida styra/säkerställa att området, som anses ha högt kulturhistoriskt värde, 

bevaras.  

 

Figur 13. Fäbod tillhörande Klångstavallen. 

Riksintressen 

Forsa centralbygd är ett utpekat riksintresseområde för kulturmiljön. I kommunens 

översiktsplan framgår det att placering inom detta område är olämpligt. Området består 

av tre delområden, Figur 14, där det närmsta ligger ca 2 km nordöst om vindkraftsparken. 

Ytterligare 2,5 km nordost om området ligger Forsa forngård.  

Hudiksvalls kommuns översiktsplan för vindkraft fastställer att ingen vindkraft ska tillåtas 

inom riksintressområdet för kulturmiljövård. 

 

Figur 14. Närliggande riksintressen för kulturmiljövård 
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3.3 Friluftsliv 
I omgivningen runt etableringsområdet finns motionsspår och vandringleder. Vid 

Storberget-Ofärne finns en skidbacke med flera nedfarter och 2 stycken liftar. Backen har 

däremot varit stängd de senaste åren på grund av bristande ekonomi och intresse. 

Ytterligare några kilometer norrut på storbergets norra sida ligger Nansta golfbana. 

Storbergets höjd skymmer dock etableringsområdet. 

I Hudiksvall kommuns översiktsplan pekas Forsabygden ut som ett område med potential 

att utvecklas till turistmål. En av de bidragande faktorerna uppges vara det vackra 

landskapet 

Jakt 

På området bedrivs jakt och då främst älgjakt under hösten. Området tillhör Delsbo-

Forsa-Högs jaktvårdskrets och jaktlaget som jagar på området är Forsa VVO. 

Riksintressen 

Det finns inga riksintressen i närheten av området. Närmsta riksintresse för friluftsliv är 

Dellensjöarna som ligger ca 8 km norr om området. Utanför Iggesund och längs kusten 

finns ytterligare ett riksintresseområde. Riksintresseområdenas utsträckning visas i 

Figur 15. 

 

Figur 15. Närliggande riksintressen för friluftsliv. 
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4 Infrastruktur 
För att en vindkraftpark ska kunna leverera ett gynnsamt resultat krävs det att 

etableringsområdet har en väl utbyggd infrastruktur som uppfyller de krav som ställs. De 

stora vingarna kräver att vägarna inte lutar för mycket eller svänger för snävt. För att klara 

de tunga transporterna som uppstår under uppbyggnadsfasen krävs även att vägarna har 

en viss bärighet. Ett elnät med tillräckligt hög spänning och nog med kapacitet behövs för 

att ta emot den el som vindkraftverken genererar. Då vindkraftverk kan störa ut 

elektronisk kommunikation behövs även hänsyn till master och operatörer i området tas.  

4.1 Transportväg 
Vindkraftverk transporteras idag via fartyg och lastbil. Järnvägen tillämpas inte då det 

idag inte finns någon lämplig lastbärare samt att storleken på transportmodulerna är 

starkt begränsande. I en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet har CO2-utsläpp från 

transport av vindkraftverk till vindkraftparken i Havsnäs, Jämtland från Danmark 

undersökts (13). Resultatet visade att mängden CO2-utsläpp som bildas per kilometer är ca 

40 % lägre vid sjötransport än vägtransport.  

Vid en av de anläggningarna som Samkraft driver har ett verk helt transporterats via väg 

och resterande med både båt och lastbil. En fördel med sjötransporten som visats i detta 

fall är att verken är mycket renare invändigt då dessa inte utsatts för lika mycket smuts 

och vägdamm. 

Fartyg 

I trafikverkets handbok Transporter till vindkraftsparker (14) finns en hamninventering 

utförd av WSP, där kontaktpersoner för respektive hamn fått uttala sig angående 

hantering av vindkraftverk. De närmsta hamnarna som är intresserade av att ta emot 

vindkraftverk är Skärnäs utanför Iggesund och Orrskär i Ljusne. Dessa bedöms dock inte 

ha godkända anslutningsvägar vid en första prövning av Vägverket.  

I samband med de havsbaserade vindkraftssatsningarna Storgrundet och Finngrundet 

ligger det idag som förslag att bygga ut hamnen i Orrskär för att kunna agera 

supporthamn för vindkraft. 

De närmsta hamnarna som tidigare har hanterat och fortfarande är intresserade av att 

hantera vindkraftverk är hamnarna i Sundsvall och Gävle. Hudiksvalls hamn är inte 

intresserad av att hantera vindkraftverk över huvud taget. 

Lastbil 

Oberoende vilken hamn det blir som verken transporteras till bör E4an sedan användas 

för transport mot Hudiksvall. Utanför Hudiksvall ansluter Riksväg 84 till E4an och går 

sedan inåt landet mot Ljusdal. Efter ca 1 mil in på 84an så ligger parken 6 km söderut. För 

att komma närmare området behöver de mindre byvägarna användas. Då skogsbruk 

bedrivs är vägnätet kring området relativt utbyggt. Vägarna består dock mestadels av 

mindre bilvägar och skogsbilvägar. De kartor som finns tillgängliga via länsstyrelsen idag 

är inte uppdaterade vilket innebär att de senast dragna vägarna inte visas på kartorna i 

denna rapport.  
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4.2 Elnät 
Sveriges el-distributionsnät är indelat i tre nät typer: stamnät, regionnät och lokalnät. 

Stamnätet ägs och drivs av Svenska Kraftnät, SVK, och har en spänningsnivå på 220 kV 

och 400kV. En kraftledning på 400 kV går rakt genom det tänkta området. På östra sidan 

av Storsjön går även en kraftledning på 220 kV.  Till stamnätet ansluts endast de största 

produktionsanläggningarna samt regionnäten. I SVKs ”Vägledning för anslutning av 

vindkraft till stamnätet” bedömer SVK att produktionsanläggningar under 100 MW inte 

ska anslutas till 220 kV nätet och produktionsanläggningar under 300 MW inte ska 

anslutas till 400 kV nätet. Då den tänkta storleken på vindparken understiger dessa 

kriterier är stamnätet inte något alternativ.  

Regionnätet ligger vanligtvis mellan 30 kV till 130 kV och ägs i huvudsak av 

elnätsföretagen E.ON, Fortum och Vattenfall. I detta område är det Fortum som är ägare 

av både regionnätet och lokalnätet. Fortum har inte några offentliga kartor över sitt elnät 

men nämner i telefonsamtal att de har kraftledningar på 40 kV och 130 kV som går i 

områdets närhet. 130 kV ledningen går mellan Arbrå och Iggesund om passerar 8 km 

söder om området. Ledningen går sedan mot Hudiksvall där den delas i en norrgående 

och västergående ledning. Den västergående går delvis längs Riksväg 84 och passerar 

7 km norr om området. 40 kV-ledningen ska enligt Fortum inte ha tillräckligt med 

kapacitet ledigt för att ta emot den effekt som vindparken planeras leverera. 

4.3 Master 
På storbergets topp ca 3 km norr om etableringsområdet står den 335 m höga TV-masten 

Hudiksvall Forsa. Denna mast ägs och drivs av Teracom. Förutom denna finns fyra 

mindre master i området. Uppgifter om dessa master tillhandahålls enligt Post- och 

telestyrelsen, PTS, via ett eventuellt samrådsförfarande. Telefonsamtal med PTS gav inget 

uttalat svar men bedömningen var att trafiken var relativt låg samt att området verkade 

okej för utbyggnad av vindkraft. I samband med den initiala utvärderingen skickades även 

ett antal remissförfrågningar ut till ansvariga myndigheter och berörda företag. PTS har 

ännu inte svarat på denna. 

Telekomoperatörer 

I samband med den initiala utvärderingen skickade Triventus ut en remissförfrågan till 

berörda myndigheter och företag. De operatörer som svarat på denna har inte haft något 

emot en vindkraftsetablering i området. 

Väderradar  

I Nianfors ca 1 mil sydväst om etableringsområdet står en utav Sveriges tolv aktiva 

väderradarstationer. Det förekommer skyddszoner kring dessa stationer eftersom 

vindkraftverk kan påverka sändningen negativt. Inom en radie av fem kilometer får inga 

vindkraftverk uppföras. Om vindkraftverk planeras mellan fem och tjugo kilometers radie 

från en väderradar ska ett samråd med försvarsmakten ske. 

Väderradarstationen i Nianfors har tidigare inneburit problem för 

vindkraftsprojekteringar. Enligt Försvarsmaktens svar på remissförfrågan ska en 

etablering på Åsberget inte innebära några problem. 
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5 Hudiksvalls kommun 
Hudiksvalls kommun har en befolkningsmängd på ca 37 000 invånare, mestadels bosatta i 

Hudiksvalls stad och de närliggande tätorterna. 72 % av den 25 kvadratmil stora ytan, 

197 000 ha, täcks utav skog vilket gör att Hudiksvall tillhör de skogrikaste kommunerna i 

landet. Skogsindustrin med kringservice svarar för vart femte jobb i kommunen.  

I dagsläget finns det fem befintliga vindkraftverk, Håcksta vindpark, i Hudiksvalls 

kommun. Ett flertal projekt pågår inom kommunen med varierande framgång. 

Hudiksvalls offentliga syn på vindkraft finns presenterat i ett tematiskt tillägg för 

vindkraft i översiktsplanen. 

5.1 Hudiksvalls översiktsplan 
En översiktsplan redovisar en kommuns långsiktiga planering gällande användning av 

mark och vatten. Detta är ett lagstadgat krav enligt Plan- och bygglagen och är något som 

varje kommun måste ha. 

I planen bedömer Hudiksvalls kommun att 274 stycken verk med en total effekt på 983 

MW bör rymmas inom kommunens gränser. Hudiksvall har valt att förlägga 200 av dessa 

verk till havs. Dessa verk skulle motsvara 80 % av den totala produktionen vilket är att 

jämföra med regeringens rikstäckande planeringsmål där 30 % av produktionen är förlagt 

till havs. 

Planen har även föreslagit justeringar av de befintliga riksintresseområdena för vindkraft 

samt valt att tagit bort ett riksintresseområde helt. 

På de utpekade vindkraftsområdena har en övre gräns på 150 m totalhöjd på vindkraftverk 

ställts då detta medför att en kraftigare hinderbelysning måste användas. 

Tillägget för vindkraft i översiktsplanen har fått kritik från bland annat Länsstyrelsen då 

den anses vara bristfällig och bitvis otydlig.  

5.2 Kommunal vetorätt 
I ett försök att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för vindkraft presenterade 

regeringen år 2009 en rad förändringar. En effekt av detta var införandet av lag 

(2009:652). I miljöbalken Kapitel 16 står följande:  

”4 § Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 

anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. 

   Första stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. Lag 

(2009:652).” 

Detta innebär att kommunen får vetorätt i tillståndsprocessen. En vindkraftsanläggning 

kan inte få något tillstånd så länge kommunen inte aktivt beviljar det. Om kommunen är 

negativt inställd eller helt ointresserad av vindkraft kan de genom att undvika att ta upp 

ärendet fullständigt hindra en etablering. Det finns ingen tidsgräns som kan påskynda ett 

yttrande och något motiv behöver inte anges. 

 

http://notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K16P4S1
http://notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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5.3 Landskapsanalys 
År 2009 publicerade Hudiksvalls kommun en landskapsanalys (15) med syftet att dela upp 

kommunen i olika landskapskaraktärer och därefter utveckla mål och kriterier för dessa 

som kunde vara användbara i diskussioner och ställningstaganden som rör etablering av 

vindkraft. Analysen utgör ett underlag till det tematiska tillägget för vindkraft i 

översiktsplanen.  

Åsberget ligger i gränsen mellan landskapskaraktärerna Centralbygden och Skogsbygden. 

Dessa landskapskaraktärer har sedan delats upp ytterligare i s.k. delområden. På bilden 

nedan går det att se att Åsberget delvis gränsar till delområdet benämnt ”Södra 

fäbodskogen”. Figur 16 är ett utdrag från landskapsanalysen och visar 

landskapskaraktärernas uppdelning. 

 

Figur 16. Utdrag från Hudiksvalls landskapsanalys.  
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Inom Centralbygden bedöms det att vindkraftutbyggnad ska vara mycket restriktiv. De 

förslag till kriterier för vindkraft i Centralbygden som presenteras är följande: 

Den kursiva texten nedan är citerat från Landskapsanalys för Hudiksvalls kommun. 

”Verken ska inte dominera över hälsingegårdarnas landskap. ” 

”Verken ska inte dominera över välkända, äldre landmärken och kulturmiljöer som t.ex. 

kyrkor. ” 

”Vindkraftverk på särskilt karakteristiska bergsformationer, som är synliga från Cen-

tralbygden, bör undvikas. Om verk placeras i sådana lägen ska antal, placering och höjd 

studeras noga.” 

Stora delar av skogsbygden bedöms däremot vara direkt lämpliga för vindkraftverk. 

Följande föreslås som kriterier för vindkraft i Skogsbygden: 

Den kursiva texten nedan är citerat från Landskapsanalys för Hudiksvalls kommun. 

”Vindkraftverk bör placeras i tydliga grupper för att inte upplevas som industriella 

anläggningar. Lämplig storlek på grupperna varierar med landskapets skala och 

topografi samt verkens storlek. ” 

”Vindkraftverk nära de äldre bruksmiljöerna och fäbodvallarna bör undvikas.”  

”Vindkraftverk på särskilt karakteristiska bergsformationer (t.ex. Storåsen, Blacksås 

och Storberget) bör undvikas. Om verk placeras i sådana lägen ska antal, placering och 

höjd studeras noga.” 

”Längs vandringslederna Sjuvallsleden och Kolarstigen ska närmiljön inte påverkas av 

vindkraftverk.” 

5.4 Hudiksvalls naturvårdsplan 
Hudiksvall kommun har upprättat en naturvårdsplan med syftet att värna om de höga 

naturvärdena som påträffas inom kommunen. I denna plan går det att läsa om 

Käringskårberget som delvis ligger inom vindparkens områdesbegränsningar. I det 

nuvarande planeringsförslaget är emellertid inget verk planerat på Käringskårberget.  
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6 Närboende 
Det tänkta etableringsområdet på Åsberget innebär att närboende till området kommer att 

påverkas. Vindkraftverk avger ljud och ger upphov till en visuell påverkan som ofta kan 

vara störande för närboende. Betraktarens inställning till vindkraft har betydelse för hur 

påverkan uppfattas. Ett sätt att positivt påverka attityden är att ge de närboende något 

utbyte av etableringen t.ex. genom vindandelar/samägande av något verk. 

Det finns två typer av ljud som ett vindkraftverk avger. Mekaniskt ljud från framförallt 

växellåda och aerodynamiskt ljud från vingarna (16). Det mekaniska ljudet är idag sällan 

något problem då tekniska förbättringar gjorts på området. Den största delen av ljudet 

kommer istället från vingarna när de bryter vinden och ett susande ljud alstras. Ljudet 

jämförs ofta med det ljud som skapas när det blåser i vegetation då det är av samma 

karaktär. 

Detta innebär att vindkraftverk som placeras i områden med rik växtlighet kan ge en 

mindre påverkan då ljudet maskas eller döljs av ett naturligt bakgrundsljud. När 

vindkraftverk placeras i kuperade områden kan lä bildas vilket gör att den naturliga 

maskeringen kan försvinna i vissa vindriktningar. 

Den visuella påverkan som ett vindkraftverk ger upphov till är genom skuggor, reflexer, 

blinkande ljus och störning av landskapsbilden. Dagens vindkraftverk är reflexbehandlade 

vilket gör att reflexer oftast inte är något problem. Hinderbelysningen är dämpad på 

dagtid men kan däremot bli en störning nattetid. De största problemområdena är därför 

skuggbildning och störning av landskapsbilden. Svepande skuggor bildas då solen bryts av 

de roterade bladen och kan skapa irritation hos påverkade. Vindkraftverkens utseende och 

rörelse är inte ett naturligt inslag i naturen vilket gör att de kan ge störningar på 

landskapsbilden. 

6.1 Ljudpåverkan 

För att bedöma hur ljudet från ett vindkraftverk påverkar människor används en speciell 

skala, dBA, eller A-vägd ljudnivå. A-vägd ljudnivå efterliknar örats sätt att uppfatta svaga 

ljud. Tabell 1 redovisar olika referensnivåer på ljud. 

Tabell 1. Exempel på ljudnivåer, hämtad ur Arbetsmiljöverkets:  
Buller och bullerbekämpning (16). 

          

Ekvivalent ljudnivå [dBA]  Beskrivning 

120  Smärtgräns 

100  Motorsåg 

80  Vanlig trafik 

60  Normalt samtal 

40  Bibliotek 

20   Tyst sovrum 

 

Ekvivalent ljudnivå är ett uttryck som beskriver ljudvariationernas medelnivå under en 

given tid, vanligtvis 8 timmar. 
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Naturvårdsverket riktvärden (17) för ljud från vindkraft innebär att ljudnivån vid bostäder 

inte bör vara över 40 dBA. Detta är det värde som oftast anges i tillståndsbeslut för 

vindkraftsanläggningar och även det värde som anges i den initiala utvärderingen. Sedan 

den initiala utvärderingen gjordes har det däremot framkommit att vissa fäbodar brukas 

som fritidshus. 

I friluftsområden eller områden med lågt bakgrundsljud bör ljudnivån enligt 

Naturvårdsverket riktlinjer inte överstiga 35 dBA. Detta innefattar ofta fritidshus då dessa 

ofta nyttjas för att komma undan vardagen vilket innebär att en låg bullernivå utgör en 

viktig kvalité.  

Ljudberäkningar gjorda i WindPRO. Figur 17, visar att ljudnivån med det tänkta 

placeringsförslaget innebär att ljudnivån vid Fäbodvallarna kommer att överstiga 35 dBA. 

Fullständig rapport i Bilaga 4. 

 

Figur 17. Ljudberäkning gjord i WindPRO, alla vindkraftverk ställda i mode 0. 

Ett sätt att minska ljudnivån utan att ändra verkens placering är att ljudreglera dem. 

Genom att vrida bladen, s.k. pitchreglering, minskar bladets hastighet och därigenom 

ljudemitteringen. Vestas är en av tillverkarna som använder sig av denna teknik, Noise 

mode. Detta innebär emellertid en lägre produktion. Vestas V90 2.0 MW har tre olika 

nivåer på sin ljudreglering, 0-2, där mode 0 inte innebär någon reglering och 2 innebär 

maximal reglering. Enligt Vestas produktblad (18) är den maximala ljudnivån 104 dBA vid 

mode 0, 103 dBA vid mode 1 och 101 dBA vid mode 2. 
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Med hjälp av WindPRO har ett enskilt V90 placerats på en plan yta med liknande 

vindförhållanden som på Åsberget. På detta sätt har en jämförelse kunnat göras som 

undersöker de olika regeringsnivåernas inverkan på verkets totala produktion. Figur 18 

visar effektkurvans utseende med avseende på ljudreglering. 

 

Figur 18. Effektkurva för V90 där olika Noise mode jämförts. 

Ljudregleringens effekter på verkets produktion är märkbart mellan intervallet 9-12 m/s.  

Tabell 2. Ljudregleringens inverkan på årsenergin, 7,0 m/s vindstyrka vid navhöjd. 

            

Regleringstyp     Årsenergi [MWh] 

Noise mode 0     6017 

Noise mode 1     5980 

Noise mode 2         5730 
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Enligt dessa beräkningar skulle en ljudreglering till mode 1 sänka produktionen med ca 

1 % och en reglering till mode 2 sänka produktionen med ca 5 %.  

Med det nuvarande placeringsförslaget räcker det inte med endast en ljudreglering för att 

klara 35 dBA gränsen. Det går däremot att minska ljudutbredningen påtagligt genom att 

reglera de verk som står närmast fäbodarna. Figur 19 visar hur ljudutbredningen skulle se 

ut om en reglering till mode 2 utav verk 2, 3, 6 och 7 skulle göras.  

 

Figur 19. Regleringsförslag för att minska ljudnivån. 
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6.2 Skuggpåverkan 
Några officiella riktvärden eller rekommendationer gällande hur mycket skuggpåverkan 

en boende ska behöva stå ut med finns inte idag. Det värde som har kommit att nämnas i 

tillståndsansökningar idag är de rekommendationer Boverket formulerat i deras 

vindkraftshandbok (19). Dessa rekommendationer innebär att en individ inte bör utsättas 

för mer än 30 timmar, teoretiskt värde, svepande skuggor per år. 

Skuggberäkningar gjorda i WindPRO, Figur 20, visar att Trogstavallen ligger i ett område 

som kommer att påverkas kraftigt av skuggbildning. Beräkningarna utgår från ett ”worst 

case”-scenario och tar likaså ingen hänsyn till att vegetationen kan ha en döljande effekt 

på skuggorna. Fullständig rapport i Bilaga 5. 

 

Figur 20. Skuggberäkningar gjorda i WindPRO. 
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6.3 Landskapsbild 
Vindkraftverkens totalhöjd kommer ligga kring 150 m och placeringshöjden är som 

tidigare nämnt mellan 230-290 m.ö.h. Detta gör att verken kommer bli synliga på stora 

avstånd. Då skogsbruk bedrivs inom området så påträffas en hel del hyggen och vägar. En 

karta över marktäcket går att se i Bilaga 6. 

SVKs stamledning som går genom området gör att landskapsbilden redan är ogynnsamt 

påverkad i dagsläget. Något som ytterligare påverkar landskapsbilden är de master som är 

resta i området, främst TV-masten på Storberget som delar platsen som Sveriges högsta 

byggnadsverk. Figur 22 är ett fotografi taget från riksväg 84 och visar delar av Åsberget 

och Storberget. 

 

Figur 21. Vy i sydvästlig riktning fotograferat från riksväg 84. 

Zonindelning 

Avståndet mellan åskådaren och vindkraftverken har stor betydelse för upplevelsen och 

landskapsbilden. Baserat på den danska studien, Opstilling af store vindmöller på land 

(20), har en uppdelning av landskapet gjorts. De olika zonerna visas i Figur 23. 

Inre närzon 0-2 km 

Detta är den närmsta zonen och domineras av både ljud- och visuell påverkan. Efter ca 

1 km har ljudet avtagit tillräckligt mycket för att inte ge ett dominerande intryck. Verken 

kommer vara synliga på områden med fri sikt. 

Yttre närzon 2-6 km 

Vindkraftverken dominerar visuellt vid ställen där de är synliga. Då området har mycket 

skog så kommer de främst synas vid öppna områden som t.ex. hyggen, kraftledningsgator 

och längs sjön. Vid ett avstånd på 2 km är den visuella påverkan väldigt vertikal men 

övergår så småningom till horisontal vid 6 km vilket gör att höjden börjar bli svår att 

uppskatta. Inom denna zon finns ett antal mindre byar samlade i den norra delen och 

längs sjön. Sörforsa som är den närmast belägna tätorten ligger i utkanten av zonen. 

Riksintresseområden för kultur- och naturmiljön finns även i området.  

Mellanzonen 6-11 km 

Vindkraftverk på detta avstånd syns väl så länge det är ett öppet landskap. I denna zon 

ligger många tätorter, t.ex. Iggesund och Näsviken. Riksintresseområden för friluftsliv 

påträffas inom detta område. 

Fjärrzon 11-15 km 

Verken är synliga vid goda siktförhållanden. Hudiksvalls stad ligger inom denna zon. 
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Yttre fjärrzon >15 km 

Vid detta avstånd börjar verken bli svåra att urskilja. De går bara att ses under goda sikt- 

och väderförhållanden. 

 

Figur 22. Zonindelning med avseende på avstånd från vindkraftverken. 
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Fotomontage 

För att ytterligare visualisera en eventuell etablering har fotografier på det tänkta området 

tagits. Vindkraftverk har sedan placerats i fotografierna med hjälp av WindPRO. Den 

fullständiga rapporten finns i Bilaga 7. Nedan visas några urklipp från fotomontagen, de 

röda ringarna markerar vindkraftverkens position. 

Figur 23 är ett utdrag från ett fotomontage taget söder om etableringsområdet. 

Kraftledningen som syns i bilden är SVKs 400 kV. Fotografiet är taget från en skogsväg vid 

en liten tjärn som heter Djuptjärnen. 

 

Figur 23. Foto taget från djuptjärnen. Avstånd till närmsta vindkraftverk är 2083 m. 

Figur 24 är ett urklipp från fotomontaget som gjordes från Riksväg 84 i närheten av Forsa 

kyrka.   

 

Figur 24. Foto taget från riksväg 84. Avstånd till närmsta vindkraftverk är 6574 m. 
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6km öster om parken i Ölsund finns en bro som går över Storsjön. Figur 25 visar ett 

fotomontage fotograferat från mitten av bron. Det sjunde vindkraftverket, VKV 6, kom 

inte med på fotografiet då det är placerat mer söderut dvs. vänster om fotot. 

 

Figur 25. Foto taget från bron i Ölsund. Avstånd till närmsta vindkraftverk är 5796 m. 

Fotomontaget i Figur 26 är taget från strandkanten till Långsjön, ca 5 km öster om 

etableringsområdet. 

 

Figur 26. Foto taget norr om Björkmo. Avstånd till närmsta vindkraftverk är 5076 m. 
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7 Ekonomisk analys 
För att ett vindkraftsprojekt ska kunna förverkligas krävs en god ekonomi. Den el som 

vindkraftverken producerar måste ge tillräckligt stora intäkter för att täcka 

investeringskostnaderna och de årligt återkommande utgifterna. Framtida kostnader är 

förhållandevis lätta att räkna ut men hur mycket el som produceras och därigenom ger 

intäkter är svårare att uppskatta. 

Pålitlig vinddata fås antingen via närliggande verk eller via vindmätning. Några 

närliggande verk finns inte och en vindmätning tar minst ett år att utföra.  

Produktionskalkylen som gjordes i den initiala utvärderingen har därför utgått från 

vindkarteringen vilket ger en indikation av hur mycket det blåser. Osäkerheten är hög 

vilket gjort att en marginal på 10 % dragits bort från det uträknade produktionsvärdet.  

7.1 Investeringskalkyl 
Investeringskalkylen är gjord i Excel och finns i Bilaga 8. De indata som användes i 

kalkylen visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Indata 

      

Antal vindkraftverk, st  7 

Märkeffekt, MW  2,0 

Förväntad årlig produktion, MWh 41543 

Allmän Inflation, %  2,0% 

Elspot, kr/kWh  0,51 

Inflation av elpris, %  2,0% 

Elcertifikat, kr/kWh  0,21 

Andel lån, %  70% 

Avskrivningstid, år  15 

Ränta banklån, %  3,8% 

Avskrivningstid eget kapital, år 1 

Cost of Equity (avkastningskrav), % 10% 

Markarrende, % av produktion 4,0% 

Nätavgift, % av produktion 3,5% 

Inflation av drift och underhåll, % 3,0% 
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Efter beräkningar omvandlades indatat, resultatet kan ses i tabell 4.  

Tabell 4. Resultat och nyckeltal 

      

Fulllasttimmar (IU 2967h), h/år  2 967 

Total investering, kkr  186 740 

Banklån, kkr  130 718 

Eget kapital, kkr  56 022 

Annuitetsfaktor banklån  0,089 

Årlig kapitalkostnad banklån, kkr  11 593 

Annuitetsfaktor eget kapital  1,100 

Årlig kapitalkostnad eget kapital, kkr  61 624 

Pay-off tid, år  10,7 

Produktionskostnad, kr/kWh  0,41 

Produktionskostnad exkl investeringskostnader, kr/kWh 0,13 

Investering, kkr/verk  26 677 

Investering, kkr/kW  13 339 

Investering, kr/kWh  4,50 

Nettonuvärde, kkr   47 514 

 

 

I Figur 27 visas kassaflödet, den årliga vinsten, och den totala produktionskostnaden per 

kilowatttimme. 

 

Figur 27. Den vänstra y-axeln visar beloppet på kassaflödet (röd linje). Den högra y-axeln visar 
produktionskostnaden (blå linje). 
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8 Diskussion 
Mycket av det material som kartorna i denna rapport bygger på är bl.a. baserade på 

stickprov och granskning av satellitbilder utfört av sakkunnigt anställda. Detta betyder 

däremot inte att noggrannheten är exakt. Kartorna ger en god överblick men besök på 

plats, inventeringar eller konsultering av kunniga på trakten bör göras innan beslut fattas 

om att gå vidare till projektering. 

8.1 Motstående intressen 

De motstående intressena som påträffades på etableringsområdet var nyckelbiotoperna 

Barrnaturskog och Liten sprickdal. Biotopen Barrnaturskog är barrskog opåverkad av 

sentida mänskliga aktiviteter. Detta medför att skogen till största del lyckats återfå de 

egenskaper som kännetecknar en urskog, skog som aldrig utsatts för mänsklig 

exploatering. Då VKV 4 är placerad i utkanten av en Barrnaturskog så kan det finnas 

motiv till att ändra placeringen på verket. Resterande naturvärden bedöms ligga så långt 

bort från vindkraftverken att de inte kommer påverkas. Vid dragning av infrastruktur 

måste däremot hänsyn till dessa områden tas. 

Informationen om djurlivet i området är bristfällig. Artportalen ger siffror på antalet 

observationer som gjorts men informationen som ges är inte tillräcklig för att göra en 

bedömning. Sökområdet är stort och det går inte att precisera på ett bra sätt. Det går 

heller inte att se vilka arter som observerats.  

Det har funnits många lämningar i parkens södra del, mestadels från den tidigare 

förekommande kolindustrin. Värdet av och det befintliga skicket på dessa är däremot inte 

kända. Förutom VKV 6 så är placeringen på vindkraftverken inget som borde påverka 

dessa fynd. 

Något som kan ställa till med problem vid en eventuell projektering är de fäbodvallar som 

ligger i närområdet. Dessa har, framförallt Trogstavallen, ett mycket högt kulturhistoriskt 

värde och kommer mest troligt att påverkas av en etablering. En diskussion med 

fastighetsägare till fäbodvallarna och övriga ansvariga bör därför föras i ett tidigt skede av 

en projektering.  

Någon större mängd information om friluftslivet kring Åsberget har inte hittats. Den 

turism som kan komma att påverkas antas vara den som är inriktad på natur- eller 

kulturmiljö då orörd natur och landskapsbild ofta har ett högt värde.  

Den jakt som bedrivs på området kommer att störas under uppbyggnadsskedet men kan 

återupptas när vindkraftparken är färdigbyggd. 

8.2 Infrastruktur 
Den ekonomiska skillnaden med att transportera vindkraftverk via sjö- eller vägtransport 

har inte undersökts men miljömässigt är det bättre med sjötransport. Det bör undersökas 

vidare om hamnen i Ljusne är utbyggd och om de kommer kunna ta emot vindkraftverk.  

Någon undersökning om bärighet och andra krav som en väg bör ha för att klara av för att 

frakta vindkraftverk har inte gjorts. Då rapporten som utpekar väg 667 och 671 som 

historisk i dagsläget snart är 5 år gammal innebär det att vägen kan ha upprustats. Att 

vägen har utpekats som historisk bör däremot ses som ett ”varnande finger”.  
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En stor del i projekteringen är dragning av nya vägar och elledningar. De befintliga 

vägarna inom området har inte kunnat undersökas eftersom de inte skottas vintertid. 

Däremot antas det vara mest gynnsamt både ekonomiskt och miljömässigt att utgå från 

dessa. Dragning av vägar och elledningar innebär ofta mer ingrepp i terrängen än vad 

själva vindkraftverken gör. Det bör även tas hänsyn till myrmarker och vattendrag i 

området så att dessa påverkas så lite som möjligt. Allt detta tillsammans med den 

kuperade terrängen gör att en noggrann projektering av infrastrukturen kommer krävas. 

8.3 Hudiksvalls kommun 
I översiktsplanen för vindkraft har 200 av totalt 274 stycken vindkraftverk valts att 

placeras till havs. Då vindkraftverk till havs har en mycket större produktion har 

kommunen på grund av detta lyckats förlägga 80 % av den totala produktionen till en 

enskild park till havs och även lyckats uppge en hög förväntad produktionssiffra i sin 

planering. Idag byggs den mesta delen av vindkraft på land eftersom vindkraft till havs 

inte är tillräckligt lönsamt.  

Då det införts en gräns på 150 m totalhöjd för verk på utpekade intresseområden samt att 

riksintressen för vindbruk begränsats eller helt tagits bort, upplevs kommunen vara 

mycket försiktig i sin planering av vindkraft placerad på land. 

I översiktsplaneringen för vindkraft nämns inte Åsberget någonstans. Planen saknar också 

riktlinjer som visar vad kommunen tar för hänsyn till uppförande av vindkraftverk utanför 

de utpekade områdena, vilket gör det oklart hur kommunen skulle bedöma en etablering 

på Åsberget.  

Resultatet av landskapsanalysen visar att Åsberget delvis ligger inom ett område med 

mycket känslig landskapskaraktär. Detta antas vara en av anledningarna till att Åsberget 

inte inkluderats i översiktsplanen som ett intressant område för vindkraft trots de goda 

vindförhållandena som råder i området. 

En annan trolig anledning till att området inte inkluderats är att det ligger inom 20 km 

radie av väderradarn i Nianfors som nämns som ett hinder i tidigare projekteringar. 

8.4 Närboende 
Närboende till Åsberget kommer att påverkas av en etablering. Skuggberäkningarna pekar 

på att Trogstavallen kommer få fler skuggtimmar än vad som rekommenderas av 

Boverket. Då det inte tas någon hänsyn till vegetationens döljande effekt i beräkningarna 

kan värdet antas ligga i överkant.  

För att klara Boverkets rekommendationer kan det bli aktuellt att vindkraftverk stängs ner 

under korta stunder på soliga dagar. Detta är något som görs automatiskt med hjälp av 

ljussensorer och styr- och reglerteknik. Produktionen påverkas inte anmärkningsvärt då 

det bara handlar om enstaka timmar per år.  

Största påverkan kommer troligen bli förändringen av landskapsbilden, främst eftersom 

ett flertal platser i närheten bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.  

Hur förändringen av landskapsbilden kommer uppfattas beror främst på åskådarens 

inställning till vindkraft. För att ta reda på vad allmänheten tycker om detta bör de kallas 

till samråd.  
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De presenterade fotomontagens tillförlitlighet går att ifrågasättas då de inte granskats av 

någon professionell projektör. De bör däremot ge en relativt bra bild av hur en 

projektering skulle påverka landskapet. I efterhand har det även framkommit att 

brännvidden kunnat justeras till 50 mm, som ger en bättre jämförelse med människans 

synbild. På de fotografier som tagits har en brännvidd på 56 mm använts.  

8.5 Ekonomi 

Investeringskalkylen i sin helhet går att se i Bilaga 8. 

Den initiala utvärderingen gav ett uppskattat produktionsvärde på 41 543 MWh/år. Detta 

innebär 2967 fullasttimmar och en kapacitetsfaktor på 33,8 % vilket borde godtas som en 

rimlig siffra för moderna vindkraftverk.  

Investeringen finansieras till 70 % av banklån, där avskrivningstiden är satt till 15 år, lika 

länge som elcertifikaten delas ut. Resterande del av investeringen finansieras av bolaget 

under första året med ett avkastningskrav på 10 %. 

Pay-off tiden har beräknats till ca 11 år vilket känns som en rimlig siffra. Kalkylen ger ett 

positivt resultat med ett nettonuvärde på ca 48 MSEK vilket innebär att investeringen 

beräknas vara lönsam. Vid beräkning av nettonuvärdet har ingen hänsyn till vindparkens 

restvärde, d.v.s. det värde vindkraftsparken kommer ha efter 20 år, tagits. I Svensk 

Vindenergis Lathund nämns några nyckeltal som jämförs med investeringskalkylen i 

Tabell 5. 

Tabell 5. Jämförelse mellan lathund och investeringskalkyl, DoU är en förkortning av drift och 
underhåll. 

        

 Svensk Vindenergis lathund Investeringskalkyl 

Investeringskostnad, MSEK/MW 15-17 13 

Investeringskostnad, SEK/kWh/år 5,50–6,50 4,50 

Kostnad DoU, SEK/kWh/år 0,14-0,22 0,13 

 

Investeringskalkylen beräknar alltså lägre kostnader för vindkraft än Svensk Vindenergi 

gör i sin lathund. En trolig förklaring till detta är att kronans värde är starkare idag än vad 

den var i juni 2010 då lathunden skrevs. De grovt avrundade beloppen som angetts i 

investeringskalkylen kan också vara en förklaring till att priserna inte stämmer med 

lathunden. 
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9 Slutsats 
Åsberget är utan tvekan ett bra vindområde och det finns potential för en utbyggnad av 

vindkraft där. Skogsbruk drivs på området vilket innebär att det finns gott om vägar i 

närheten men även inom området. Kvalitén på vägarna är som tidigare nämnt inte 

undersökt men det är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare att förstärka 

befintliga vägar än att dra ny.  

Landskapsbilden är redan missgynnad av hyggen och kraftledningsgator. En etablering på 

området kommer således inte att påverka i den grad en etablering på ett orört område 

skulle göra. Tyvärr går det inte att ansluta sig till stamledningen då den installerade 

effekten kommer vara för låg.  

Något som kan bli ett hinder är de fäbodvallar som finns i området och det faktum att 

kommunen inte utpekat det som ett lämpligt område för vindbruk. Då kommunen faktiskt 

har vetorätt bör de kontaktas så tidigt som möjligt, särskilt eftersom de i sin 

översiktsplanering inte nämnt Åsberget. Alternativt bör den reviderade översiktsplanen 

inväntas. 

Kommunens inställning är avgörande i frågan om en projektering är värd att genomföra. 

Kanske ett samarbete med kommunen, t.ex. genom samägande av något verk, kan påverka 

inställningen? 

Det från början tänkta placeringsförslaget bör omarbetas. Antingen genom att ta bort de 

verk närmast fäbodvallarna eller genom att flytta dem så att ljudpåverkan och 

skuggkastningen minskas. Då VKV 4 och 6 är placerade ovanpå motstående intressen bör 

även placeringen på dessa justeras.  
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9.1 Förslag på fortsatt arbete 
Om beslut fattas att gå vidare till projektering presenteras här några förslag på fortsatt 

arbete. 

Besök på området bör göras när snön försvunnit för att säkerställa vart verken ska 

placeras och för att undersöka vägarnas kvalité. 

En förfrågan om anslutning av vindkraft bör göras till Fortum. Detta för att hamna i deras 

kösystem för anslutning. 

Lingatjärnsberget preliminära gränser och djurlivet i området borde undersökas vidare. 

Gränsdragningen är inte slutförd vilket innebär att flera fastigheter kan komma att 

påverkas.  

Mer kunskap om djurlivet, framförallt rovfåglar och fladdermöss borde insamlas för att 

undvika problem längre fram i projekteringen. 

En siktanalys som beräknar de områden där vindkraftverk kommer vara synliga gick inte 

att utföra med den licens av WindPRO som användes. Det bör därför göras en sådan och 

utifrån resultatet sedan arbeta fram fler fotomontage.  

Hudiksvalls flygplats användes tidigare som regional flygplats men används idag endast av 

helikoptrar.  Då flygplatsen ligger ca 13 km från närmsta vindkraftverk borde en 

etablerings eventuella inverkan på detta undersökas vidare.  

Det bör undersökas vidare om och i såna fall vilka fäbodar som idag används som 

fritidshus. Detta kommer att ha stor betydelse för hur vindkraftverken ska placeras och 

regleras då det nuvarande placeringsförslaget innebär att vissa vindkraftverk inte kommer 

klara Naturvårdsverkets riktvärden för fritidsområden. 

Innan uppsättning av mätmast och uppbyggnad av vindkraftverk sker bör en ansökan till 

Teracom göras där vindkraftverkens placering och storlek anges. Enligt Teracoms 

bedömningsgrunder bör dock avståndet som överstiger 1000 m inte påverka kvalitén på 

mastens utsändning. 

En utförligare ekonomisk analys bör göras som även innefattar en känslighetsanalys. 
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Bilaga 1 Initial utvärdering Åsberget, Hudiksvall 
Detta är den initiala utvärderingen exkl. bilagor, som Triventus gjorde på Åsberget år 

2009. 

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 

  



 
  

Bilaga 2 Koordinater till vindkraftverk 

Koordinater för det aktuella placeringsförslaget. Koordinatsystemet som använts är RT90 

2,5 gon V 

Vindkraftverkens placering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

VKV ID  X Y 
1  6840010 1556177 
2  6840525 1556214 
3  6840596 1556694 
4  6840243 1557025 
5  6839551 1556282 
6  6839091 1556333 
7   6841537 1557255 



 
  

Bilaga 3 Karta över Åsberget 
Denna karta är gjord i ArcGIS och visar påträffade intressen med höga kultur- eller 

naturvärden.

 



 
  

Bilaga 4 Ljudberäkning Åsberget 



 
  

 

  



 
  

Bilaga 5 Skuggberäkning Åsberget 



 
  

 

 

  



 
  

Bilaga 6 Karta över marktäcket 

Karta som visar marktäcket inom områdets gränser. 

 

 

  



 
  

Bilaga 7 Fotomontage Åsberget 



 
  



 
  



 
  



 
  

 

  



 
  

Bilaga 8 Investeringskalkyl Åsberget 

Investeringskalkyl gjord i Excel. 

 

 



 
  

 

 

 

 
 


