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Sammanfattning 
Det här är en förstudie som undersöker olika aspekter med att bygga en vindkraftpark på Malmön i 

Norrköping. Förstudien behandlar motstående intressen, parkutformning, elanslutning, produktions 

och ekonomiska kalkyler samt verksamhets- och tidsplan. 

Rapporten är indelad i två tydliga delar. En teoretisk del som behandlar motstående intressen, 

parkutformning och elanslutning. Samt en simuleringsdel som behandlar produktionskalkyler och 

ekonomiska kalkyler. 

Motstående intressen kartläggs så att problemområden kan finnas, och fokus lättare läggs på rätt 

saker vid en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det finns ett antal områden där projektörerna bör 

lägga fokus vid en MKB. Det är bland annat några områden med riksintresse och Natura 2000-skydd. 

En del av området för den planerade parken ligger också inom influensområdet för Norrköping 

Flygplat och en utvärdering måste göras av luftfartsverket för att avgöra om platsen och i så fall 

vilken del av området där ett bygge skulle påverka flygtrafiken. Vidare finns det på området ett s.k. 

flygsträck, vilket är ett område över vilket fåglar vanligtvis flyger. Samt ett område som är ett vanligt 

uppehälle för fåglar. Dessa bör undersökas för att se om vindkraften kan bli ett problem för dessa 

fåglar. 

En produktionskalkyl har genomförts i programmet WindPRO. Denna förstudie har behandlat tre 

olika parkutformningar med vindkraftverket Vestas V-126 3.3MW. Utifrån vinddata, data från de 

olika vindkraftverken, avstånd mellan verk och annat kan en kalkyl göras över hur mycket energi 

vindkraftparken producerar årligen. I WindPRO kalkyleras också ljudnivåer och skuggbildningar. Detta 

för att vindkraftparken ska utformas så att riktvärden för ljud och skuggor uppfylls. Alla 

parkutformningar i detta projekt har designats så att riktvärden för byggnader i närheten uppfylls. 

Utifrån produktionskalkylen har en ekonomisk kalkyl genomförts. De olika parkutformningarna har 

mellan 7 och 11 vindkraftverk med en årlig energiproduktion på mellan 58 och 91 GWh/år. 

Vindkraftverken har beräknats kosta ungefär 25 Mkr styck, plus ungefär 10 % av turbinkostnad för 

fundament, vägar, elledningar och andra liknande utgifter. En simulering genomfördes utifrån att det 

finns en möjlighet att ansluta vindkraftparken direkt till närliggande industrier, vid denna simulering 

är omkostnader utöver vindkraftverket i sig ungefär 15 %. Med dessa förutsättningar bör projektet 

bli ekonomiskt hållbart, med en pay-off tid på omkring 6-11 år och en Return of investment på 1-7 %.  
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Abstract 
This is a feasibility study that examines various aspects of building a wind farm on Malmön in 

Norrköping. The feasibility study deals with interests of conflict, park design, electrical connections, 

production calculation, financial calculations and operating- and timetable. 

The report is divided into two distinct parts. First a theoretical part, which deals with conflicting 

interests, park design and electrical connections. Second a part with simulations dealing with 

production calculations, and financial calculations. 

Opposing interests are mapped so that problem areas can be found, and help put focus on the right 

places at a future environmental impact assessment (EIA). There are a number of areas where 

planners have to assess on an EIA, this thesis point on the most important areas. There are a few 

areas of national interest and the Natura 2000 protection. Part of the area of the planned park is also 

within Norrköping Airport area of influence and an assessment must be made by the civil aviation 

authority (CAA) to determine if a wind farm on the location would affect the air traffic and if so, what 

part of the location would be affected. Furthermore, there is the area of a flight route for birds as 

well as an area that is a common livelihood for birds. These should be examined to see if wind power 

in the area can become a problem for these birds. 

A production calculation has been implemented in the program WindPRO. This feasibility study has 

dealt with three different park designs with the wind turbine, Vestas V-126 3.3MW, which is the 

largest low wind turbine we found. Based on wind data, data for wind turbines, distance between 

turbines and other data we can do a calculation of how much energy the wind farm produces 

annually. Calculations were also made In WindPRO regarding sound levels and shadow creation. This 

is so that the wind farm will be designed so target values for noise and shadows are met. All park 

designs in this project has been designed so that the sound and shadow benchmarks for buildings 

nearby are met. 

Based on production estimates, an economic calculation been carried out. The different park designs 

have between 7 and 11 wind turbines with an annual energy production of between 58 and 91 GWh 

per year. The wind turbines have been estimated to cost approximately 25 Mkr each, plus about 10 

% of turbine cost for foundations, roads, power lines and other similar expenses. One calculation was 

made for the case the electric connection could be done directly to some of the industries in the 

location, for this simulation the cost over the wind mill was about 15 %. Under all these conditions, 

the project should be financially sustainable, with a payback period of about 6-11 years and a return 

of investment of 1-7 %.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under senare år har det framkommit tydligt hur viktigt det är att användningen av fossila bränslen 

måste reduceras kraftigt för att vi ska kunna få ett hållbart samhälle. En stor del av denna utveckling 

är att utveckla energikällor för att producera el med förnybara energikällor. Vindkraft är idag en 

viktig pusselbit för att utöka förekomsten av förnybara energikällor. Sverige har idag ett 

planeringsmål för 30 TWh vindkraft år 2020. Detta betyder att myndigheterna skall vara beredda på 

att så mycket vindkraft kan vara lönsam och möjlig. Vindkraftbranschen har som mål att komma upp 

till den siffran [1]. 

Wind4shore AB är ett litet företag inom vindkraftbranschen, som bland annat sysslar med 

vindkraftprojekteringar och de har planer på att bygga en vindkraftpark på Malmölandet i 

Norrköping, se Figur 1. För att kunna avgöra om det är ett projekt som kan vara värt att påbörja vill 

företaget ha en förstudie som ska sammanställa vissa frågeställningar de har angående detta. Några 

grundläggande förutsättningar har redan undersökts. Bland annat har samtal förts med markägarna: 

Holmen AB, Norrköping Kommun samt en privatperson. Nyss nämnde privatperson är mycket 

intresserad och har redan tidigare själv haft tankar på vindkraft i området. Detsamma gäller Holmen 

AB, som ser en möjlighet till billigare energi. Ansvariga vid kommunen har vid en första kontakt varit 

positiva till ett bygge.  

  

Figur 1. Projekteringsplats, karta från www.eniro.se. 
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Det är inte ett område med speciellt goda vindförutsättningar för vindkraft, men närheten till så 

energislukande industrier gör att företrädare för Wind4shore AB trots allt tror att det kan bli ett 

projekt med goda ekonomiska förutsättningar. I denna förstudie genomförs en kalkyl för att 

undersöka om det kan bli ett ekonomiskt hållbart projekt. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är: 

 Att skapa ett underlag för Wind4shore för att ta ställning till om detta är en bra plats att 

bygga den planerade vindkraftparken samt hur den i så fall skulle utformas. 

 Att när och om projektet påbörjas skall företaget lättare hitta de problemområden som är 

viktiga att fokusera på. 

 

1.3 Frågeställning 
 Kartläggning av motstående intressen till det planerade projektet. Teoretisk bakgrund till hur 

de olika intressena ser ut i stort, och sedan hur de ser ut på den planerade platsen.  

 Förslag på parkutformning. Ska innehålla minst två utformningar med avseende på platsens 

topografi, vindförhållanden mm. Ett lämpligt vindkraftverk ska också väljas. 

 Möjligheter till elanslutning. Var finns en lämplig plats för att ansluta vindkraftparken till 

elnätet, och finns möjligheten att koppla in vindkraftparken till områdets industrier, utan att 

koppla in på elnätet. 

 Produktions- och ekonomikalkyler. Produktionskalkyler simuleras för de olika 

parkutformningarna och presenteras i årlig energiproduktion, maxlasttimmar per år mm. 

Ekonomiska kalkylen innefattar Return of Investment, Paybacktid, Nettonuvärde och årlig 

vinst. 

 Ta fram en verksamhets- och tidsplan för projektet (om ekonomiska kalkylen tyder på att 

projektet kan vara lönsamt).  

 

1.4 Avgränsning 
Denna rapport behandlar inte hur naturen skulle påverkas, utan sträcker sig till att kartlägga 

motstående intressen.  

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Fåglar & fladdermöss 
För både fladdermöss och fåglar gäller att vindkraftverk i genomsnitt dödar 2-3 individer årligen. 

Men det är väldigt ojämnt fördelat mellan olika verk. De flesta verken dödar inga eller mycket få djur, 

medan vissa dödar väldigt många, då placering är väldigt viktigt.  

Fåglar blir påverkade på ett lite annat sätt än fladdermöss. Till skillnad från fladdermöss är 

problemen med dödade fåglar fördelade relativt jämt under hela året. Det är några typer av fåglar 

som blir särskilt påverkade av vindkraft. Det är speciellt större fåglar med god manövreringsförmåga. 

Dessa fåglar försöker att undvika vindkraftverken, men litar på sin goda manövreringsförmåga, och 

flyger därför ibland för nära innan de försöker väja. Det handlar främst om rovfåglar, måsar, trutar 

och tärnor [2]. 
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Riskområden är speciellt vid våtmarker och vatten, särskilt vid deras boplatser. Att undvika 

riskområden är den enskilt viktigaste punkten för att minimera riskerna för kollisioner. 

Fladdermöss har på senaste tiden visat sig påverkas av vindkraftverk i mycket högre grad än man 

tidigare trott. Forskningen på området är relativt ny, och resultaten ändras mycket från år till år, och 

antalet drabbade fladdermöss är inte helt klart. Dock vet man att de främst dödas när de jagar 

insekter runt vindkraftverken. Då blir de blir träffade direkt av rotorbladen, eller dör av undertrycket 

dessa ger när de kommer för nära. Dock har det visat sig att denna påverkan på fladdermöss är 

väldigt tidsberoende. Enligt en syntesrapport från Vindval [2] kan dödligheten bland fladdermöss 

minskas med omkring 90 % om verken stängs av nattetid, vid vindhastigheter under 6 m/s under 

augusti och september. Påverkan på fladdermöss är också mycket platsberoende.  

Mycket tyder på att påverkan på dessa djur är väldigt platsberoende, riskområden är speciellt 

kustlinjer och distinkta höjder [2]. Detta problem är dock mindre än tidsberoendet, då verken som 

tidigare nämnts kan stängas av under specifika förhållanden, som dessutom är relativt ogynnsamma 

när det gäller vindkraft. Även om dödligheten sjunker kraftigt kan man se en viss påverkan som leder 

till att de flyttar från området alternativt inte flyttar dit vid omplacering. 

 

2.2 Landlevande däggdjur 
Det finns inget stort underlag av forskning på ämnet, men av den forskning som gjorts tycks främst 

rovdjur, stort klövvilt och tamren påverkas av vindkraften. Klövvilt och tamren tycks främst påverkas 

av att det byggs tillfartsvägar till vindkraftparkerna, som ofta ligger i tidigare orörda väglösa 

områden. Det tycks då främst vara den ökade koncentrationen av människor i området som är 

problemet. Vägarna kan öka tillgängligheten för bland annat jägare och friluftsmänniskor [3].  

Kunskapsbristerna är stora i området, men forskningen tyder på att djuren inte störs av ljud och 

skuggbildning av vindkraftverken, eller i så fall vänjer sig. I områden som redan är exploaterade 

verkar påverkan vara mindre än på tidigare orörda områden. Vindkraftparkens storlek kan också vara 

av betydelse [3]. Utbyggnad av mindre vindkraftparker kan summera de små effekterna till större och 

mer betydande effekter. 

2.3 Människors intressen 
Denna punkt behandlar huvudsakligen tre områden; Hälsa/ohälsa, Ekonomi & Verksamhet samt 

Landskap. 

Det är också viktigt att i ett tidigt skede tidigt tydligt klargöra för planerna för projektet och samtidigt 

undersöka den lokala acceptansen för det eventuella projektet. Om lokalbefolkningen i ett tidigt 

skede får information och samtidigt möjlighet att säga sin mening är chansen större att de accepterar 

planerna. Detta är viktigt då motstånd från lokalbefolkningen kan bli väldigt kostsamt. Denna 

undersökning kan göras via ett samråd [4]. 

2.3.1 Hälsa/ohälsa  
Detta kapitel behandlar främst ljudstörningar och skuggor som kan påverka människor i närheten 

negativt.  

Därför har Naturvårdsverket satt upp riktvärden för ljudnivåer. Dom ligger idag på 40 dB för hushåll, 

medan det i områden med särskilt låga omgivningsljud, såsom fjäll och skärgårdar, är brukligt att 

använda 35 dB som riktvärde [5]. Sverige har idag hårdare riktvärden för ljudnivåer för vindkraft än 

för annan industri. En studie från Nederländerna har undersökt hur människor boende i närheten av 
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vindkraftparker uppfattar buller från dessa. Där gjordes en studie i Sverige, som visade att mellan 35-

40 dB är mindre än 10 % irriterade av bullret medan ungefär 6 % såg det som mycket irriterande [6]. 

Roterande skuggor till följt av vindkraftverks rotorblad kan uppfattas som störande, och är dessutom 

svårt att skydda sig emot. Därför brukar beräkningar göras för att uppskatta var och hur lång tid per 

dag och år som dessa skuggor uppkommer i känsliga områden. Ett sådant område kan vara en 

trädgård eller ett hus. En studie har genomförts i Tyskland där de tog fram rekommenderade 

riktvärden, och dessa används idag också i Sverige. De fastslår att det inte ska vara skugga mer än 30 

minuter per dag eller 8 timmar per år [7].  

2.3.2 Landskapsbild 
När vindkraft planeras är det viktigt att ha i åtanke vilken påverkan vindkraftverken gör från 

landskapsbilden. Vindkraftverk avviker i form, höjd och färg från resten av landskapet. Utvecklingen 

går mot högre verk på mindre exploaterade områden, då det ofta är bättre vindförhållandenen på de 

platserna. Därför är det väldigt viktigt att vara noggrann vid planeringen för att placeringen ska ske 

på rätt ställe. I vissa områden skulle en sådan byggnation kunna förstöra landskapsbilden, medan det 

i andra områden kan tillföra ett nytt värde [7]. 

2.3.3 Ekonomiska effekter 
 När det kommer till ekonomiska effekter är det viktigt att komma ihåg att det vid en 

vindkraftsetablering kan tillkomma både positiva och negativa effekter. De positiva ekonomiska 

effekterna är bland annat tillkomst av nya jobb, utbildningsmöjligheter och forskningsmöjligheter. I 

etableringsfasen tillkommer arbeten inom bygg- och anläggningsområdet. Under drift tillkommer 

arbeten för drifttekniker och servicepersonal [8]. Negativa ekonomiska effekter kan vara påverkan på 

turism och fastighetspriser. Det finns idag mycket knapphändigt med information om hur turismen 

påverkas av vindkraft i form av besökarantal, längd på besök osv. Däremot finns det en del studier 

som gjorts utifrån en attitydbaserad frågeställning. I några av dessa studier har de svarande 

turisterna sagt sig vilja ha en orörd natur, och att vindkraften kan påverka deras vilja att spendera 

pengar och återvända. Andra studier visar att turisterna är neutrala till vindkraften. En studie i 

Skottland visade att 80 % av turisterna kunde se vindkraftverk. Av dessa var 39 % positivt inställda till 

vindkraften, 36 % neutrala och 25 % i olika grad negativa [7]. Sambandet mellan närhet till 

vindkraftverk och pris på en fastighet är svår att besvara, då det finns så många faktorer att ta hänsyn 

till. Dock har en del studier gjorts, och det tycks inte som att prisutvecklingen är sämre i 

vindkraftsnära områden än i andra referensområden. Branschorganisationen svensk Vindenergi 

Ekonomisk Förening har gjort en studie på flera områden i Sverige som inte kan visa på något 

samband mellan sämre prisutveckling på fastigheter och närheten till vindkraftverk [9]. 

Det kan också vara en positiv ekonomisk effekt för företag om det är möjligt att koppla in 

vindkraftparken direkt till företagen i närheten utan att gå via en elleverantör. Detta kan vara en 

möjlighet om företagets/företagens minimumlast ligger omkring vindkraftparkens maximumlast.  
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2.4 Riksintressen och Natura 2000 
Ett riksintresse är ett nationellt värdefullt område som anses särskilt viktigt. Riksintresset finns för att 

långsiktigt skydda området mot sådant som kan skada det riksintresset angett. Det kan vara för 

exploatering och bevarande, men också för till exempel vindkraft eller yrkesfiske [10] 

Idag finns 281 området på land upptagna som riksintressen för vindbruk. För att ett område skall gå 

under riksintresse för vindbruk finns vissa kriterier. Dessa kriterier är: 

 Minst 7,2 m/s vid 100 meters höjd 

 Området ska vara minst 5 kvadratkilometer 

 Det skall vara minst 800 meter till närmaste bebyggelse (hus och kyrkor) [11] 

Förutom riksintresse för vindbruk är det viktigt att övriga riksintressen i ett tidigt skede tydligt 

kartläggs. Detta så att pengar inte läggs på ett projekt som i värsta fall inte kan genomföras. 

Högexploaterad kust är ett uttryck som används när det talas om riksintresse. Det är ett område som 

kan lämpas för byggnationer, och undgå riksintresset för obruten kust då det redan finns 

industribebyggelse där [12].  

Riksintresse för naturvård är ett område med särskilt hotade eller sällsynta arter eller naturtyper, 

rymmer en stor mångfald eller liknande som gör att det är av särskilt intresse att bevara. Området 

blir också mer viktigt om dess samlade värden är stort [12]. 

Natura 2000 är flera skyddade områden över hela Europa. De fungerar på ungefär samma sätt som 

riksintressen, men styrs från EU. Målet med dessa områden är att bevara den biologiska mångfalden i 

Europa. I Sverige är det naturvårdsverket som koordinerar natura 2000-direktiven [13]. 

 

2.5 Luftfart 
Runt flygplatser finns områden som kräver särskild hinderfrihet. I stort sett kan man säga att 

vindkraftverken kan vara högre ju längre från flygplatsen de ligger [14]. Det är inte enbart runt 

flygplatserna områdena runt flygplatsen som är av intresse för flygfarten, utan dess intresseområden 

kan finnas längre bort med radiomaster mm. Det är inte bara riksintresseområdet som är intressant, 

beslut tas i varje enskilt fall när det kommer till byggnationer i närheten av en flygplats. Byggnationer 

över 40 m skall alltid anmälas till luftfartsverket [15]. 
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3. Teknisk bakgrund 

3.1 Elanslutning 
Det finns vissa tumregler när vindkraftverk ska anslutas till nätet. Det beror på elnätets kapacitet. 

Dessa tumregler finns i tabell 1. 

Tabell 1. Tumregler för nätanslutning av vindkraftverk [4]. 

Anslutningspunkt Maximal kapacitet MW 

10 kV-ledning 1-2 

10 kV-transformator 8-10 

20 kV-ledning 5-8 

20 kV-transformator 15-18 

40 kV-ledning 13-18 

40 kV-transformator 30-38 

130 kV-ledning 30-60 

 

Det går alltså att ansluta mer effekt vid anslutning direkt till ställverket istället för ute på ledning. 

Kraven gör att parkens storlek är det viktigaste när det kommer till anslutning till nätet. Enkla verk 

eller små parker kan då anslutas direkt till det lokala distributionsnätet eller regionnätet, medan 

större parker måste anslutas till stamnätet.  

Det finns också något som heter Icke koncessionspliktiga nät, som är undantagna från 

koncessionskravet. Det betyder att dessa interna nät inte behöver anslutas till elnätsföretagets 

ledningar. Detta har dock en del krav. Bland annat interna nät som överförs till byggnader som inte är 

avsedda för bostäder, eller i direkt närhet till bostadshus. Det handlar också om det innehavaren av 

ett internt nät använder för egen räkning. Om innehavaren av nätet uppdragit åt annan att svara för 

driften anses det ske för egen räkning [16]. För att det ska vara möjligt att koppla in vindkraftverken 

direkt till industrins interna nät bör deras minimumbelastning ligga i närheten av eller under 

vindkraftparkens maxbelastning för att energi inte skall behöva strypas bort. 

 

3.2 Parkdesign och val av vindkraftverk 
Höjd, effekt och typ av vindkraftverk beror på var vindkraftparken är placerad, och hur vindklimatet 

ser ut. När vindmätningar genomförs görs de i regel på minst två olika höjder, för att avgöra var 

vindprofilen är mest gynnsam. Det finns turbiner som är särskilt lämpliga i långvindsområden och i 

områden där det är väldigt kallt, vilket projekteraren bör tänka på vid val av turbin. 

När det kommer till val av torn, så används i de allra flesta fall svetsat flänsat rörtorn [17]. Detta är 

visserligen den en av de dyrare tornvarianterna, men samtidigt väl beprövad. Det är också problem 

att bygga med en högre navhöjd än 100 m. En annan vanlig torntyp är hybridtorn, som är byggda av 

en nedre del med betong och den övre delen av stål. Fördelen med dessa är att de är mer hållbara, 

och går att bygga högre [18]. Andra intressanta torntyper kan vara Timbertowers trätorn och 

förspänt betongtorn [17]. 

Vid utplacering av vindkraftverk är det viktigt att de placeras så att de påverkas så lite som möjligt av 

varandra. Om de står rakt bakom varandra (i vindriktningen) på för kort avstånd kan de tidigare 

verken ta väldigt mycket vind från de bakomliggande. Ett sådant exempel är vindkraftparken på 
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Lillgrund i Öresund. Där har verken ställts med omkring 3,5 rotordiametrars avstånd, vilket lett till att 

effektiviteten kraftigt reducerats, verken i mitten av parken är 10 % -enheter lägre än de främsta 

verken [19]. Vanligen används 5 rotordiametrar som minimumavstånd vinkelrätt vindens riktning 

samt 7 rotordiametrar i vindens riktning [4]. 

3.3 Ekonomisk kalkyl 
Innan ett vindkraftsprojekt påbörjas görs alltid en ekonomisk kalkyl för att undersöka om projektet 

skulle bli ekonomiskt hållbart. En sådan kalkyl kan se ut på olika sätt, men går i stort ut på att samla 

alla utgifter, såsom kostnad för att föra upp verken och drift/servicekostnad mot beräknade 

inkomster. Inflation och ränta är viktigt att ta med i beräkningarna. För att beräkna inkomster 

används ofta WindPRO för att göra simulering av produktionen, vilket senare används vid 

ekonomiberäkningarna.  

Vindkraft och andra förnybara energikällor erhåller idag elcertifikat om ungefär 150-250 kr per 

producerad MWh [20] under de första 15 driftåren. Dagens vindkraftverk har en beräknad livslängd 

på ungefär 20-25 år [21].  

Ofta vid en ekonomisk kalkyl av det här slaget används tre olika fall. Ett optimalt fall, då 

prisutveckling på el och elcertifikat utvecklas väldigt bra för projektägaren. Detta brukar kallas ett 

best case scenario. Sedan beräknas ett fall då prisutvecklingen utfaller ungefär som beräknat, och det 

kallas ett best guess scenario. Sist beräknas ett värsta fall. Då prisutvecklingen på el och elcertifikaten 

förändras helt fel ur projektägarens synsätt. Detta kallas för ett worst case scenario. 
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4. Metodik 

4.1 Teoretisk del 
För att undersöka om det specifika området är intressant används kartor med motstående intressen, 

såsom riksintressen, kommunala intressen mm. Dessa kan ge en föraning om det kan vara möjligt att 

få en framtida MKB godkänd. 

En del av Norrköpings vindbruksplan visas i Figur 2, där området för den planerade vindkraftparken 

ligger inom den svarta cirkeln. Grön färg visar områden som är prioriterade för vindkraft, gul färg 

betyder att området är under utredning och röd färg visar områden som inte är helt lämpliga, men 

att en utredning sker vid varje fall. 

 

Figur 2. Norrköping kommuns vindbrukskarta. 

I detta projekt har flera utformningar simulerats. Ett utformningsförslag har tagit hänsyn till alla 

motstående intressen och ett har tagit hänsyn till de som uppfattats som de tyngsta motstående 

intressena. Det har också gjorts ett utformningsförslag där vindkraftverken placerats på intressen, för 

möjligheten att de är intressen som kan godkännas att byggas på. 

Kontakt har skett löpande med intressenter som kan ha motstående intressen, såsom flygplats, 

närliggande företag och markägare. Markägarna är dock, som tidigare nämnts, mycket positiva till 

projektet. 

För att välja vindkraftverk har vinddata och data från olika producenter av vindkraftverk använts. 

Detta för att rätt sorts verk skall väljas för det specifika området. 
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4.2 Beräkningsdel 
Beräkningsdelen i detta projekt består av simuleringar i WindPRO, där Produktionskalkyl, 

ljudutbredning och skuggbildning behandlas. WindPRO-simulerar detta utifrån verkens placering, 

vindprofil mm. Den produktionskalkylen användes sedan till den ekonomiska kalkylen.  

Den ekonomiska kalkylen beräknas manuellt i Excell med hjälp av tidigare framtagen 

produktionskalkyl och formel 1-8 [22]. De formler som är betecknade med fet stil är de som är av 

viktigast betydelse för resultatet, medan de övriga behövs för att beräkna de fetstilta. 

Paybacktid: 

T =
Ki

Iå−Då
,  (1) 

där Ki = investering, Iå = årlig intäkt, Då = årlig driftkostnad. Ekvation 1 beskriver hur lång tid 
projektet tar för att börja ge vinst. 

Realränta: 

R =
1+rn

1+q
− 1,  (2) 

där rn = nominell ränta, q = inflation. Ekvation 2 används för att få en ränta som också tar hänsyn 
till inflationen. 

Kapitaliseringsfaktor: 

fk =
1−(1+r)−n

r
,  (3) 

där n = antal år (tex 20 år för livslängd och 15 år för elcertifikat). Ekvation 3 beskriver den faktor 
som en intäkt bör multipliceras med för att finna det kapital som med räntepåslag ger önskad intäkt. 

Nuvärde av enstaka intäkt/utgift: 

(1 + r)−x ∙ Kx,  (4) 

 där Kx = Enskild investering/intäkt. Ekvation 4 används för att ge ett värde på vad en enskilt 
investering om x antal år är värd i pengar idag. 

Nuvärde av upprepad intäkt/utgift: 

Fk ∙ Iå,  (5) 

Fk ∙ Då,   (6) 

 Iå = årliga inkomster och Då = årliga utgifter. Ekvation 5 och ekvation 6 används på samma sätt 
som ekvation 4, men med månatliga eller årliga utgifter. 

Nettonuvärde: 

NNV = NVerk − Ki,  (7) 

Ekvation 7 är skillnaden mellan investering och nuvärde. 

Årlig vinst: 

Vå =
NNV

fk
,   (8) 
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 Ekvation 8 visar hur mycket vinsten på investeringen är per år. 

Return Of Investment:  

ROI =
Vå

Ki
,   (9) 

  Ekvation 9 ger en uppfattning om den procentuella utvecklingen på de investerade pengarna. 
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5. Resultat 
Det blåser omkring 6,5-7 m/s i snitt under året enligt vindbrukskollens vindkarteringstjänst. Vilket är 

lägre än gränsen på 7,2 m/s för att ska ha en möjlighet att bli riksintresse för vindbruk. Det är ett väl 

utbyggt vägnät på området, vilket gör att miljöpåverkan för nya vägar blir relativt lågt, och priset för 

vägnät kan hållas nere.   

5.1  Riksintressen. 
I det område där vindkraftparken planeras finns en del motstående intressen, se Figur 3 och Figur 4. 

 

 

Figur 3. Motstående intressen. 

Dessa områden med motstående intressen är dock något som Wind4Shore trots allt har 

förhoppningar om att få tillstånd att bygga på. Det som finns i Figur 3 men inte Figur 4 är olika 

motstående intressen av varierande vikt, som dock inte är riksintressen. 

Som visas i Figur 4 är det två områden för riksintresse, vilket är för högexploaterad kust samt 

naturvård. Riksintresset för högexploaterad kust är området som täcker nästintill hela 

projekteringsområdet, och riksintresset för naturvård är det prickade området. Det tredje intressanta 

området är ett natura 2000-område under habitatdirektivet och syns längs nordöst på udden och är 
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visualiserat med mindre prickar än riksintresset för naturvård.  

 

Figur 4. Riksintresse och Natura 2000. Natura 2000-området är det som täcker större delen av den intressanta platsen. 
Riksintresset för naturvård är inringat med stora prickar. Riksintresset för habitatdirektivet är inringat med mindre prickar, 
och ligger längst nordost på udden. 
  

Som tidigare nämnts tror sig företrädare för Wind4Shore kunna få tillstånd att bygga även på dessa 

riksintressen samt på natura 2000-området. Då detta dock inte på något sätt är säkert kommer 

denna rapport att behandla flera parkutformningar. Både utformningar där dessa områden undviks 

och utformningar där vindkraftverk placeras även på dessa områden. Området är redan ett 

industriområde, med en stor del riksintresse för högexploaterad kust. Detta gör att området i det 

hänseendet är bra för utbyggnad av industri, och i det här fallet vindkraft. 

 

5.2 Fåglar & Fladdermöss 
Det tänkta projekteringsområdet ligger till viss del på ett område som också är viktigt för fåglar. En 

del är ett flyttsträck för fåglar, och en del är ett vanligt uppehälle för fåglar enligt Figur 5 där 

projekteringsområdet ligger inom den svarta cirkeln. Detta betyder att en grundlig utredning 

angående detta bör göras innan projektets eventuella start för att undersöka områdets lämplighet 

för utbyggnad av vindkraft. 
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Figur 5. Karta områden med fåglar [23]. 

Riskområden för fladdermöss är främst, enligt kap 2.1.1, kustlinjer och distinkta höjder. Det 

planerade riskområdet ligger i Norrköpings inre skärgård, dock utan några mer distinkta höjder. 

Förekomsten av fladdermöss, och vilka arter fladdermöss i området bör utredas innan projektet 

startas. Då fladdermöss i störst utsträckning dödas av vindkraftverk under augusti och september 

nattetid vid vindhastigheter under 6 m/s, och vindkraftverken kan stängas av under dessa perioder är 

vindkraftplaceringen mindre viktig när det kommer till fladdermöss än för fåglar. 

5.3 Människors intressen 
Då markägarna i området är positiva till en byggnation så kan den ekonomiska förändringen 

betraktas som positiv eftersom de får tillgång till billigare el, samt ”good-will” då de främjar 

produktionen av förnybar energi. Då stora delar av området också är industriområde är det ingen 

turismnäring som försämras. 

Vid simuleringarna i WindPRO har hänsyn tagits till riktvärden för ljud och skuggor till närliggande 

byggnationer. På närliggande öar och holmar ligger byggnationer, som inte behöver beaktas som 

fritidsboenden då det är Holmen AB som äger dessa, och de ser inte något problem för dessa. 

Då området redan är ett industriområde förändras inte landskapsbilden på samma sätt som på en 

plats som är orörd sedan innan. Vindkraften kommer dock att synas från närliggande 

bostadsområden. Ett fotomontage på hur de kan se ut förändra landskapsbilden kan betraktas i Figur 

6, som visar hur det kan se ut från Getå, norr om projekteringsplatsen.  
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Figur 6. Fotomontage från Getå. Fler fotomontage och en karta varifrån fotomontagen tagits finns i bilaga 1. 

I WindPRO har en simulering genomförts för att undersöka hur skuggbildningen ser ut på fastigheter i 

närheten. En bondgård som ligger i nordvästra delen av Malmön är mest utsatt för skuggor. Denna 

fastighetsägare är dock en av de som varit intresserad av att få igenom ett vindkraftprojekt på 

Malmön. Denna fastighet utsätts för drygt 5 timmar skuggor per år, uppdelat enligt Figur 7. 

 

Figur 7. Skuggor per år lantbruksfastighet. 
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5.4 Norrköping Flygplats 
En del av det planerade området ligger i utkanten av Norrköping flygplats influensområde. Huruvida 

de skulle vara emot en vindkraftpark på området kan de dock inte besvara förrän en flyghinderanalys 

gjorts. Detta planeras för senare i projektet. Därför kommer en parkutformning också att göras, där 

inga verk ligger inom detta influensområde. Figur 8 visar vilken del av området som är påverkat av 

flygplatsens influensområde, där vindkraftparken planeras inom den svarta cirkeln. 

 

Figur 8. Influensområde Norrköping flygplats [24]. 
 

5.5 Elanslutning 
Den kan vara problem att det interna nätet mellan vindkraftverken ska betraktas som IKN-nät då 

miljöintressen står mellan vissa av vindkraftverken [25], detta är dock något som är tolkningsbart. 

Eftersom industrierna i området förmodligen kommer att vara ekonomiskt inblandad i projektet kan 

det finnas möjligheter att ansluta vindkraftparken till deras interna nät utan att koppla in ledningarna 

på elnätföretagets nät. För att det skall bli hållbart att koppla in vindkraftparken direkt till 

närliggande industriernas interna nät bör deras minimumbelastning ligga omkring eller under 

vindkraftparkens maximala energiproduktion, för att vindkraftparken inte skall producera energi som 

inte används. Årligen gäller det mellan 58 och 91 GWh/år beroende på parkutformning. Det är dock 

också viktigt att undersöka hur det ser ut på dag- och möjligtvis timbasis.  

Då inget är klart för möjlighet att undvika inkoppling på elnätet har den ekonomiska kalkylen 

behandlat båda scenarion. Priset för inkoppling till elnätet beräknas vara omkring 25 Mkr för hela 

vindkraftparken. Elanslutning utan att kopplas in på elnätet beräknas vara omkring 5 Mkr totalt för 

hela vindkraftparken. 

5.6 Simuleringar 
En vindkraftpark bör designas så att avståndet mellan vindkraftverk i vindens riktning är minst 7 

rotordiametrar, samt minst 5 rotordiametrar vinkelrätt mot vindens riktning. Därför togs först en 

energiros, som visar från vilka riktningar vinden kommer. Detta visualiseras i Figur 9, och utifrån 

denna bestäms 80 grader från norr som vinkel när minimiavståndet mellan vindkraftverken bestäms.  
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Figur 9. Energiros visar från vilken riktning vinden kommer och hur mycket energi vinden har [ kWh/𝑚2/år] 

Vindbrukskollen har en vindkarteringstjänst [26] som visar årsmedelvind över Sverige på 500x500 m. 

Denna visar enligt Figur 10 att årsmedelvinden i området (projekteringsområdet markerat inom den 

svarta cirkeln) ligger i spannet 6,6 - 7,5 m/s på 120 m höjd, och ganska högt över den projekterade 

årsmedelvinden på 6,1 m/s. Detta gör att den verkliga produktionen bör bli högre än den simulerade 

produktionskalkylen.  

 

Figur 10. Vindbrukskollens vindkartering över området, projekteringsområdet ligger innanför den svarta cirkeln. 



 17  
 

5.6.1 Simulering 1 – Inget verk på Riksintresse- eller Natura 2000-område 
Vid en första parkutformning placeras inga av vindkraftverken på områden som anses av intresse 

enligt Figur 3 och Figur 4. I detta fall placerades 10 verk av modell Vestas V126-3.3MW, vilken är 

särskilt lämplig för placering i låg-vind områden. Denna parkutformning kan ses i Figur 11. De röda 

områdena är ljudkänsliga områden, som används för att placera parken så den inte stör omgivningen 

i för stor utsträckning. 

 

Figur 11. Flygfoto över vindkraftverkens placering. 

Denna simulering gav en produktionskalkyl enligt Figur 12. 

 

Figur 12. Nyckelresultat av produktionskalkyl för 10 Vestas V126-3.3MW med hänsyn till Intressen. För fullständig 
prudktionskalkyl, se bilaga 2. 

På en så pass låg vind som 6,1 m/s och en ekvivalent råhet på 2,2 visar alltså simuleringarna att 

produktionen kan komma upp till ca 83 GWh/år.  
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5.6.2 Simulering 2 – 11 vindkraftverk placerade utan hänsyn till riksintressen & Natura 2000. 
Denna simulering är gjord med utgångspunkt att Wind4Shore får godkänt att placera vindkraftverket 

på hela det planerade området trots motstående intressen såsom riksintressen, Natura 2000-

områden, civilflygets influensområde och fåglar. Detta betyder att det blir möjligt att få plats med ett 

till vindkraftverk jämfört med simuleringen i 4.6.1. Likt föregående simulering används Vestas V-126 

3.3MW vindkraftverk i simuleringen då den är väl anpassad för låga vindhastigheter. Vindkraftverken 

har placerats enligt Figur 13. 

 

Figur 13. Placering av 11 Vestas V-126 3.3MW 

Detta ger en produktionskalkyl enligt Figur 14. 

 

Figur 14. Nyckeltal av produktionskalkyl för 11 Vestas V-128 3.3MW. För fullständig produktionskalkyl, se bilaga 3. 

Med ett verk extra jämfört med simuleringen i 4.6.1 blir effektiviteten lite mindre, medan totala 

energiproduktionen ökar med ungefär 0,8 GWh/år. Om dessa Vestas V-126 3.3MW istället skulle 

bytas ut mot de större Gamesa G-128 5MW skulle produktionen istället bli närmare 108 GWh/år, 

med bara 3 m högre navhöjd. Detta är dock ingen lågvindsturbin, och har ett högre pris. Vid kontakt 

med Gamesa rekommenderade de en av deras 2.2MW-turbiner som lämplig vid lågvindsplatser. 
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5.6.3 Simulering 3. 7 verk placerade med hänsyn till flygplatsens influensområde, riksintressen 

och natura 2000-område. 
När hänsyn skall tas till alla dessa intressen, och dessutom ljudkrav för omkringliggande bostäder blir 

området som kan bebyggas begränsat. Därför innefattar denna simulering sju vindkraftverk till 

skillnad mot de tidigare simuleringarna som innefattade 10 och 11 verk. Denna simulering har dock 

ändå genomförts, då vi i dagsläget inte kan säga huruvida dessa områden med motstående intressen 

kan bli godkända att bygga på. Parkutformningen för denna simulering ser ut enligt Figur 15. Denna 

simuleras med vindkraftverk av typen Vestas V126-3.3MW. 

 

Figur 15. Flygfoto över parkutformning, 7 verk med hänsyn till flygintresse och riksintressen. 

Den simuleringen ger en produktionskalkyl enligt Figur 16 

 

Figur 16. Nyckeltal av produktionskalkyl för 7 Vestas V-126 3.3MW. För fullständig produktionskalkyl, se figur 4. 

7 stycken Vestas V-126 3.3MW skulle på platsen enligt denna simulering producera omkring 58 GWh 

per år. 
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5.7 Ekonomisk kalkyl 
Den ekonomiska kalkylen har gjorts utifrån prisuppgifter från Tore Wizelius på Wind4shore. Priset på 

25 Mkr/vkv är ett ungefärligt prisexempel från Tore för ett Vestas V126-3.3MW, vilket är verket som 

används i de flesta simuleringar som gjorts. Vidare har en avvägning mellan information från 

Vindkraft i teori och praktik [4] och uppskattningar från Tore Wizelius används när det kommer till 

priser för fundament, vägar, elledningar mm. Det finns idag ett ganska omfattande vägnät i området, 

vilket gör att priset blir lägre för vägbyggen.  

I denna rapport finns resultat från fyra olika ekonomiska kalkyler. Pris är betecknat per MWh.  

 Inkoppling direkt till industrins nät samt 300 kr i elpris och 200 kr för elcertifikat 

 Anslutning till elnätet, 300 kr i elpris och 200 kr för elcertifikat (best guess scenario) 

 Anslutning till elnätet, 350 kr i elpris och 250 kr i elcertifikat (best case scenario) 

 Anslutning till elnätet, 250 kr i elpris och 150 kr för elcertifikat (worst case scenario) 

Figur 17 visar resultat för den första ekonomiska kalkylen, utan inkoppling på elnätet och ett scenario 

med 300 kr i elpris och 200 kr för elcertifikat. 

 

Figur 17. Ekonomisk kalkyl. Ej inkopplad på elnätet, med 30 öre i elpris och 20 öre för elcertifikat. För fullständig ekonomisk 
kalkyl, se bilaga 5. 

Denna kalkyl visar att projektet vid dessa förutsättningar skulle vara hållbart. En pay off tid på drygt 8 

år och Return of Investment 3,3 %. Anslutningen direkt till industrin beräknas kosta ungefär 5 Mkr, 

jämför med inkoppling på elnätet som kostar ungefär 25 Mkr. 

Figur 18 visar en ekonomisk kalkyl för hur projektet skulle kunna se ut vid inkoppling på elnätet och 

ett best guess scenario för elpris och elcertifikat. 
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Figur 18. Ekonomisk kalkyl. Ansluten till elnätet och best guess scenario. Fullständig kalkyl visas i Bilaga 6. 

Vid inkoppling till elnätet blir Pay off tiden aningen längre, dock marginellt. Anslutning till elnätet 

beräknas kosta 25 Mkr. 

Figur 19 visar en ekonomisk kalkyl vid anslutning till elnätet och ett best case scenario. 

 

Figur 19. Ekonomisk kalkyl. Ansluten till elnätet och best case scenario. Fullständig kalkyl visas i bilaga 7. 

Vid anslutning till elnätet och best case scenario blir return of invest så högt som 5,1 % och pay off 

tiden drygt 7 år.  

Figur 20 visar en ekonomisk kalkyl vid anslutning till elnätet och ett worst case scenario. 



 22  
 

 

 

Figur 20. Ekonomisk kalkyl. Ansluten till elnätet och worst case scenario. Fullständig kalkyl visas i bilaga 8. 

Utifrån resultatet i Figur 20 går att utläsa att även vid lågt elpris och lågt pris på elcertifikat bör 

projektet ha möjlighet att få en hållbar ekonomi. Return of Interest blir lågt men trots allt positivt. 

Pay off tiden är fortfarande långt under vindkraftverkens beräknade livstid. 
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5.8 Verksamhets- och tidsplan 
Ett vindkraftsprojekt tar i regel ungefär 3-4 år från start till att vindkraftverken står klara. Av dessa år 

är det tillståndsprocesserna som tar upp absolut längst tid. Tiden det tar för en sådan process är 

väldigt olika beroende på var vindkraftparken placeras, på områden med mer miljöintressen och 

andra motstående intressen tar tillståndsprocessen längre tid. Lite förenklat kan man säga att 

platsens lämplighet bestämmer hur lång tid tillståndsprocessen tar. Det kan också bero på annat, 

som arbetsbelastningen på länsstyrelsen, och var i landet vindkraftparken planeras. 

Tabell 2 ger en fingervisning för ungefär hur lång tid varje delmoment tar, från start till att 

vindkraftparken är startklar. Uppgifter från erfarna personer på Wind4shore och Vindkraft i Teori och 

praktik [4]. 

Tabell 2.  Tids- och resursplan 

Förstudie 2-3 månader 

Tidigt samråd, markupplåtelse, detaljplanering 2-3 månader 

Utökat samråd, MKB, tillståndsansökan 1-2 år 

Upphandling, leverans, avtal, elcertifikat, 
bygganmälan 

1-1,5 år 

Byggande, överlåtelse 3-4 månader 

Totalt 2,5 - 4,5 år 

 

Det är alltid svårt att i förhand estimera hur lång tid som behövs för tillståndsprocessen, 

representanter för Wind4shore upplever att det skiljer sig mycket från projekt till projekt och inte 

alltid bara beror på lägets lämplighet. I detta projekt kan tillståndsprocessen förkortas genom att 

undvika alla områden med tydliga motstående intressen, såsom flygplatsens influensområde och 

miljöskyddsområden. Fågelsträcket som går över området kan också sakta ner tillståndsprocessen till 

viss del.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Det finns mycket som talar för att detta skulle vara ett bra projekt, som enligt de ekonomiska 

kalkylerna är ekonomiskt hållbart, samtidigt som markägarna på det tänkta området är mycket 

positiva till projektet. Området bör också kunna ses som en bra plats, då det redan nu ligger flera 

stora industrier som förändrar landskapsbilden. En vindkraftpark på ett redan högexploaterat 

område gör att de nya vindkraftverken förändrar landskapsbilden mindre än på ett orört eller relativt 

orört område.  

6.1 Problem och svårigheter 
Det finns också svårigheter, och några punkter som kan stjälpa projektet. Några viktiga punkter som 

behöver beaktas är. 

 Fortsätta hålla markägarna positiva till projektet, och se till att de även i fortsättningen vill 

vara inblandad i projektet, Dessutom bör det undersökas hur intresset är för de närliggande 

industrierna att koppla vindkraftparken direkt till deras interna nät. Produktionskalkylen och 

den ekonomiska kalkylen i denna rapport kan användas för att övertyga industrierna till ett 

samarbete. 

 Riksintressen, Natura 2000-område och Flygplatsens influensområde. Det är viktigt att i ett 

tidigt skede undersöka hur möjligheterna ser ut att bygga på hela området, för att veta vilken 

av parkutformningarna som bör användas.  

 Det är viktigt att i början av projektet undersöka om det kan bli problem att få MKB godkänd 

med hänsyn till fåglar. Flygsträcket över området samt den plats som vanligt används som 

tillhåll för fåglar kan bli ett problem när tillstånd för vindkraftparken söks. 

6.2 Produktion och ekonomi 
Detta projekt har behandlat vindkraftverket Vestas V-126 3.3MW och till viss del Gamesa G128-

5MW. Verket från Vestas har använts då det är den idag största turbinen för lågvindsområden. 

Gamesa-turbinen provades för att undersöka hur en icke lågvindsturbin fungerade i området. Den 

skulle ge lite mer effekt, men ger färre fullasttimmar och sämre effektivitet samtidigt som det är en 

dyrare turbin. Dock är vindhastigheten enligt Vindbrukskollens kartor högre än de 6,1 m/s som 

använts i WindPRO-simuleringarna. Detta kan bidra till att en större turbin som inte är avsedd för 

lågvindsområden kan vara tillräckligt effektiv för att det skall vara ekonomiskt hållbart att använda en 

sådan turbin. 

Produktionskalkylen är som tidigare nämnts genomförd med en vindprofil med lägre vindar än vad 

de senaste mätningarna visar. Med en sådan produktion visar också den ekonomiska kalkylen på en 

lägre lönsamhet än vad som är troligt. Innan projektet genomförs bör en vindmätning genomföras på 

området, och en än mer rättvisande produktionskalkyl genomföras då simuleringarna i denna 

rapport visar övergripande hur en årlig produktion kan se ut på området 

Efter kontakt med turbintillverkaren Gamesa har det framkommit att i stort sett alla turbiner som 

utvecklas idag utvecklas för att fungera på lågvindsområden. Inom några år bör vi kunna se fler 

lågvindsturbiner av större variant, förmodligen omkring 5 MW. 

Den ekonomiska kalkylen i denna rapport visar att även om prisutvecklingen på el och elcertifikat 

utvecklas negativt sett från detta projekts synvinkel så bör projektet bli ekonomiskt hållbart.  
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Bilaga 1 – Fotomontage 
 

 

Karta som visualiserar från vilka platser fotomontagen är tagna. 

 

Fotomontage från Djurö 
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Fotomontage från Lindö 

 

Fotomontage 2 från Getå. 

 



 III  
 

Bilaga 2 – Energirapport för 10 Vestas V126-3.3MW med hänsyn till intressen. 
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Bilaga 3 - Energirapport för 11 Vestas V126-3.3MW utan hänsyn till intressen. 
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Bilaga 4 - Energirapport för 7 Vestas V126-3.3MW med hänsyn till flygplatsens 

influensområde och intressen. 
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Bilaga 5 – Ekonomisk Kalkyl. Ej inkopplad på elnätet och best guess scenario. 
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Bilaga 6 – Ekonomisk kalkyl. Inkopplad på elnätet och best guess scenario. 
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Bilaga 7 Ekonomisk kalkyl. Inkopplad på elnätet och best case scenario. 
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Bilaga 8 - Ekonomisk kalkyl. Inkopplad på elnätet och worst case scenario. 
 

 


