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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Detta examensarbete är en utredande studie kring vindkraftsetablering. Där syftet kretsar kring hur 

projektgenomförande går till ifrån idé till en driftfärdig vindkraftspark. Vindkraft har också kontinuerligt 

ökat sin andel av den svenska energiproduktionen, då detta är en relativt ny bransch ansågs det även 

finnas ett behov av en genomgång kring denna projektform för att bland annat se hur processen går till 

samt vilka effektiviseringsmöjligheter som finns. Den inledande utgångspunkter är en litteraturstudie 

kring både projekthantering och vindkraften i Sverige, där tekniska och marknadsmässiga förutsättningar 

presenteras samt en diskussion kring projektmodeller och innebörden av ett komplext projekt.  

Kärnan i studien består av 15 intervjuer med främst olika typer av projektägare men även andra typer av 

aktörer som är involverade i branschen. Dessa intervjuer ligger sedan till grund för en utförlig 

processbeskrivning, där olika moment och aktiviteter identifieras. Utifrån dessa intervjuer samt ett 

parallellt inhämtat mindre statistiskt material görs även en marknadsanalys. I denna beskrivs var de olika 

aktörerna är aktiva, antalet anställda och ekonomiska förutsättningar, där en relativt hög omsättning per 

anställd, 7.82 miljoner, beräknas. Vidare ses till organisatoriska förutsättningar hos aktören där det finns 

skillnader vad gäller mål, där det varierar mellan exempelvis om projektägarna siktar på att ansvara för 

drift eller inte. Det finns även skillnad i vilka resurser de har, exempelvis om de är del av ett större 

internationellt företag med utbyggda stödfunktioner kring bland annat vindanalys. Dessa olikheter hos 

aktörerna förklarar även många av de skillnader som identifieras i etableringsprocessen.  

Processen att etablera vindkraft utgår, förutsatt att organisationen kontinuerligt letar efter nya 

projektmöjligheter, ifrån markidentifiering där flera olika faktorer kräver övervägande, exempelvis 

motstående intressen och anslutningsmöjligheter. Därefter inleds den omfattande processen att söka 

tillstånd för parken, vilket bland annat innefattar en rad utredningar, presenterat i en 

miljökonsekvensbeskrivning och samråd med berörda parter. Handlingar kring dessa processer bifogas 

ansökningshandlingarna vilka hanteras av länsstyrelsen. Därefter fattas beslut, dock efter eventuella 

kompletteringar och överklagande. Vindkraft fordrar vindturbiner och dessa är även den tyngsta 

kostnadsposten i projekten och det krävs omfattande arbetet för att hantera olika anbud från 

leverantörer. Efter att turbiner är upphandlade realiseras parken där det är viktigt att samordna de olika 

underentreprenörerna. Parken överlämnas efter färdig konstruktion till driftorganisationen. 

Utifrån den projektteoretiska grunden, inledande förutsättningar, marknadsanalysen och framförallt 

processbeskrivningen sätts sedan en projektmodell upp. I denna modell delas etableringen upp i fem 

olika faser (förprojektering, projektering-tillstånd, projektering-upphandling, realisering och avslut). 

Under delas projektet upp i fyra olika processer (projektledning, tillstånd och avtal, kommunikation samt 

projektprodukt). Dessa processer samspelar under projektets gång under ledning av 

projektledningsprocessen. För varje fas beskrivs ingående vilka moment som ingår i varje process, vilken 

output dessa skall genererar och särskilda aspekter som kan vara värda att ta hänsyn till. För att gå 

vidare till nästa fas i projektet krävs även att ett formellt beslut fattas vilket görs i modellens olika 

beslutspunkter.  
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Avslutningsvis görs en fördjupande analys utifrån resultatet i projektmodell och marknadsanalys. I denna 

diskuteras först olika behov hos projektägaren vilka kan kopplas till både tillvägagångsättet hos aktörer 

och faser i projektet. Tillvägagångsättet bedöms bero på omfattningen på projektet och interna resurser. 

Sammantaget pekar studien på stora behov i etableringsprocessen, både i relation till särskilda 

aktiviteter i projektet och till projekthanteringen på ett större plan. I det sistnämnda behovet identifieras 

även många av etableringens effektiviseringsmöjligheter.  

En vindkraftsetablering är även starkt relaterad till sin kontext där projektspecifika egenskaper, så som 

olika regionala skillnader spelar en viktig roll. Annars ses projektkomplexiteten bland annat kopplad till 

hantering av olika kompetenser, vilka är relaterad till behovsidentifieringen. Detta tar sig bland annat 

utryck i de många olika typer av aktörer som är inblandade och påverkar projektet. Hur dessa hanteras 

blir även avgörande för projektets framgång. Särskilt viktigt bedöms; Att bemöta myndigheter med 

material som uppnår deras förväntningar (men inte mer). Bemöta närboende med förståelse och korrekt 

information, vara tydlig och pedagogisk mot eventuella finansiärer för att dessa skall förstå projektets 

potential. Utvärdera turbinleverantörenas anbud mot platsspecifika egenskaper och även utifrån 

driftorganisationens behov av stöd. Ha en intensiv kommunikation med nätbolagen för att få en korrekt 

uppfattning om anslutningsmöjligheterna och vilka potential kostnader en eventuell uppgradering skulle 

föra med sig. Samordna olika samarbetspartners som konsulter och entreprenörer. Sammantaget visar 

analysen på att det potentiellt finns stora vinster att göra med implementeringen av en god 

projektstruktur både för att ökar marginalerna i projekten som följd av att aktiviteterna i projektfaserna 

optimeras och att andelen av inledda projekt som realiseras ökar.   
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Förord 

Ett särskilt tack till de personer som ställde upp på att diskutera vindkraft och dela med sig av sina 

erfarenheter, utan deras bidrag hade denna studie varit omöjlig. De förutsättningar till en god och 

produktiv arbetsmiljö som givits mig av Nicholas Boström och Faveo Projektledning har varit till stor hjälp 

för att kunna genomföra examensarbetet på ett smärtfritt sätt, förutsättningar för vilka jag också är 

tacksam.   
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1 Inledning 
Förnyelsebar energi kan sägas vara viktigt för framtiden och vindkraften kan sägas vara en viktig del av 

förnyelsebar energi. Därför vill detta arbete närmare undersöka den projektform som leder fram till en 

färdig vindkraftspark. Att det idag finns en installerad effekt på 2813 MW i Sverige  (vindstat.nu 2012) 

säger oss att denna form av projekt har genomförts många gånger. Dock är vindkraftsbranschen i Sverige 

jämförelsevis ny, särskilt i relation till andra delar av energisektorn. Vidare finns det många starka känslor 

kring vindkraftsetablering och det intrång dessa gör i landskapet. Generellt medför detta att branschen 

är behäftad med relativt outvecklade processer för etableringen (Thompson 2012). Det finns dock inga 

tecken på att vindkraften är på väg att försvinna, ser man till den historiska utvecklingen i kombination 

med exempelvis EUs miljömål1 för 2020 pekar trenden snarare åt motsatt håll, mot en fortsatt stark 

etableringstakt. En optimism som delas av många inom vindkraftsbranschen även om den optimistiska 

hållningen även är förknippad med reflektioner kring exempelvis hur länge den höga utbyggnadstakten 

kommer att fortgå.  

Med ovanstående som bakgrund blir det därför intressant att i den mån det är möjligt, förutsättningslöst 

studera vindkraftsetablering utifrån både de som aktivt arbetar med vindkraftsprojekt och utifrån 

använda metoder. För att förstå dessa processer och aktörernas agerande finns det behov av insikt kring 

både den bakomliggande tekniken och vindkraftsmarknaden. 

Examensarbetet är ett samarbete med Faveo Projektledning som med sin verksamhet inom 

projektutveckling samt konstruktion- och energiprojekt ser potentiella möjligheter på 

vindkraftsmarknaden. För att synliggöra dessa möjligheter och för att utförligt utreda 

vindkraftsetablering genomfördes detta arbetet. Insikt i denna etableringsprocess bör bland annat 

medföra att kritiska moment, viktiga kompetenser och potentiella utvecklingsmöjligheter identifieras. 

Samtidigt som etableringen av denna viktiga energiform ges en djupare förklaring och en samhällelig 

kontext.  

 

1.1 Syfte  
En förutsättning och ett inledande mål med detta arbete är att sätta samman en helhetsbild av 

vindkraften i Sverige, med avseende på etablerad teknik, marknaden och dess aktörer. Med denna 

beskrivning som fond skall sedan etableringsprocessen för vindkraftsverk ges en närmare beskrivning 

genom ett flertal intervjuer med aktiva aktörer. För att kunna strukturera processen är huvudprodukten 

tänkt att vara en projektmodell. Denna modell där etableringskomponenter identifieras och sätts i ett 

projektmässigt sammanhang blir sedan utgångspunkten för en analys av vindkraftsetablering som 

projektform. Detta med avseende på behov och komplexitet i projektgenomförandet. Slutsatser som 

tillsammans med projektmodellen är tänkta att ge en fördjupad bild av vindkraftsetablering och visa på 

potentiella effektiviseringsmöjligheter. 

 

                                                           
1
 Vilket bland annat innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 20 %, i relation till 1990 år nivåer. 
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1.2 Avgränsningar 
De etableringar som avses i kommande beskrivning innefattar landbaserade vindkraftsparker. Vidare 

avses etableringar med två eller fler vindkraftverk över 150 m alternativt sju eller fler över 120 m.2 Detta 

då en sådan omfattning på projekten bedöms vara den vanligaste bland de för detta arbete aktuella 

aktörerna och att en större omfattning medför större effektiviseringspotential. 

En vindkraftsetablering avser projektet ifrån idé till driftfärdig vindkraftspark. Där frågor rörande driften 

och avveckling inte tas med. Anledningen till detta är att dessa bitar anses ligga utanför den 

projektdefinition som detta arbete applicerar, från ide till driftfärdig park. I samband med detta ligger 

arbetes fokus på projektägaren, vilken avser den aktör som har ansvar för projektet, en närmare 

diskussion kring den rollen ges i 5 Marknadsanalys. Detta medför att etableringsprocessen ur andra 

typer av aktörers perspektiv inte berörs närmare. 

 

1.3 Disposition 
Arbetet går igenom ett flertal områden, samtliga med avsikten att djupare förstå vindkraft och 

vindkraftsetablering. Inledningsvis under kapitel 2 Projektteori, begrepp och sammanhang diskuteras 

projektteori utifrån några av de mekanismer som bygger upp ett projekt vilka sedan ligger till grund för 

både strukturen på insamlad data och resultatpresentationen. Kapitel 3 Metod går igenom arbetes 

metodik i första hand kopplat till de genomförda intervjuerna. Vindkraftens tekniska bakgrund och 

allmänna förutsättningar i Sverige är sedan ämnet för kapitel 4 Bakgrund. De marknadsmässiga 

aspekterna av vindkraftsetablering och en beskrivning av de aktörer som verkar på marknaden 

presenteras i kapitel 5 Marknadsanalys. Under 6 Etableringsförutsättningar diskuteras 

vindkraftsetablering från ett mer formellt perspektiv vilket är tänkt att lägga grunden för nästkommande 

avsnitt. I kapitel 7 Processbeskrivningen tas etableringen upp ur ett i projektägarperspektiv och 

processen som den beskrivits av intervjupersonerna presenteras. Ett samlat grepp på etableringen tas 

sedan i kapitel 8 Projektmodell där viktiga förutsättningar för etableringen introduceras tillsammans med 

en projektmässig struktur för genomförandet. Avslutningsvis diskuteras i, kapitel 9 Vindkraftsetablering; 

behov, komplexitet och möjligheter komplexiteten i vindkraftsetableringsprocessen.  

  

                                                           
2
 Dessa definitioner är fastställda som stora anläggningar av energimyndigheten med implikationer för bland annat 

tillståndsprocessen. 
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2 Projektteori, begrepp och sammanhang  
Vindkraftsetablering är en företeelse vilken med fördel bedöms kunna ses ur ett projektperspektiv. 

Därför läggs i detta avsnitt grunden för att kunna föra en projektmässig diskussion. Vilken senare är tänkt 

att appliceras på vindkraftsetablering.   

 

2.1 Projekt och projektledning, förutsättningar 
Ett projekt kan beskrivas på många olika sätt. Generellt består dessa beskrivningar dock av tre teman, ett 

projekt innehåller unika element inom ett eller flera av följande områden; genomförandeplats, tidpunkt, 

deltagarsammansättning och produkten eller tjänsten som tillhandahålls. Ett projekt är temporär, det 

finns en börja och ett slut och vid avslut går deltagarna vidare till andra uppgifter. Slutligen kan projektet 

sägas vara fokuserat genom strävan mot ett särskilt slutresultat, dock finns det inledningsvis inte alltid 

ett väldefinierat mål (Maylor 2010). Idag är projektledning och projekthantering ett ämne som både 

studeras och praktiseras i stor omfattning. Att se projektet som ett eget område med egna metoder och 

verktyg är dock relativt nytt och utvecklades som akademisk disciplin från 1950-tal och framåt. Däremot 

krävs inte större historiska kunskaper för att inse att projekt enligt ovanstående definition har bedrivits 

under större delen av mänsklighetens historia (Cleland 2006).  

En annan och för detta arbete intressant koppling är att betrakta projektet som ett system. Detta kan 

göras genom en systemanalys där systemet beskrivs som havandes ett mål (teleologisk aspekt), något 

som uppnås genom olika aktiviteter (funktionell aspekt) vilka fortgår parallellt med systemets interna 

struktur (ontologisk aspekt) som utvecklas i tiden (genetisk aspekt). Detta är egenskaper som även kan 

appliceras på ett projekt (Vidal 2008). I samband med beskrivningen av projektmodellen tydliggörs 

denna koppling. 

Projektledningsområdet är som nämnts ett väldokumenterat fält med en uppsjö av publicerat material. 

Grunden för att beskriva ett projekt och dess delar tas i detta arbete i huvudsak från Project managment 

institute (PMI®). Detta är en internationellt erkänd organisation för professionell projektledning som 

publicerar en uppdaterad standard för projektledning (Lock 2003). Det är också denna publikation som 

ligger till grund för många utav delarna i projektmodellen.  

 

2.2 Projektmodellen 
En fundamental beskrivning av en projektmodell är att den skall beskriva, från början till slut, hur 

projektet skall utförs. I varje steg eller fas skall aktiviteter beskrivas och hur dessa skall rapporteras. 

Vidare kan en modell även definiera vilka aktörer som har vilken del i projektorganisationen. Syftet med 

en projektmodell är bland annat att kvalitén på slutprodukten skall förbättras, större möjlighet att hålla 

tidsplan och budget samt att underlätta kommunikationen i ett projekt (Skårbratt 2009). 

I samband med användningen av en projektmodell anses nyttjandet av systemperspektivet som en god 

utgångspunkt. Projektet beskrivet som ett system befinner sig, enligt Vidal (2008), i en specifik miljö där 

mål ställs upp. Dessa uppnås via ett utförande av en mängd sammanlänkande aktiviteter vilka utförs 
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med hjälp av olika metoder. Vidare har projektet en intern struktur bestående av olika typer av resurser. 

Slutligen utvecklas ett projekt över tid via exempelvis förbrukning av olika resurser och uppnådda delmål 

(Vidal 2008). Denna syn på projektet leder till behovet av struktur varför en projektmodell lämpligen 

används. 

Projektmodeller kan vara av flera typer och finns ofta internt på olika företag.  Detta arbete kommer att 

utgå ifrån Faveo-Projektlednings modell. Principen av denna modell presenteras i figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Översiktlig projektmodell (Faveo 2012) 

Principen i figur 2.1 är att dela in projektet i fem stycken faser; utreda, utforma, detaljera, realisera och 

överlämna. Inledandet av projektet samt övergång mellan de olika faserna sker via de olika 

beslutspunkterna, B0 till och med B5. I de olika faserna sker en uppdelning mellan 3 olika processer, 

projektledning, tillstånd och avtal samt projektprodukt. Projektledningen styr de andra processerna. Att 

en uppdelning ändå sker mellan olika huvudprocesser är en strävan efter att hitta en bättre balans i 

projektets omfattning och för att bättre strukturera upp de huvudsakliga projektkomponenterna; tid, 

kostnad och kvalité.  Sammantaget skall projektet utefter behov producera nytta för beställaren något 

det skall göra i en verksamhetskontext (Faveo 2012). 

Vad som krävs för att inledda de olika faserna, vilka aktiviteter som utförs och vad som krävs för att 

kunna nå beslutspunkterna presenteras i tabell 2.1 där även en alternativ benämning ges (vilka kan 

användas för tekniska projekt). I tabellen presenteras även de projektledande nyckelprocesserna vilka 

sätts i sitt sammanhang under 2.2.1 där en närmare beskrivning av den styrande 

projektledningensprocessen ges. 



13 
 

Tabell 2.1 Förklaring av projektmodellens faser (Faveo 2012) 

  

Ingående information Beskrivning Nyckelprocesser för 
projektledning 

Output för 
beslutspunkt 

Utreda/ Förstudie Initial information för 
beställare att i B0 
kunna besluta om 
projektet skall inledas.  

Utredning och 
beskrivning av alternativ 
i relation till nytta och 
genomförbarhet. 
Hantering av olika 
aktörers krav. 

Upprätta 
projektfullmakt och 
Upprätta 
projektledningsplan.  

Definiera preliminära 
projektmål. 

Utforma/ 
Systemprojektering 

Beställaren tar 
ställning till det 
sammanställda 
beslutsunderlaget, i 
B1. 

Planering för att 
undersöka om projektet 
kan utföras inom 
angivna ramar. 

Upprätta 
projektledningsplan.  

Sammanställa 
beslutsunderlag och 
projektledningsplan 

Detaljera/ 
Detaljprojektering 

Beställaren tar i B2 
ställning om projektet 
skall genomföras 
enligt producerat 
beslutsunderlag. 

Starten på 
genomförande delen av 
projektet. Inleda 
genomförandet av 
projektledningsplanen 
och detaljutformning av 
projektprodukt. 

Leda 
projektgenomförandet, 
Övervaka och styra 
projektarbetet samt 
Utföra integrerad 
ändringsstyrning. 

Sammanställning 
resultat. 

Realisera/Bygga Beslut, i B3, om att 
projektprodukten skall 
realiseras. Även 
nödvändiga tillstånd 
och medgivanden 
ifrån intressenter.  

Produktion och 
kvalitetssäkring av 
projektprodukt för 
möjliggörande av 
överlämnande.  

Leda 
projektgenomförandet, 
Övervaka och styra 
projektarbetet samt 
Utföra integrerad 
ändringsstyrning. 

Sammanställning 
resultat. 

Överlämna Beslut, i B4, från 
beställare att inleda 
överlämnandet av 
projektprodukten.  

Slutgiltig validering av 
produkt, strävar efter 
att få projektresultat 
accepterat och avslutat 
(administrativt och 
ekonomiskt)  

Avsluta projekt eller 
fas.  

Godkännande av 
slutrapport ifrån 
beställare, i B5. 
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2.2.1 Styrande process 
Kontrollen över projektet finns i den projektledande funktionen och är även den som är mest utförlig 

beskriven. Det finns olika nyckelprocesser i projektledningen, vilka bland annat omnämns i tabell 2.1. 

Dessa nyckelprocessers grupperar sig i fem olika typer av processgrupper, med en nyckelprocess i varje. 

Processgrupperna benämns; initiering, planering, utförande, övervakning och styrning samt avslut. Dessa 

hänger samman genom projektet. Det går även att betrakta dessa som nödvändiga för varje av de 5 

faserna i projektet, vilket bland annat görs i PMI (PMI 2010), en lätt omtolkning av detta är att olika 

processgrupper blir olika viktiga i olika faser av projektet och de är också så de väljs att hanteras i detta 

arbete. Alltså att olika processgrupper ingår i en eller flera projektfaser men alla ingår inte nödvändigtvis 

i samtliga.  

Inom varje processgrupp finns det som nämnt olika projektledningsprocesser, de nyckelprocesser som 

nämnts är kopplade till ett särskilt kunskapsområde, nämligen hantering av integration i projekt, 

illustrerad som mörkblå rutor i figur 2.2. Utöver dessa 6 finns det 36 andra processer fördelade på 8 olika 

kunskapsområden. Dessa kunskapsområden går att utläsa som rutornas rubriker. Den projektledande 

processen som helhet med dess många komponenter illustreras övergripande i figur 2.2.  Denna är tänkt 

att visa på projektledningens struktur och på de olika stegen av integrering. För en fördjupad beskrivning 

av processen se PMI (2010).    

 

Figur 2.2 Projektledningsprocessen (Bearbetad efter; Faveo (2012) och PMI (2010)). 
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Utifrån figur 2.2 fås en uppfattning om vilka delar som ingår i projektledningen och att de olika 

områdena (initiera, planera, utföra, övervaka och styra samt avsluta) på olika sätt hänger ihop (Pilarna i 

bilden). De integrerande nyckelprocesserna är ihopkopplade (tunna streckade linjer) med flera andra 

kunskapsområden för sitt genomförande.  

 

2.2.2 Underordnade processer 
Att hantera processerna tillstånd och avtal samt projektprodukt separat är som nämnts en aspekt av att 

inte tappa fokus på dessa delar vilka kan avbryta hela projektet då aktiviteterna i dessa processer är 

avgörande för projektets finalisering. Tillstånd och avtal kretsar i stort kring att; identifiera och utreda 

nödvändiga tillstånd och avtal för processen, söka nödvändiga tillstånd, övervaka att uppställda krav 

efterlevs samt att överlämna dokumentation till moderorganisationen (Faveo 2012). 

Projektprodukten består av det arbete som krävs för att skapa, beskriva och tillverka projektprodukten. 

Denna kräver kompetens och erfarenhet kring den specifika projektprodukten. Denna konkreta del av 

projektet kan också få en oproportionerligt stor del av uppsatta resurser på bekostnad utav av bland 

annat kvalité och beställarens önskemål (Faveo 2012). 

 

2.3 Projektdiskussion och komplexa projekt 
Det standardiserade sätt att se på projekt som kan bli konsekvensen av en alltför strikt applicering av 

etablerad projektteori går att problematisera. Något som anses vara en god grund för att undersöka och 

ta fram ett analysverktyg för vindkraftsetableringen. PMI och andra standarder grundar sig på vad 

Maylor (2010) kallar för andra generationens projektledning. Under 2000-talet har en tredje generation 

utvecklats med mer fokus på projektens strategiska betydelse, projektets plats i organisationen samt 

projektledaren som integrerare, där de integrerar olika resurser för att kunna nå målen (Maylor 2010). 

Många av dessa aspekter finns dock numera närvarande i standarder utformade av bland annat PMI. En 

för vindkraftsetablering mer relevant aspekt är de tankar formulerade av Engwall (2003), där några av 

den traditionella projektledningens utgångspunkter diskuteras. Genom fallstudier problematiseras 

exempelvis synen på projektet som en enskild händelse. Fokus riktas istället mot projektet som starkt 

bunden av sin kontext. Detta medför ett historiskt beroende där tidigare använda procedurer integreras i 

det befintliga projektet vilket därmed delvis frångår projektet som en unik händelse. Framgången i att nå 

målen blir inte heller bara en fråga om att hantera tekniska delar utan också att hantera omgivningens 

normer, projektets relation med moderorganisationen, relationen med andra simultan projekt. 

Sammantaget handlar det om hur olika intressenter ser projektet i relation till procedurer och traditioner 

i dess omgivning (Engwall 2003). Ett synsätt som väl lämpar sig på vindkraftsetablering som ett tekniskt 

system som måste integreras med många samhälleliga aspekter och inblandad aktörer.  

För detta arbete görs bedömningen att teoribildningen kring komplexa projekt blir fruktsam 

sammanslagning av den traditionella synen på projekt med den problematiserade diskussionen. Ett 

begrepp som med fördel används som en analys av projektet som helhet. Betydelsen av komplexitet är 

en trend som har blivit allt tydligare på senare tid. Detta går att spåra i så väl betydande 
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informationstekniska (IT) implementeringar som allmänna globaliseringstrender. Tecken på ökad 

komplexitet i projektgenomförande är kopplade till bland annat en teknisk utveckling vilket kan medför 

förändringar i funktionalitet och storlek på slutprodukten. Tidsaspekten har även den blivit mer krävande 

i form av kortare deadlines med ökade krav på samordning av olika aktörer som måste samverka för 

slutresultatet (Williams 1999). Detta har lett till arbetet med att utveckla projektmetodik i relation till 

komplexitet. 

Vindkraftsetablering är, vilket intuitivt kan förstås, en kombination av flera olika aspekter. Varför 

teoribildningen kring komplexa projekt kan ge värdefulla insikter kring etableringen. Det finns ingen 

tydlig definition av ett komplext projekt, enighet går dock att identifiera i form av att komplexitet måste 

ses utifrån flera olika dimensioner (Bakker 2011). En ansats till ett objektivt angreppssätt på fråga finns i 

strukturell komplexitet. Denna diskuterad av bland annat Baccarini (1996) ser teknisk och organisatorisk 

komplexitet som de huvudsakliga dimensionerna. För att operationalisera komplexitet och kunna 

analysera dimensionerna används elementen, differentiering och beroendeförhållande. Sambandet 

mellan dessa förklaras i tabell 2.2  

Tabell 2.2 Komplexa projekt, koppling mellan dimensioner och operationalisering (Baccarini 1996). 

  Organisatorisk 
komplexitet 

Teknologisk 
komplexitet 

Differentiering  Interaktion och 
beroenden mellan 
organisatoriska 
element. 

Variation av uppgifter, 
ex antal in och 
outputs och antal 
specialister ex. 
underentreprenörer. 

Beroendeförhållande Interaktion och 
beroenden mellan 
organisatoriska 
element. 

Beroendeförhållanden 
mellan uppgifter, ex 
inom ett nätverk av 
uppgifter eller mellan 
interna grupper 

 

När det kommer till beroendeförhållanden finns det tre olika nivåer där den sistnämnda visar på högst 

komplexitet. Sammanslagning där varje element i projektet bidrar utan att påverka andra element. 

Sekventiell där ett elements output blir ett annat elements input. Reciprokt beroendeförhållande 

förklaras med att varje element är beroende av andra element för att kunna genomföras så att varje 

handling måste ske med hänsyn till vilken påverkan det har på andra delar av projektet (Williams 1999). 

Baccarini (1996) beskriver konsekvens av en stor komplexitet i ett projekt som ett ökat behov av 

integrering. Att projektledaren i ett komplex projekt måste lägga mycket fokus på aktiviteterna, 

kommunikation, koordination och kontroll. Något som ligger i linje med ovanbeskrivna styrande 

processen där integrering är en viktig del.  
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Det går även att se till den subjektiva sidan av komplexitet där mjukare värden tas i beaktande. Det kan 

handla om miljöpåverkan och hur projektdeltagare uppfattar komplexitet (Vidal 2008). En ytterligare 

faktor som är viktig att ta hänsyn till vid undersökningen av komplexitet är frågan om osäkerhet. Något 

som i många fall anses vara integrerad med ovanstående resonemang kring subjektivitet och som borde 

omfattas av en modell med ambitioner att ge en heltäckande bild av komplexa projekt (Carver 2008). 

Hög osäkerhet kan även antas bidra till att öka komplexiteten hos projekt. Faktorer som bidar till ökad 

osäkerhet identifieras som osäkerhet i projektmålen och osäkerhet i vilka metoder som skall användas 

för att uppnå målen (Williams 1999). 

Ett heltäckande ramverk kring komplexa projekt som omfattar såväl Baccarinis (1996) teknik och 

organisation aspekter som de mjukare miljöaspekterna har utvecklats av Bakker mfl (2011). Modellen 

går under namnet  Technology, organization, och environment (TOE) i detta arbete översatt som teknik, 

organisation och miljö. Modellen inkorporerar därmed även de subjektiva delarna av komplexitet. Till 

varje dimension definieras 14 subkategorier för att beskriva komplexiteten. Slutligen har 40 element 

kopplats till de olika subkategorierna. Elementen kan användas för att konkretiserar begreppet komplexa 

projekt och där varje element kan beskrivas av en fråga (Bakker 2011).  

En applicering av modellen i dess helhet bedömds ligga utanför ramarna för detta arbete men då 

teoribildningen ansågs bidra med en värdefull analytisk ansatts omformades TOE ramverket för att passa 

detta arbetes syfte. För en beskrivning av modellen i sin helhet se Bakker mfl (2011). I figur 2.3 

presenteras de aspekter av komplexa projekt som används här, vilka omfattar de tre dimensionerna, 11 

subkategorier och 17 element. Denna modell kommer sedan att ligga till grund för en del av diskussionen 

i kapitel 9 Vindkraftsetablering; behov, komplexitet och möjligheter. 
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Figur 2.3 Applicering av komplexa projekt (Bearbetad ifrån; Bakker (2011)). 

 

2.4 Analysmodell 
Teorins funktion i detta arbete är både att erbjuda en struktur för insamlat material och att synliggöra 

detta material ur olika perspektiv. Projektmodellen erbjuder delar av båda. Den visar på ett generellt 

plan betydelsefulla delar av ett projekt som initialt blir viktigt för att hitta olika ingångar till processen. 

Modellen skall sedan användas för att både strukturera upp materialet och visa på hur ett 

etableringsprojekt kan struktureras där kritiska moment för olika faser och processer kan upptäckas.  

Ett sätt att ta analysen till en högre nivå blir sedan att tillåta den beskrivna processen att betraktas ur ett 

komplext projekt perspektiv. Ett sådant tillvägagångsätt blir därmed ett sätt att synliggöra 

effektiviseringsmöjligheter, där både möjligheter och risker tas i beaktande.  
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3 Metod 
Arbetet tog sitt avstamp med en bred utredning utav vindkraft och vindkraftsetablering, för att sedan 

fördjupas kring etableringsprocessen med hjälp av intervjuer. För att förena de olika aspekterna av 

projektteorin med vindkraftsetablering på ett fruktsamt finns även behovet av en djupare förståelse av 

appliceringen och användning av bland annat projektmodeller. Under detta kapitel kommer således 

dessa delar gås igenom närmare. En översikt av arbetsflödet ges i figur 3.1 

 

Figur 3.1 Arbetsflödet 

Arbetets kvalitativa karaktär är inte helt självklar med bakgrund av syftet. Alternativt skulle exempelvis 

en kvantitativ insamling av olika projektbeskrivningar kunna ligga till grund för det empiriska resultatet. 

Denna möjlighet undersöktes också men då de funna rapporterna generellt var både innehållsmässigt 

tunna och varierade i informationskvalitén uteslöts denna metodik. Vidare har dessa rapporter, 

författade av etableringsföretag, ofta skimret av framgångssaga över sig. Att ha tillgång till avsevärt färre 

källor, intervjupersoner, men att ha möjlighet till ställande av fördjupande frågor om processen ansågs 

därmed som ett överlägset angreppssätt. Arbetsprocessen kan även beskrivas som induktivt trevande 

där det kontinuerligt sker ett samspel mellan teori och annat inhämtat material. Tankar, diskuterade i 

beskrivningen av projektmodellen, tilläts interagera med den deskriptiva inledande 

litteraturgenomgången. Något som sedan lede fram till en konkretisering i from av en intervjumodell. 

Ytterligare aspekter av projektteorin, komplexa projekt, användes slutligen för att analysera den för 

vindkraftsetablering specificerade projektmodellen.  

 

3.1 Inledande litteraturstudier  
Med enbart de översiktliga avgränsningarna som ramar inledes litteraturstudien. För den tekniska 

bakgrunden konsulterades och sammanfattades ett flertal större översiktsverk för vindkraft. Avsikten var 

att visa på de fundamentala tekniska och fysikaliska principer som ligger bakom den genererade 

elektriciteten samt att sätt tekniska nyckelkomponenter i ett sammanhang. Liknande angreppsätt var 

utgångspunkten för den bakgrund kopplad till generella förutsättningar, att sätta det tekniska systemet i 

en större samhällelig kontext. Det har funnits ett mycket material att tillgå kring vissa områden av 
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vindkraft och vindkraftsetableringen. Därför ansågs det vara ett lyckosamt angreppssätt i studiens 

inledande skede att utgå ifrån en litteratursstudie.  

Strävan har varit att hålla en kritisk hållning till använda källor, att i största möjliga mån få specifika 

uppgifter bekräftade från flera håll. Den utifrån litteraturen konstruerade etableringsprocessen är även 

en viktig del i konstruktionen av intervjumodellen varför det går att skönja en viss verifiering av använda 

källor mot hur den beskrivs av aktiva aktörer.  

 

3.2 Intervjuer 
Intervjuerna kan sägas utgöra detta arbetes kärna och mycket tid lades därmed ner på dessa. 

Inledningsvis krävdes en översikt av befintliga aktörer vilket även var ett värdefullt stöd för den fortsatta 

marknadsundersökningen i kapitel 5 Marknadsanalys. Den intervjumodell som utvecklades hade sin 

huvudsakliga grund i litteraturstudier i kombination med den studerade projektmodellen. Hanteringen 

av intervjudata fortsatte sedan i flera steg för att kunna sammanfoga de olika åsikterna och bilda sig en 

helhet kring etableringsprocessen. 

 

3.2.1 Intervjuobjekt 
Ett första urval av potentiella intervjupersoner gjordes genom avsökning av databasen för 

vindkraftsaktörer, Swedish wind industry database (SWID). Utifrån denna sammanställdes sedan data 

kring bland annat omsättning och geografisk placering i landet. Därefter kontaktades en rad olika 

aktörer. I första hand gjordes urvalet kring just geografisk placering och omsättning. Den Bedömningen 

som gjordes i arbetet utgick från att en förhållandevis hög omsättning utgjorde ett mått på att aktören 

hade en hög aktivitet och därför djupgående kunskaper kring etableringsprocessen. Den geografiska 

aspekten var avgörande på rent praktiska grunder. Förutom en resa till Göteborg för intervjuer samt tre 

telefonintervjuer, utgjordes intervjupersonerna av aktörer i Mälardalen. Att avgöra vad som krävs i fråga 

om tid och kostnad för att genomför den uppställda uppgiften är också som Gillham (2005) påpekar en 

viktig del i det inledande arbetet med intervjuer.   

Ett antal aktörer intervjuades vilka inte var representerade i SWID. Dessa identifierade i första hand som 

en följd av litteraturavsökningen men även delvis genom genomförda intervjuer. Gemensamt för dessa 

ickeprojektörer var en bedömning att de hade potential att bidra med nya perspektiv på 

etableringsprocessen då de i första hand inte själva var projektägare. Samtliga 15 stycken intervjuade 

aktörer presenteras i tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Intervjuade aktörer 

Intervju Position Företag/organisation Plats tid (min) 

Berg, Jesper Projekteringschef Kabeko Uppsala 85 

Bernhoff, Hans Professor intuitionen 
för elektricitetslära 

Uppsala Universitet Uppsala 45 

Boekhout, Beau Projektledare Nordex Uppsala 90 

Boström, Helene Tillståndsansvarig Svenska Kraftnät Stockholm 40 

Cognell, Jonas Avdelningschef 
förnyelsebar el 

Göteborgs Energi Telefon- 
intervju 

20 

Hellblom, Karl-Johan Projektledare O2 Stockholm 80 

Håkansson, Göran Projektledare Faveo Telefonintervju 50 

Lord, Roland Avdelningschef 
projektutveckling 

Nordisk Vindkraft Göteborg 20 

Lund, Claes Projektchef GreenExtreme Göteborg 60 

Löwkrantz, Marie Projektledare 
projektutveckling 

Nordisk Vindkraft Göteborg 40 

Ståhle, Fredrik Gruppchef 
vindkraftsavdelning 

Sweco Stockholm 80 

Stenbeck, Ingemar Projektledare SSE Renewable Stockholm 95 

Särg, Johan Projektledare Gothia Vind Telefon- 
intervju 

40 

Thomsson, Lars Vindkrafts- 
samordnare 

Regeringskansliet Telefon- 
intervju 

40 

Österberg, Lina Beredningsjurist Mark och 
miljödomstolen 

Stockholm 60 

 

3.2.2 Intervjumodell och genomförande  
För att undvika den generella risken som nämns av Byrman (2007) med en allt för öppen studie 

bedömdes det som viktigt att sätta upp en intervjumodell. Detta ansågs även viktigt då intervjuerna 

hade, som Gillham (2005) beskriver det elitistiska tendenser. Med detta menas att de intervjuade 

besitter, i relation till intervjuaren, en djupare kunskap kring ämnet. Detta kan bland annat leda till att 

dessa vill styra samtalet och att ha en viss struktur på intervjun kan därför vara värdefullt (Gillham 2005). 

Då det ändå bedömdes viktigt att låta de insatt intervjupersonerna fördjupa sig inom det som de ansåg 

viktigt i processen var intervjuerna av semi-strukturerad karaktär vilket innebär att det finns en 

uppsättning områden och frågor som grund. Ordningen och hur djupt varje område berörs kan sedan 

anpassas efter situationen (Bryman 2007).   

Den grundläggande intervjumodell som användes presenteras i sin helhet i Bilaga 1 Intervjumodell. 

Uppbyggnaden har likheter med vad Gillham (2005) presenterar som möjligheten att dela upp 
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diskussionen i olika delområden. Varje steg, som identifierats under litteraturgenomgången av 

vindkraftsetableringen, hanterades sedan genom de olika stegen i projektmodellen. Dessa styrde sedan 

tillsammans med den sedan tidigare inhämtade kunskapen de konkretiserade frågorna.  

Inför genomförandet av de olika intervjuerna skedde sedan i vissa fall en anpassning. Detta gällde särskilt 

de fall när intervjupersonen inte representerade en projektägarroll. Sammantaget genomfördes 15 olika 

intervjuer med en längd som varierade mellan 20 och 95 minuter, se tabell 3.1, där den genomsnittliga 

intervjun hade en längd av 56 minuter. Inspelning av samtalen skede i de fall det var möjligt för att inte 

fastna i ett intensivt antecknande och för att minska informationsbortfallsrisken.  

 

3.2.3 Datahantering 
Vikten av att bearbeta varje intervju direkt efter genomförande var något som prioriterade i arbetet. 

Detta för som Gillham (2005) påpekar göra relevanta tolkningar av materiellt, något som blir extra viktigt 

i samband med telefonintervjuer. Efter varje transkribering placerades sedan varje del av intervjun under 

relevant avdelning av intervjumodellen. Då vissa svar krävdes som bakgrund för att förstå en annan del 

av intervju kunde samma del klippas in under flera delar av modellen. När samtliga intervjuer bearbetats 

på detta sätt inleddes arbete med att sammanställa en helhet. Varje intervjuperson fick nu en unik 

färgkod varpå samtliga svar under en viss fråga ställdes samman. Då detta dokument fick en 

överväldigande omfattning krävdes en sammanfattning. Detta gjordes i from av korta summeringar av 

svaren. Dessa placerades sedan i ett Excel dokument. För att öka möjligheten till att både navigera i 

materialet och spåra det till sitt ursprung fanns ytterligare en rad attribut kopplade till summeringarna. 

Hänvisning till originalkälla och i de fall flera aktörer hade svar som stämde in på summeringen nämndes 

samtliga av dessa. Vidare preciserades vilken fråga i intervjumodellen som varje summering 

ursprungligen kom ifrån. För att kunna sortera data i dokumentet klassificerades varje del efter fas i 

projektet samt vilken projektprocess denna tillhörde. Ytterligare en kolumn lades till med nyckelord 

kopplade till varje del. Klassificeringen utgick från ovan beskrivna projektmodell men efter anpassning till 

vindkraftsetablering.  

Efter en sammanställning utav den inhämtade informationen skedde en validering i form av att de 

intervjuade aktörerna fick möjlighet att lämna feedback till den genomförda processbeskrivningen, vilket 

medförde att viktiga korrigeringar kunde genomföras.  

 

3.2.4 Datakvalité 
Överlag anses det insamlade materialet vara tillräcklig för att kunna hålla en fördjupad diskussion kring 

vindkraftsetablering. Ett flertal olika typer av projektägare har intervjuats och de ytterligare perspektiven 

i form av bland annat konsulter, exempelvis Ståhle (2012) och myndighetspersoner exempelvis 

Thomsson (2012) har gett en kompletterande bild av processen. En större omfattning och uppföljande 

intervjuer hade självklart kunna göra studien än mer gedigen. Exempelvis att efter genomförd 

processbeskrivning genomföra en ny vända intervjuer för att diskutera de steg som identifierats. 

Tidsramarna för arbete tillät dessvärre inte ett sådant förfarande. Den möjlighet intervjupersonerna fick 
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att kommentera marknadsanalys och processbeskrivning anses till en viss del motsvara en fortsatt 

dialog, i kommentarerna som de lämnade. Vidare erkänns att avsaknaden av de stora energibolagen 

exempelvis Eon och Vattenfall är en brist då de representerar en stark typ av aktör. Detta är olyckligt 

men geografiska aspekter och svårigheter för aktörerna att medverka satte stop för detta spår i studien. 

Delar av deras perspektiv bedöms dock ha kommit med bland annat genom litteraturstudier och andra 

deltagande aktörer, exempelvis Cognell (2012). Detta då en översikt av processen beskrivits av 

Gutknecht (2009) vilken representerar Eon och att Cognell (2012) representerar en organisation som har 

en ambition att gå från genomförande av projektet till att även äga och driva parken som 

energiproducent.  
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4  Bakgrund 
Nedanstående kapitel är tänkt som ett stöd för resten av arbetet. I första delen, 4.1 Vinden och 

vindkraftverket diskuteras den bakomliggande teknik, vad det är som får vindturbinen att snurra, hur det 

blir till elektricitet och viktiga komponenter i kraftverket. I nästkommande del 4.2 Vindkraft – 

förutsättningar och elmarknad presenteras kort de förutsättningar som råder för vindkraftsetablering 

samt hur marknaden som den slutligen blir en del av ser ut. 

 

4.1 Vinden och vindkraftverket 
Vindkraftstekniken idag är en applicering av flera beprövade tekniker inom exempelvis mekanik, ellära 

och aerodynamik, samtidigt som vindkraftens speciella förutsättningar bidrar till dessa områdens 

fortsatta utveckling. Det grundläggande konceptet, såsom ofta är fallet vid elektrisk generering, är att 

omvandla mekaniskt arbete till elektricitet. I figur 4.1 ges en principbild av den vanligaste typen 

vindkraftsverk och dess yttre delar. 

 

 

Figurer 4.1 Standardtyp av vindkraftverk med markerade yttre komponenter, bild; (wikimedia.org 2012). 

En intressant reflektion av Bernhoff (2012) är det faktum att dagens vindkraftverk är en uppskalad 

version av äldre mindre prototyper. Vilket kan vara en förklaring till de problem med rörliga delar, 

exempelvis växellådan, som existerat under den traditionella teknikens historia och som Bernoff (2012) 

menar är en anledning till behovet av fortsatt utveckling, något som berörs under 4.1.2.4 

Framtidsutsikter (Bernhoff 2012). 

I kommande avsnitt presenteras principen bakom genereringen av el, de viktigaste komponenterna, 

vindkraftens roll i elsystemet samt framtida utvecklingsmöjligheter. Detta är tänkt som en översikt, för 

en fördjupning i dessa delar se bland annat Ackermann (2005), Mathew (2006) och Stiebler (2008). 

 

Nav 
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Torn 
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4.1.1 Från vind till elektricitet, en översikt 
Vinden representerar en energikälla som stått i människans tjänst under lång tid. Följande framställning 

fokuseras på den teknik som är kommersiellt förhärskande idag och aktuella nyheter som lanseras eller 

som under de kommande åren är planerade att realiseras. Dagens kraftverk domineras av den 

horisontalaxlade designen exemplifierad i figur 4.1 (Musgrove 2010).  

 

 Vindens energi 4.1.1.1

Stor variation är ett karakteristika med vilken vindenergin lämpligen beskrivs. Konstanta vindflöden 

under längre tid är ovanligt och att kunna vissa på samband och prediktera vindstyrka är viktigt vid 

uppförande av vindkraftverk. Vidare kan variationerna vara stora beroende på vilken höjd och i vilken typ 

av landskap som den mötande ytan befinner sig. Det går att ta fram mönster genom behandlandet av 

dataserier, variationerna i dessa modeller är dock ofta stora. Ett vanligt sätt att beskriva vindstyrkans 

distribution är med en Weibullfördelning (Burton 2001). I figur 4.2 ses exempelvis data för olika 

landskapstyper i Danmark. 

 

Figur 4.2 Weibullfördelning av vindhastigheter (Engström 2009) 

En viktig orsak till framtagandet av vindhastighetens fördelning är att kunna beräkna vindens 

energiinnehåll på den plats som är aktuell för kraftverket3 och för att enkelt få en överblick över 

vindläget. Generellt är energiinnehållet ca 1 kW/m2 på ett ostört vertikalt plan, vid en vindstyrka på 20 

m/s (Stiebler 2008).  

                                                           
3
 Integreras över samtliga vindhastigheter i frekvensbandet (Bergström 2007). 
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Sverige har relativt stora områden vilka ur ett energiperspektiv lämpar sig för vindkraft (för en närmare 

beskrivning se avsnitt 4.2.1 Vindkraftens förutsättningar). Vid genomgång av vindresurser är en vanlig 

utgångspunkt att intressanta områden skall ha en årsmedelvind över 6 m/s på 70 meters höjd. En grov 

uppskattning, utifrån nämnda definition, är att det 2007 fanns motsvarande 25 TWh möjliga för 

exploatering och detta enbart på öppna ytor. Vid inräkning av skogslandskap4 blir denna siffra betydligt 

större (Bergström 2007).  

Principen som driver vindkraftverkets blad utgår kring skillnaden i luftens hastighet före och efter 

kraftverkets. En skiss på hur bladen drivs ges i figur 4.3. Bilden är ett tvärsnitt av bladet där krafterna L 

och D är lyft- respektive dragkraft. De olika hastigheterna är den inkommande vindhastigheten V, VT 

uppkommer på grund av bladens rotation då kraftverket är i drift. Den resulterande hastigheten blir i 

detta fall VR. β i figuren är den så kallade pitchvinkeln. Motsatt denna finns anfallsvinkeln α, vilken är 

avgörande för hur fördelningen mellan krafterna L och D ser ut. Då det är lyftkraften som driver 

generatorn är det önskvärt att hålla α så låg som möjligt.  

 

Figurer 4.3 Tvärsnitt av krafter på roterande blad (Mathew 2006). 

I figur 4.4 ses vinden flöda in mot bladet. Bilden är tänkt att illustrerar uppkomsten av de olika krafter 

som verkar på bladen. Skillnaden i det avstånd luften tillryggalägger och den skillnad i hastighet som 

uppkommer efter att luften passerat bladet ger enligt Bernoullis teorem upphov till en tryckskillnad 

mellan över och under sidan på bladet. Den längre sträckan luften färdas på ovansidan och den högre 

hastighet den därmed får i jämförelse med undersidan bildar en tryckskillnad där undersidan med sitt 

övertryck lyfter bladet, F är i figuren den resulterande kraften. (Mathew 2006) 

                                                           
4
 Dessa är inte lika intressant p.g.a. de höga torn som krävs för att undvika den för vindkraftverk störande turbulens 

som uppkommer samt ofta högre initiala investeringar i konstruktionsfasen (Med vindkraft i tankarna 2008). 
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Figur4.4. Resulterande krafter vid luftflödet (Mathew 2006). 

 

 Energiomvandling 4.1.1.2

En bra utgångspunkt är att se till den mekaniska effekten från vindturbinen, ekvation 4.1, vilken även 

visar på viktiga nyckeltal i beskrivningen av energiomvandlingen. 

       
 

 
     (   ) 

                                     

Den dominerande termen är   , vindens hastighet i kubik, en liten förändring i vindhastighet får stort 

genomslag på effekten. Vidare påverkar både luftens densitet,  , och arean,     vilken vinden passerar 

igenom. Slutligen finns effektkoefficienten, denna term beror av både löptalet, λ, och pitchvinkeln, β. 

Löptalet definieras som förhållandet mellan hastigheten på bladets spets och den inkommande 

vindhastigheten. Att ha ett optimalt löptal är viktigt för att uppnå en så produktiv effektupptagning som 

möjligt. Pitchvinkeln påverkar på vilket sätt luften flödar och därmed hur mkt av den tillgängliga energin 

som fångas upp5 (Petersson 2006).  

Även i fallet med idealisk optimering utav effektivitetskoefficienten finns det begränsningar för hur hög 

denna kan bli. Detta är formaliserat i Betz lag6 vilken från aerodynamiska samband härleder en 

maximalgräns för den effekt som vindturbinen kan uppnå, Cp max är fastställd till 0.59 (Burton 2001). 

Kommersiella trebladiga kraftverk kommer generellt sett aldrig över 0.50 (Mathew 2006).  

Ett viktigt begrepp i vindkraftens energigenerering är märkeffekten. Den optimala effekt som kraftverket 

är tänkt att generera. För att uppnå den krävs ofta en vindhastighet över 12 m/s. En omräkning kan göras 

där den varierade produktionen omvandlas till fullasttimmar, antal timmar per år då verket går på 

märkeffekten (Petersson 2006). För att börja generera elektricitet krävs generellt sätt vindhastigheter 

över 3 m/s och vid hastigheter över 25 m/s är det vanligt att generering avbryts för att verket inte skall ta 

skada (Stiebler 2008 ).  

                                                           
5
 Där omvandlingen till den mekaniska effekten förklaras med Bernoullis teorm. 

6
 För en fullständig härledning se exempelvis Burton (2006). 
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4.1.2 Mekaniska och eltekniska komponenter 
En översikt av kraftverkets komponenter ges i figur 4.5. Denna är tänkt att vara en principiell skiss och 

skillnader i design och placering av vissa komponenter kan variera mellan olika tillverkare. 

 

Figur 4.5 Viktiga komponenter hos vindkraftverk. Bild; (Mathew 2006), text; (Wizelius 2007) 

Styrning av bladen, i de fall kraftverket har sådan, görs från vridlagern i anslutningen till bladen, 

styrsystemen för dessa finns innanför den skyddande noskonen. I maskinhuset är sedan turbinen 

kopplad till en axel vilken för att kunna driva generatorn går via växellådan7. Vindsensorn ger viktigt 

information till styrsystemen. Dessa är av olika typ, det vill säga inte bara för att styra bladen, 

styrsystemen övervakar även luftens densitet, maskindelarna status och samlar in data för 

driftuppföljning (Wizelius 2007). Nedan gås de viktigaste av dessa komponenter igenom närmare. 

  

 Rotorblad 4.1.2.1

De moderna vindkraftverk har olika sätt att kontroller hur den inflödande vinden påverkar rotationen. 

För större vindkraftverk är pitchreglering vanlig. Regleringen sker i detta fall genom att bladen mekaniskt 

vrids (via vridlagern, se figur 4.5) för att på detta sätt fånga upp så mycket av vinden som möjligt. 

Pitchreglering kräver känsligt styrsystem för att kontinuerligt justera bladen i förhållande till förändring i 

vindstyrkan och bladens hastighet (Petersson 2006). En annan form av styrning är stallreglering vilken 

                                                           
7
 Gäller särskilt för asynkrongeneratorer. 
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kan vara av aktiv eller passiv typ. En passiv stallreglering innebär att bladen utformningen bidrar till 

skapande av turbulens vid höga vindhastigheter, detta medföra att lyftkraften minskar. Den aktiva 

stallregleringen har möjlighet att justera bladen så att de vid låga vindhastigheter vrids för en ökad 

lyftkraft. När vindens styrka ökar kan sedan bladen sättas tillbaka till stalläge och på så sätt få den 

minskning av lyftkraften som krävs för att fortsätta att ta ut märkeffekt. Vid kraftiga vindar vrids bladen 

så att stalleffekten maximeras. En skillnad gentemot pitchreglering är att vid effektuttag som går över 

märkeffekten så ökas anfallsvinkels istället för pitchvinkeln (Stiebler 2008). En anledning till att många 

kraftverk väljer pitchreglering gentemot aktiv stallreglering är att den senare genom att vrida sig från 

vinden mycket snabbt tappar lyftkraft och risken för skador på komponenter minimeras (Wizelius 2007). 

I figur 4.6 visas principerna bakom de olika formerna av reglering. 

 

Figur 4.6 Olika typer av rotorreglering (Stiebler 2008). 

Om vinden når den övre gräns för vilken kraftverket är dimensionerat slår bromsarna till och hela 

maskinhuset kan vridas ur vindriktningen för att inte några komponenter skall komma till skada (Wizelius 

2007).  

 

 Elektrisk generering  4.1.2.2

Genereringen av växelström är vindkraftverkens huvuduppgifter, nyckelkomponent blir därmed 

generatorn som på vindkraftverk behöver vara särskilt tåliga då belastningen fluktuerar. 

Vindkraftsturbinerna är idag av i huvudsak två olika sorter, fast varvtal eller variabelt varvtal. Kopplat till 

denna klassificering är vilken typ av generator som används. Fast varvtal innebär att generatorn kopplas 

direkt till elnätet med samma frekvens som nätet (Mathew 2006). Dessa typer kräver alltid en växellåda 

där de lägre rotorvarvtalen, ca 10-20 varv/min (för större turbiner), växlas upp för de högre varvtal, 

1000-1500  varv/min, som krävs för generatorn (Ackermann 2005). Generatorn är i fallet med 

fastvarvtalsturbiner alltid en asynkrongenerator. Fördelarna med den tekniken är bland annat lägre 

kostnader, nackdelarna kretsar kring en lägre effektivitet på grund av att snabba variationer i 

vindhastigheten inte kan hanteras och leder till effektvariationer på nätet. Ett vanligt sätt att förbättra 
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dessa egenskaper är att installera två olika fasta varvtal. Resultatet av detta är att två asynkrona 

generatorerna användas vid olika vindhastighet, en för lägre och en för högre, något som gör att vindens 

energi bättre kan tas upp (Mathew 2006).   

Den andra typen av generatorer synkrongeneratorn har börjat användas på senare tid på vissa typer utav 

större verk med variabelt varvtal. Denna typ hanterar variationer på ett bättre sätt då generatorn inte är 

bunden vid ett fast varvtal. Detta då det magnetiska flödet i statorn är synkroniserat med den av 

turbinen drivna rotor. Liksom vid användningen av en dynamo på en cykel varierar därmed också 

effekten, en fördel vid användning av denna typ av generator är att behovet av växellåda försvinner. En 

viktig aspekt vid användningen av turbiner med variabelt varvtal, oavsett typ av generator, är behovet av 

dyr kraftelektronik (Petersson 2006). Kraftelektroniken i form av omriktare används för att i olika steg se 

till att den genererade elektricitet optimeras både i förhållande till nätet och till vindturbinens 

förutsättningar. De goda egenskaperna är exempelvis att vindkraftsgenerering hamnar i rätt frekvens, 

spänning kan stabiliseras och fasen mellan spänning och ström kan anpassa (Ackermann 2005). 

 

 Vindkraft i elsystemet 4.1.2.3

De flesta nationella system för elektrisk infrastruktur har globalt sett en mycket liten andel vindkraft. Det 

finns också många farhågor med en allt för stor andel av denna kraftkälla, exempelvis problem med 

tillförlitlighet och nätbalans. En viktig aspekt i införande av mer vindkraft är att ta hänsyn till den 

befintliga strukturen. I Sverige satte kärnkraftens införande en distinkt prägel på nätets struktur. 

Baskraften genereras av den oflexibla kärnkraften, vattenkraftens flexibla karaktär har istället fått agera 

reglerkraft, något som måste tas i beaktande vid införande av vindkraft (Ackermann 2005).  

Vädret har naturligtvis en avgörande betydelse för den genererade vindelektriciteten. Det är både 

ihållande väderfenomen (som stormar) och turbulens som har särskilt stor inverkan. Generellt kan sägas 

att en större vindkraftpark är mindre känslig gentemot turbulens och att geografiskt utsprida parker ger 

förbättrade egenskaper i kraftgenerering både i förhållande till tillfällig turbulens och mer ihållande 

vädertyper (Ackermann 2005). Vidare finns det i samband med inkopplingen till nätet flera aspekter att 

ta hänsyn till. Beroende på inkopplingspunkten så har nätet bara en viss kapacitet varför en obegränsad 

effekt från vindkraften inte kan tillföras. Större vindkraftverk har generellt en spänning på 690 V vilken 

sedan transformeras upp till nätets spänning vilket många gånger är på lokal- eller regionätsnivå8, då 

kraftverken ofta ligger i elnätets periferi. Att koppla in vindkraft på en högre spänningsnivå medför bland 

annat en lägre impedans och därmed lägre förluster men även högre kostnader för material (Wizelius 

2007). Kostnader är i kombination med sannolikheter och prognoser en viktig del av diskussionen kring 

anslutning av en stor andel vindkraft. Dyr upprustning av nätet medför ökade möjligheter för en stabil 

tillförsel av vindkraft. Goda prognoser för kommande vindkraftsproduktion och sannolikheten för kraftigt 

bortfall av kraftgenerering vid en hög nätbelastning är även det viktigt för att på ett effektivt sätt 

inkorporera vindkraften (Ackermann 2005).  

 

                                                           
8
Lokalnätsnivån (10,20, 50 kV),; region(130 kV) och stamnät (400 kV) (Wizelius 2007). 



31 
 

 Framtidsutsikter 4.1.2.4

Vindkraftstekniken har de senaste decennierna haft en brant utvecklingskurva, exempelvis har 

diameterstorleken9 kunnat öka dramatiskt på grund av kompositmaterial i bladen och kostnaderna per 

producerad kWh kunnat minskas drastiskt. Den höga utvecklingstakten visar heller inte några tendenser 

på att avta utan fortsätta med utbyggnadstakten (Musgrove 2010). Exempelvis finns flera former av 

vertikalaxlade vindkraftverk10 under utvecklande, generellt med målet att ta fram en billigare och 

robustare teknik (Engström 2010 [1]). 

För tornkonstruktionen finns det möjligheter att bygga större och materialsnålare. Detta genom att gå 

från cylinderformade svetsade stålkonstruktioner till olika former av hybridtron. Dagens svetsade torn 

medför att tornfotens diameter vid transport kan vara max 4.5 m något som inte är optimalt för torn 

över 100 m. Lösning kan vara att istället transportera stålplåtar och montera tornen på plats med hjälp 

av skruvförband, på detta sätt kan tornen göras större. Det finns olika varianter för detta, från att ha en 

inre träkonstruktion till att tornets nedre del består av förspänd betong med ett traditionellt ståltorn på 

den övre delen. Fackverkstorn är även det en lösning med goda ekonomiska och 

hållfastighetsegenskaper men där andra estetiska aspekter kan vara ett problem. Att kunna konstruera 

högre torn är av särskild betydelse i skogslandskap (Engström 2010 [2]).    

Andra utvecklingstrender är införandet av den ovan beskrivna synkrongeneratorn. Med 

omriktartekniken blir vindkraften mer reglerbar och tåligare mot störningar. Synkrongeneratorn är en del 

av en större trend; kraftverk med ökad effekt. Något som även skyndat på utvecklingen av större blad. 

Exempelvis utvecklas konstruktioner där bladen kan monteras i delar och med en inre stålram vilket 

minskar åtgången av dyra kompositmaterial. Ytterligare försöka har gjorts med individuell 

bladvinkelsreglering för dra ner på utmattningslasterna (Engström 2010 [1]).  

 

4.2 Vindkraft – förutsättningar och elmarknad 
För att sätta ovanstående tekniska beskrivning i ett sammanhang krävs en närmare beskrivning av 

vindkraftsmarknaden och vilken potential det finns för fortsatt utveckling i Sverige. Vindkraften 

producerade år 2010 3.5 TWh vilket motsvarade 2.4% av den totala produktionen och som figur 4.7 

visare har det skett en i närmast exponentiell ökning av vindkraftens närvaro (Vindkraftsstatistik 2010, 

2011). 

                                                           
9
 De största vindkraftkraftverken idag har en rotordiameter över 100 m (Musgrove 2010). 

10
 Exempelvis uppsalabaserade Vertical Wind. 
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Figur 4.7 Utvecklingen av antal verk, installerad effekt och elproduktion (Vindkraftsstatistik 2010 2011). 

Det går utifrån denna bild även att skönja teknikutvecklingen då den genererade effekten (Wh) ökat klart 

mest i relation till både antal verk och installerad effekt.  

 

4.2.1 Vindkraftens förutsättningar 
Sverige har traditionellt sett inte varit ett ”vindkraftsland” som exempelvis Danmark och Tyskland vilka 

under lång tid haft en kraftig utbyggnad (Med vindkraft i tankarna 2008).  Däremot finns det stor 

potential för en framtida utbyggnad inte minst då tillgången på mark måste anses stor, vilket nämndes i 

4.1.1.1 Vindens energi finns det också stor effektmässig potential i vissa av dessa områden. I figur 4.8 till 

vänster presenteras en vindkarta11 vilken ger en översikt av de vindmässiga förutsättningarna. Det är 

kust och havsområden som når de högsta medelvindarna men med utgångspunkten att kraftverk kan 

nyttjas kommersiellt med medelvindar från 6 m/s öppnas stora möjligheter. 

Liksom i debatten kring kärnkraft är det många starka åsikter i fråga om vilken roll vindkraften skall ha i 

det framtida elsystemet. Från politiskt hålla finns det dock en relativt tydlig inställning för en fortsatt 

utbyggnad av vindkraften. För att förbättra utbyggningsförutsättningarna finns en planeringsram. Denna 

är preciserad som en lokaliseringsplan på 30 TWh vindkraft 2020. Ett sätt att underlätta målsättningen är 

införandet av riksintressen12 för vindkraft, vilka går att se som de rödmarkerade områdena till höger i 

figur 4.8 Detta är områden som Energimyndigheten utifrån vindkartering bedömt som särskilt lämpliga 

för vindkraft, dessa omfattar ungefär 2.2 % av Sveriges yta. Tanken är att detta skall underlätta för 

kommuner och länsstyrelse att göra översiktsplaner. Vidare blir riksintressen intressant vid en 

tillståndsprövning då en bedömning görs mot andra intressen som naturvård (Vindkraftsstatistik 2010).    

                                                           
11

 Den aktuella modellen är framtagen med hjälp av MIUU metoden (Bergström 2007). 
12

 Riksintressen är plats eller objekt vilka anses viktiga ur nationell synvinkel, finns även för ex rennäring och 
friluftsliv (boverket.se).  
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Figur 4.8 T.V Årsmedelvind (m/s) på 72 m höjd (Bergström 2007) T.H Riksintressen (Energimyndigheten 

2008)  
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 Etableringseffekter 4.2.1.1

Vid uppförandet av vindkraft finns det flera etableringseffekter att ta hänsyn till. Dessa kretsar i 

huvudsak kring människors levnadsmiljö samt ingrepp i ekosystemet. Samtliga negativa effekter kan 

sägas vara starkt knutna till lokaliseringsvalet. Vilken typ av natur och placering i förhållande till både 

människor och djur. 

Luftburna djur som fåglar och fladdermöss är en grupp som studerats med intresse i förhållande till 

vindkraft. Det finns inga entydiga svar utan det krävs ornitologisk kunskap kring vilka typer av 

populationer som lever inom etableringsområdet. Vid en genomtänkt placering finns det dock många 

tecken på att dessa djur inte behöver utstå alltför förödande konsekvenser. Många flyger på en höjd där 

kollisionsrisk inte är aktuell och kraftverken är även konstruktioner som är synliga och därmed möjliga 

att undvika för djuren. Därmed inte sagt att kollisioner och störningar av exempelvis häckningsmönster 

är okända. Globalt har det gjorts uppskattningar att det sker i snitt ca 1-2 kollisioner per år och kraftverk 

(Nu vet vi det här! 2010).   

Mer uppmärksammat är effekterna vindkraft har på de mänskliga sinnena. Denna problematik rör 

framförallt buller, skuggor och förändring utav landskapsbilden. Upplevelsen av landskapet är något 

subjektivt och kan vara svårt att kvantifiera, samtidigt är det en upplevelse som många känner starkt 

inför (Manwell 2009). För att hantera denna problematik genomförs ofta en landskapsanalys där den 

tänkta etableringsplatsen bryts ner i olika element (som bebyggelse, berg och vattendrag). Ytterligare en 

sida är hur människor använder och upplever landskapet vilket kan varier mellan exempelvis 

permanentboende och turister. För en lyckad etablering tas dessa aspekter med fördel med i 

planeringsarbetet. För en vindkraftspark är det vidare viktigt att ta parken som helhet i beaktande. 

Generellt upplevs dessa mer positivt då de är placerade i symmetriska strukturer som är anpassade till 

landskapet, exempelvis för att framhäva viktigt befintliga landmärken (Vindkraften och landskapet… 

2009).  

Vid placering av vindkraftverk är frågan om buller och skuggbildning något som måste ingå i 

planeringsarbetet, problemområden som ofta studeras med hjälp av olika simuleringar. Buller är en 

företeelse som studerats relativt mycket i samband med vindkraft. Ljudet kan delas upp i två typer; en 

aerodynamisk och en mekanisk. Det aerodynamiska ljudet är en följd av luftens flöde runt bladen och är 

på moderna kraftverk den största ljudföroreningen. Det mekaniska bullret har sin tillblivelse i 

maskinhusets komponenter som växellådan och generatorn. En faktor som ha visat sig ha stor inverkan 

på hur ljudet upplevs är huruvida vindkraftverken är synliga eller inte, något som visar på att det även 

finns en subjektiv sida av ljudupplevelsen. Det andra problemområdet, den roterande skuggbildning, är 

särskilt aktuellt för norra Europa på grund av dess latitud och den låga vinkeln på solen (Manwell 2009). 

För att störande skuggfenomen inte skall ha för stor inverkan på boende i närområdet bör placeringen av 

vindkraftverken ske så att den teoretiska13 skuggbildningen för bebyggelse i närområdet inte blir mer än 

30 timmar per år (vindlov.se).   

Det finns även risker för andra tekniska system i närheten av vindkraft. Radaranläggningen kan uppleva 

störning i form av bland annat blockerade radarstrålar och oönskade ekon. Radiosignaler kan även de 

                                                           
13

 Vid beräkning med utgångspunkt i ”worst case scenario”, exempelvis alltid soligt. 
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störas av vindkraften. Denna problematik är dock större för äldre kraftverk vars blad ofta är i metall, 

moderna verk med komposit material har inte samma negativa effekt på dessa system. En mer handfast 

säkerhetsrisk är frågan om isbildning och lossnande blad. Något som i värsta fall kan leda till att 

människor träffas av ivägslungade isblock eller lossnande blad (Manwell 2009). För att undvika detta 

finns säkerhetsavstånd som bör tas i beaktande vid etablering (vindlov.se).    

   

4.2.2 Vindkraft och elmarknaden 
Elhandeln i Sverige sker idag på marknadsmässiga grunder, 70 % av all konsumtion går också via den 

nordiska elbörsen Nord Pool (Svensk elmarknadshandbok 2011). Marknaden är uppdelad i flertal olika 

roller och för att sätta den, i detta sammanhang, aktuella rollen som elproducent i en större kontext 

sammanställs en principiell bild av aktörernas samspel på elmarknaden i figur 4.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Förhållanden mellan viktiga aktörer på elmarknaden (Svensk elmarknadshandbok 2011) 

Vänster sidan i bilden rör hanteringen av fysisk elektricitet och högersidan handeln. Mycket av 

marknaden domineras av en rad avtal som är upprättat mellan aktörerna. Elproducenten måste ha ett 

avtal med nätföretaget för att få koppla in sig på nätet. Betalningen kommer dock från en 

affärsuppgörelse med elhandelsföretaget som i sin tur köper och säljer på elbörsen, för att sedan 

leverera till användaren enligt överenskommelse. En viktig roll är balansansvaret, något som 

elhandelsföretagen antingen har själva eller en tjänst som köps in av en utomstående aktör (därav den 

streckade linjen runt dessa två). Kontrollen över att det råder balans mellan levererad och konsumerad 

el sköts av svenska kraftnät (SVK) som därför också är systemansvarig. Förutom SVK har myndigheterna 

Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket ansvar föra att marknaden 

rättar sig efter ellagen14 (Svensk elmarknadshandbok 2011). 

En för vindkraftsetablering viktig aspekt av elhandeln är elcertifikaten. Dessa certifikat vilka har funnits 

sedan 2003 är till för att premiera olika former av förnyelsebar energi. Godkända elproducenter får, 

                                                           
14

 För detaljer se förordningarna; 2007:1119, 2007:1121, 2007:1153, 2007:118 (Svensk elmarknadshandbok 2011). 
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baserat på sin produktion, ett antal elcertifikat. Elleverantören och vissa större elanvändare är sin tur 

skyldiga att köpa elcertifikat, antalet bestäms som en andel av totalt levererad el. Den slutliga kostnaden 

för certifikaten belastas sedan konsumenten (Elcertifikatsystemet 2008, 2008). 2011 låg priset för 

försäljningen av elcertifikat för elproducenten på ca 23 öre/kWh. Vindkraftens andel av tilldelade 

certifikat var 18 % och elleverantören var skyldig att köpa elcertifikat motsvarande en andel på 18 % av 

levererad el. (Lathund – olika begrepp i vår bransch 2010).  

Nätnytta är ytterligare en form av intäkter som kan genereras från vindkraftsproduktion. Denna är 

relativt låg i jämförelse med försäljning av el och elcertifikat med ersättningsnivåer på cirka 1-5 öre/kWh 

(Wizelius 2009). Utbetalning sker om en ny kraftkälla bidrar till att minska förlusterna i nätet och skall 

betalas av nätägaren. Beräkningen av nätnytta kan vara relativt komplex och för en fördjupning se 

Hemmingsson (2007). 
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5 Marknadsanalys  
På vindkraftsmarknaden finns ett stort spann av aktörer vilka verkar inom både olika delar av processen 

och med olika funktioner. Detta avsnitt fokuserar på att beskriva marknaden utifrån i huvudsak 

projektägarens perspektiv. Delvis berörs även de näraliggande aktörerna, i from av i första hand 

konsulter. Marknaden beskrivs av figur 5.1 där projektägaren representerar den aktör som ansvara och 

utvecklar etableringsprojektet och där också huvudprojektledaren återfinns. Många gånger kan 

projektägaren sägas var den ansvariga projektören för projektet men för att visa på det helhets ansvar 

som rollen innebär väljs begreppet projektägare. Denna samspelar sedan med fler andra typer av aktörer 

och kan sälja delvis utvecklade projekt till nya projektägare eller färdiga projekt till en driftorganisation. 

Som avsnitt 5.4 Aktörer på vindkraftsmarknaden kommer diskutera närmare kan projektägaren inneha 

flera av de i figur 5.1 definierade rollerna. Dock är bilden tänkt att visa på en nedbrytning på potentiella 

roller och hur dessa kan interagera.  

 

Figur 5.1 Aktörsbeskrivning 

Avsnittet som helhet syftar till att ge en förståelse för den fond som finns bakom varje 

vindkraftsetablering. Denna fond utgör premisserna för etableringen och förklarar också många av de 

skillnader som finns mellan hur olika projektägare arbetar. Inledningsvis görs dock en genomgång av den 

ekonomiska och geografiska bakgrund som finns på marknaden där även en diskussion förs kring den 

nödvändiga finansieringen. Varefter en presentation görs av olika aktörer för att se var i processen de 

kan befinna sig, vilka syften som kan ligga bakom deras affärsverksamhet samt deras organisatoriska 

förhållanden.  

 

5.1 Ekonomisk bakgrund och förutsättningar 
För en djupare diskussion kring den statistik som redovisas här se Bilaga 2 Företagsinformation. En viktig 

slutsats ifrån den diskussionen är att presenterad data inte avser att ge en fullständig bild av samtliga 

aktiva aktörer på marknaden utan ett urval för att kunna visa på generella tendenser. Vidare läggs vikt 
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vid att företagen är kopplade till projekteringen på ett tydligt sätt och i de flesta fall har företagen ingen 

verksamhet som ligger utanför branschen15. Sammanlagt rör det sig om 43 studerade företag.  

Att vindkraftsbranschen är en relativt ny bransch visas med önskvärd tydlighet i figur 5.2. Ur denna dras 

slutsatsen att det är de senaste dryga 10 åren som många av dessa företag etablerats.  

 

Figur 5.2 Tidfördelning av företagsetableringar 

Detta stödjer Håkansson (2012) i dennes slutsats att vindkraftsbranschen har relativt outvecklade 

projektprocesser på grund av att många aktörer saknar en längre erfarenhet. Något som i sin tur 

bekräftas av visa aktörer vilka fortfarande utvecklar sina projektprocesser mot ett mer heltäckande 

ramverk (Stenbeck 2012).  

En aspekt vilken kan knytas till etableringen är att många aktörer är relativt små vilket illustreras i figur 

5.3. Något som kan bidra till ett minskat behov, alternativt förmåga till en formaliserade 

projektstrukturer. 

 

Figur 5.3 Fördelning av antal anställda 

                                                           
15

 För undantag och diskussion kring hur dessa hanterats se Bilaga.2. 
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Efter en okulär besiktning av data är det intressant att se att det inte finna någon tydlig koppling mellan 

spridningen av aktivitet och antalet anställda. Med detta menas att trots ett fåtal antal anställda kan 

företaget vara verksam i ett flertal län varför en slutsats är att små aktörer inte behöver vara begränsade 

geografiskt. 

För att få en bild av den ekonomiska situationen hos vindkraftsföretagen väljs här begreppet omsättning 

per anställd. Denna befann sig ligga på 7.93 miljoner, räknat på de identifierade företagens omsättning 

och antal anställda 2010. Detta kan jämföras med byggbranschen med 1.2 miljoner per anställd 

(Byggföretagen och befolkningen 2008). Nyckeltalet pekar generellt på hur pass effektivt ett företag är 

(ekonomi-info.nu 2010). Det är dock en stor spridning på de olika värdena, standardavvikelsen ligger på 

12.8 miljoner. Detta kan förutom bristfällig ekonomisk redovisning bero på vad som redovisas i avsnitt 

5.4 Aktörer på vindkraftsmarknaden kring vad som görs internt och externt samt hur långt de har 

kommit med respektive projektportfölj. Sammantaget pekar dock den höga siffran på att branschen har 

en relativt hög omsättning trots att antalet anställda är relativt litet. Vilket bidrar kan bidra till ökat 

intresset för denna typ av projekt och att potentiella effektiviseringsmöjligheter kan få betydande 

ekonomisk påverkan.   

 

5.2  Geografiska förutsättningar 
Utifrån samma data kan vissa slutsatser dras kring var i landet företagen är verksamma. En intressant 

omständighet, nämnd ovan i avsnitt 5.1 Ekonomisk bakgrund och förutsättningar, är den stora variation 

av län som företagen har aktivitet i. Medelvärdet är att ha aktivitet i cirka fem län. Men flera aktörer med 

under fem anställda har aktivitet i fler än fem län.  

En uppfattning kring populära etableringslän ges av tabell 5.1. Här presenteras företagens aktivitet i olika 

län. Utgångspunkten är att indikera fördelningen av företagens geografiska aktivitet. Däremot tas i denna 

sammanställning ingen hänsyn till omfattningen av denna aktivitet. Den delvis trubbiga indelningen i län 

till trots går det att se ett samband med beskrivningen av vindläget i Sverige, presenterad i figur 4.8. 

Västra Götalands län har goda vindförhållanden och dominerar ifråga om antal aktörer som har aktivitet i 

länet. Goda vindförhållanden finns även i andra delar av södra Sverige vilket kan förklara graden av 

aktivitet i Kalmar, Kronoberg och Skåne. Andra populära län ligger längre norrut där koncentrationen av 

goda vindlägen är lägre men där den goda tillgången på mark kan förklara aktiviteten i Västerbotten 

Västernorrland och Jämtland.  
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Tabell 5.1 Aktivitet fördelad mellan olika län 

Län Aktivitet Län  Aktivitet 

Blekinge 5 Stockholm 6 

Dalarna 8 Södermanlands 1 

Gotland 3 Uppsala 6 

Gävleborg 10 Värmlands 6 

Halland 6 Västerbotten 14 

Jämtland 10 Västernorrlands 13 

Jönköping 9 Västmanlands 1 

Kalmar 11 Västra 

Götalands 

19 

Kronoberg 10 Örebro 7 

Norrbottens 7 Östergötlands 11 

Skåne 13     

 

Placeringen av företagens huvudkontor16 följer inte i samma utsträckning variationen av aktivitet. Något 

som till vissa delar säkert kan förklaras av kombinationen av små aktörer och stor geografisk spridning. 

Alltså att det inte finns möjlighet att etablera kontor på alla platser där man har verksamhet. Det som 

har identifierats i dessa data är dock som sagt huvudkontor och visa aktörer har därmed regionala kontor 

på andra platser i Sverige. Koncentrationen av aktivitet i sydvästra Sverige har emellertid sin 

motsvarighet i en hög koncentrationer, sju stycken, av aktörer med huvudkontor i denna del av landet. 

Det enda området med en liknande koncentration av kontor är Stockholm.  

 

5.3 Finansiering av vindkraftsprojekt 
En avgörande aspekt av vindkraftsetablering är finansiering och något som på senare tid har blivit en 

utmaning för många aktörer. Många finansiärer bedömer vindkraftsprojekt som behäftade med stora 

risker. Något som det finns all anledning att göra då de flesta projekt som initieras aldrig realiseras 

(Thomson 2012).  

Beroende på var finansieringen kommer ifrån blir komplexiteten delvis olika. Att som Hellblom (2012) 

förorda att projektet ägs av andelsföreningar blir finansieringen en separat process där olika verk i en 

och samma park kan ha olika ägare (Hellblom 2012).  

                                                           
16

 För många aktörer tillika det enda kontoret. 
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Om finansieringen däremot sker genom riskkapital synliggörs andra mekanismer. Det kan mellan 

riskkapitalister och projektägare finnas ett kunskaps- och motivationsglapp. Detta kan medföra att 

samma verklighet tolkas på olika sätt och att där projektägaren ser det aktuella projektet som 

innehavandes en positiv framtid ser finansiären stora osäkerheter med att få den önskade framtida 

avkastning. Att denna typ av finansiär, av naturliga skäl, inte heller har samma djupgående kompetens 

som projektägaren kring etableringens detaljer bidrar även det till potentiella problem i projektens 

genomförande (Håkansson 2012). Kunskapen hos banker, i samband med diskussioner kring lån för 

projektet, kan även där uppvisa skillnader i kunskap mellan projektägare och bankens företrädare vilket 

kan leda till svårigheter. Det kan därmed uppstå ett behov för projektägare att kunna hitta fram till rätt 

typ av specialist inom banken för att maximerar utbytet med denna typ av institution (Thomson 2012). 

Att olika delar av projektet hänger samman går att urskilja i samband med det som Lundberg (2012) 

nämner i kopplingen mellan valet av turbinleverantör och bemötandet hos banken. Erfarenheten är att 

bank uppfattar projektet som säkrare i de fall kända märken på turbinen används (Lundberg 2012).  

Att finna köpare till projekten är en viktig del för många aktörer. Dessa kan vara av olika slag. Kommuner 

som vill producera egen elektricitet, då de bland annat får skattelättnader för egenproducerad el. Större 

markägare så som skogsbolag som ser en möjlighet att förädla sin mark. Olika typer av 

elektricitetkrävande industrier kan se vindkraft som ett sätt att minska prisosäkerheten på framtida 

konsumtion (Boekhout 2012).  Även privatpersoner och energibolag kan vara aktuella köpare (Lundberg 

2012). 

   

5.4 Aktörer på vinkraftsmarknaden 
Aktörerna på vindkraftsmarkanden är diversifierade. Ett påstående som nedan belyses ur två olika 

huvudsakliga perspektiv. För det första ses till etableringens bakomliggande mål och för det andra vilka 

olika typer av organisationer som bygger upp projektägaren. Utifrån dessa kan sedan olika konsekvenser 

relateras, kring exempelvis vem som gör vad i processen samt slutanvändarna av vindkraftsparken. 

Inledningsvis presenteras, i figur 5.4, en uppställning av de huvudsakliga målen som presenteras på 

respektive företags hemsida. Med konsult menas att aktören inte har det huvudsakliga ansvaret men 

finns med i olika skeden av processen. Rena projektägare genomför projekt, i första hand fram till 

driftfärdig park. Samma dominerande frekvens har de företag där målet är att även ansvara för driften. 

Värt att nämnas i relation till denna typ av aktörer är att många ännu inte har genomfört ett projekt fram 

till driftstadiet men målet med verksamheten är att även denna del skall ligga under deras organisation. 

Vissa projektägare har även konsultverksamhet, i from av exempelvis markutvärdering och due diligens 

(Berg 2012). Slutligen kan en projekteringsverksamhet bedrivas parallellt med försäljning av turbiner.  
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Figur 5.4 Fördelning av olika aktörstyper 

För att bland annat förstå de olika skillnaderna mellan olika genomförda projekt är de bakomliggande 

målen viktiga att urskilja. En rimligt rationell aktör antas sedan sträva efter att uppfylla dessa mål. Vad 

som utifrån de intervjuade anses vara traditionellt mål hos projektägare utgår ifrån markförädling. Där 

sedan aktörerna agerar på ett sätt som utifrån dennas förutsättningar maximerar värdestegringen 

(Stenbeck 2012). Slutmålet blir därmed inte nödvändigtvis att alltid producera maximalt med elektricitet. 

Exempelvis kan ett projekt under tidspress prioritera att gå vidare i processen på bekostnad av en något 

mindre, i relation till maximalt möjliga, beräknad produktion (Ståhle 2012). Vem som gör vad i processen 

blir ur denna synvinkel inte nödvändigtvis samma för alla projekt utan anpassat efter aktuella 

förutsättningar. Finns ett uppstartat projekt till försäljning som motsvara interna krav kan detta tas över 

av en annan aktör (Lord 2012). Detta sätt att se på vindkraftsetablering som projekt i olika skeden vilka 

kontinuerligt ökar och minskar i värde beroende på hur pass nära de att realisera sin 

produktionspotential kan även kopplas till andra bakomliggande mål. Cognell (2012) representerar ett 

kommunalt kraftbolag vars styrelse har satt upp mål på en viss andel förnyelsebar energi. Det är detta 

som är de huvudsakliga målen och om man sedan startar upp projekten själva eller köper delvis färdiga 

är oviktigt utan fokus ligger på en egen effektivt förnyelsebar energiproduktion. Även frågan om 

projektören syftar till att driva den färdiga parken själva eller inte kan ha betydelse för 

etableringsprocessen. Det kan röra sig om både en större säkerhet hos intressenter då en aktör finns 

med under alla projektets steg och hur kraven formuleras i turbinupphandlingar. I de fall där 

projektägaren även har försäljning av turbiner finns det andra aspekter av projektering då 

turbinförsäljningen är den dominerande branschen. Potentiella turbinkunder kan få problem med egna 

tilltänkta platser och då kan den interna projekteringsverksamheten även stå till tjänst med 

etableringsplats (Boekhout 2012). 
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En parallell kan dras till byggsektorn i fråga om projektägarens sätt att arbeta med en etablering. En 

byggherre kan ha tre generella inriktningar. Förvaltarbyggherre vilken kännetecknas av att projektets 

slutresultat ägs och förvaltas av den aktuella byggherren. Försäljarebyggherren genomför projekt med 

målsättningen att tjäna pengar på att sälja det färdiga projektet. Brukarbyggherren äger inte själv det 

färdiga projektet men hyr av detta av en förvaltare (Sanning eller konsekvens? – synen på kund och 

kvalitet inom sektorn). Dessa tre kan därmed kopplas till en förvaltarprojektägare där parken är tänkt att 

ägas av projektägaren. Försäljarprojektägaren där målet är försäljning av parken efter uppförandet samt 

av brukarprojektägaren. Den sistnämnda skiljer sig på det sätt att denna inte vill köpa den genererade 

elektriciteten men ansvara för driften dock utan att själv äga parken.   

Organisationstyp syftar till att närmare förstå vem som gör vad i processen och vilket internt fokus som 

finns. Ett tydligt exempel är de företag representerad av Lord och Löwkrantz (2012) samt Stenbeck 

(2012), dessa är svenska dotterbolag till stora och väletablerade aktörer utomlands. Det finns därmed 

stödmöjligheter ifrån en stor intern organisation. Något som exemplifieras av att exempelvis turbin 

upphandlingar och vindanalyser kan ske centralt (Lord 2012). Ytterligare en koppling till Håkanssons 

(2012) diskussion kring branschens omognad kan ses mellan de två ovanstående aktörerna. Där Lord 

(2012) menar att de har hunnit långt i utvecklandet av projektprocesser och använder på ett 

systematiskt sätt moderbolaget resurser. Stenbeck (2012) menar i sin tur att de inte har hunnit lika långt 

i sina processer. Vilket blir naturligt i ljuset av skillnaden på sju år mellan när de etablerades i Sverige, 

2001 respektive 2008. Även Boekhout (2012) representerar en organisation med ett utländskt 

moderbolag. Då dennas verksamhet domineras av turbinförsäljning är projekteringen för dem ett sätt att 

stötta den försäljningen. Både för att kunna erbjuda alternativa etableringsplatser till intresserade 

kunder och sälja färdigetablerade parker till olika köpare. Att turbinupphandlingen blir avsevärt enklare 

är uppenbart. 

Som syns i figur 5.3 är många aktörer små, detta får i kombination med behovet av många olika 

specialkompetenser, bland annat den organisatoriska konsekvensen av ett stort behov av externa 

tjänster. Något som blir tydligt i kapitel 7 Vindkraftsetablering, processbeskrivning. Avgörande blir vilka 

kvantitativa och kvalitativa resurser som finns inom organisationen. Då detta kan skilja sig mycket mellan 

olika aktörer blir formerna på samspelet med externa aktörer varierande. Vidare måste de 

projektspecifika förutsättningarna tillåtas att spela in för att optimera projektgenomförandet.      

 

5.5 Premisser för vindkraftsetablerings 
Vid inledandet av en vindkraftsetablering finns en rad bakomliggande faktorer som bör tas i beaktandet i 

det fortsatta arbetet. En sammanfattning av den identifierade kedjan av bakomliggande faktorer 

presenteras i figur 5.5. 
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Figurer 5.5 Etableringsprocessens bakgrundsförutsättningar 

Figuren visar hur utifrån ett antal marknadsmässiga förutsättningar de två huvudsakliga perspektiven 

som påverkar genomförandet av varje projekt. Med hänsyns till dessa presenteras sedan fem typer av 

påverkan. Dessa områden förklara många av de skillnader i arbetet som kommer uppenbara sig i kapitel 

7 Vindkraftsetablering, processbeskrivning. Vidare är denna bakgrund viktigt att ha med sig in i den 

kommande analysen.  

 

5.5.1 Tillvägagångsätt i etableringsprocessen 
För att visa på skillnader i projekten och hur de relaterar till marknaden bedöms två variabler som 

viktiga, omfattningen och behov av projektstöd. En grov klassificering i hög och låg ger möjlighet till 

konstruktion av fyra typprojekt eller scenarier. Något som presenteras i en klassisk fyrfältare i figur 5.6. 

Med stor omfattning menas i huvudsak större miljötillståndsärenden, närmare presenterat i avsnitt 6.2.3 

Tillståndsprocessen. Projektstöd syftar både till specialistkompetens i olika delar av processen och 

behovet av projektstruktur. Huruvida strukturbehovet tillfredsställs intern eller extern beror på aktörens 

organisation och mognad.  
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Figur 5.6 Typer av tillvägagångsätt 

Utifrån dessa visas de olika behoven som olika projektägare kräver. Dessa projektscenarier visar även 

delvis på relationen till andra aktörer på marknaden. Varianter av dessa generaliserade typer är självklart 

vanligt förekommande, de identifierade aktörerna i detta arbete finns dock representerade i figuren. 

Något att begrunda är det faktum att samma aktörer skulle kunna angripa olika projekt med olika 

tillvägagångsätt, i första hand knutet till omfattning.  

Många aktörer har ett fåtal anställda men har ändå den ambitiösa målsättningen att etablera stora 

parker. Vilket leder till stort behov av en välfungerande projektstruktur. Då många av dessa aktörer även 

är nya kan detta behov antas inte vara fullständigt tillgodosett. Även de jättar med större resurser och 

omfattande projekt kan behovet av specialist kompetens både knutet till projektgenomförandet och till 

särskild fysiska uppgifter medföra en större möjlighet till ett effektivt projektgenomförande.  En realistisk 

aktör som fokuserar på mindre projekt (i detta arbete inte beskrivna i detalj) med små resurser får 

liknande behov som jätten men med en betydligt mindre omfattning på grund av de mindre volymerna i 

projektprodukten.  
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6 Förutsättningar för vindkraftsetableringar 
För att tillgodogöra sig beskrivningen av etableringsprocessen i kapitel 7 Vindkraftsetablering, 

processbeskrivning, utifrån olika aktörers perspektiv krävs en genomgång av de formella steg som 

beskrivs i litteraturen. Det kan även vara ett stöd att få processen presenterad i en formell form där olika 

metoder och regelverk presenteras utförligt för att sedan låta denna kunskap vara vägledande i 

förståelsen för aktiviteter och resonemang i etableringsprocessen. 

En vanlig uppdelning som görs i beskrivningen av etableringsprocessen och som även tillsammans med 

projektmodellen låg till grund för intervjuerna är mellan; förprojektering, projektering, och konstruktion. 

En uppdelning som även ligger till grund för detta kapitel. Wizeluis (2007) visar en processkarta för 

etablering som modifierats i relation till bland annat Gutknecht (2009) och presenteras i figur 6.1. 

Modifieringen handlar främst om att stegen i figuren har fördjupats utifrån olika perspektiv. 

 

 

Figur6.1 Översikt etableringsprocessen för vindkraft 



47 
 

Det är tydligt, utifrån figur 6.1 att etablering av vindkraft är en process som beror många olika områden 

nedan gås de olika stegen igenom och de delprocesser som dessa innehåller.  

 

6.1 Förprojektering 
En vindkraftsetablering föregås i de allra flesta fall av en förprojektering. Denna process är till för att 

komma fram till ett beslut om det är lönsamt och möjligt att gå vidare mot en realisering av projektet. De 

olika delarna sammanfattas i figur 6.2. Värt att notera är bildens generella karaktär och behovet av att 

låta de lokala förutsättningarna styra utformningen. 

 

Figur 6.2 Förprojekteringsprocessen 

I relation till kapitel 7 Vindkraftsetablering, processbeskrivnings återkommer varianter av denna struktur. 

Det kan även vara värt att notera de olika kritikerna som presenteras i en strukturerad form här. Dessa 

kan i hög grad antas gälla för projektägarnas arbete.  
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6.1.1 Markinventering 
Ett naturligt första steg i etableringsprocessen är att hitta ett område varpå kraftverken kan byggas. För 

att söka fram lämpliga alternativ för etablering krävs generellt en analys som är bredare än att det finns 

tillräckligt med energi i vinden för att driva vindsnurrorna och att marken är tillgänglig. Hur avancerade 

denna lokaliseringsprocess blir beror på vilka specifika förutsättningar som råder. Gemensamt för de 

flesta sökprocesser är användningen av GIS-baserade17 program där kartor med olika information 

sammanställs för att exempelvis jämföra relationen mellan medelvindar och riksintressen.  

Under senare tid har den så kallade multikriterieanalysen applicerats på olika typer av 

etableringsproblematik och även för vindkraft. Denna metod bygger på uppsättningen av ett antal 

absoluta binär villkor, kallade constraints vilka kan vara riksintressen som bedöms oförenliga med 

vindkraftsetablering samt ett antal graderade villkor, kallade factors. En sammanställning av vanligt 

förekommande villkor ses i figur 6.2. De graderade villkoren inkorporera det som har varit svårt i tidigare 

analysmodeller nämligen att kunna vikta olika kriterier för etableringen, exempelvis hur pass lämpad 

olika marktyper är för vindkraft. Olika factors kan sedan jämföras med varandra där deras inbördes 

relation synliggörs så att en slutgiltig karta där de viktigaste kriterierna får högst genomslag. Metoden 

genererar alltså två typer av kartor, en factorkarta och en constraintkarta dessa slås slutgilitigen ihop och 

synliggör områden som i olika grad är lämpade för vindkraftsetablering (Hansen 2003). I figur 6.2 finns en 

sammanställning av olika identifierade kriterier, det är inte alltid givet på förhand vad som skall vara ett 

constraint och vad som skall vara ett factorvillkor utan det beror på vilka förutsättningar och vilken 

detaljnivå sökningen skall ha. Exempelvis kan medelvinden både viktas för olika hastighetsspan (Tegou 

2010) eller sättas så områden vars medelvind inte överstiger ett visst riktvärde tas bort (Nordsell 2009).  

En svensk applicering av metoden presenteras i figur 6.3. Här har en analys gjorts över Gävleborgs län 

med en sammanslagning av 11 constraints och 2 factorkartor. I figuren jämförs även rapportens resultat 

med befintliga riksintressen för vindkraft.   

                                                           
17

 Geografiskt informationssystem, hanterar, analyserar och presenterar geografisk information. 
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Figur 6.3 Multikriterieanalys av Gävleborgs län, jämfört med riksintressen (Nordsell 2008). 

Multikriterieanalysen har även applicerats och beskrivits i flera andra projekt, se Haaren (2011) och 

Tegou (2010). Betydelsen av lokala förutsättningar är en viktig slutsats i jämförelsen mellan olika studier, 

relevanta lagar och områdeskarakteristika kan variera kraftigt beroende på sökområdet och påverkar hur 

lokaliseringsprocessen utformas. Ytterligare en aspekt som synliggjorts av bland annat Eriksson (2007) är 

behovet att ta hänsyn till synergieffekter som kan påverka olika kriterier. Detta examensarbete visade på 

ett resonemang där samarbetspartner EON kunde tänka sig att acceptera en lägre medelvind om det i 

det potentiella etableringsområdet fanns tillgång till företagets befintliga infrastruktur, exemplifierat av 

befintliga vattenkraftanläggningar och dess elektriska system, (Eriksson 2007). Synliggjort som 

synergieffekter i figur 6.2. Det kan även vara av värde om lämpliga förutsättningar föreligger att studera 

den kommunala planeringen där områden särskilt lämpade för vindkraft kan finnas definierade 

(vindlov.se). 

 

6.1.2 Markhantering 
Efter markutvärdering och om ett antal intressanta områden har identifieras bör förstudien gå vidare. 

Det är inte självklart att markhanteringen skall genomföras innan de inledande kalkyleringarna men då 

frågan om nyttjanderätt potentiellt kan vara svårdefinierad och tidskrävande att reda ut kan det vara en 

fördel att göra detta separat. Särskilt om inventeringsfasen gjorts på ett grundligt sätt och säkerheten 

kring markkvalitén är högre. Information kring ägarförhållanden går att hitta via kommunen eller 

lantmäteriets fastighetsregister (Wizelius 2007).   

 



50 
 

6.1.3 Inledande kalkylering och kostnadsöversikt 
Att intäkter överstiger kostnader på ett tillfredställande sätt är en av de avgörande faktorerna för ett 

framgångsrikt projekt. Att skaffa sig en uppfattning om dessa värden blir därför viktigt för beslutet om 

etableringsprocessen skall fortsätta. En ungefärlig uppfattning om kraftverkens storlek och antal krävs 

redan i markinventeringsfasen och dessa uppgifter blir också en utgångspunkt för produktionskalkylen. 

Energiutvinningen sker som bekant i mötet mellan kraftverk och vind och hur stor den blir beror således 

på dessa två faktorer. En preliminär produktberäkning kan göras med hjälp av information ifrån tidigare 

moment avseende kraftverk och medelvindhastighet. Elpriset blir sedan länken mellan genererad energi 

och intäktsflödet.  

Investeringskostnader är lättare att uppskatta då merparten av de kostnaderna för landbaserade 

vindkraftverk finns i själva kraftverket (Wizelius 2007). Anläggningskostnader kan variera beroende på 

omständigheter och det är viktigt att ta hänsyn till bland annat avstånd till elnätet och allmänna vägar 

samt kända geologiska förutsättningar på etableringsplatsen. I tabell 6.1 vissas fördelning av kostnader 

för en vindkraftsetablering i Europa.  

Tabell 6.1 Kostnadsfördelning vid vindkraftsetablering (The economics of wind energy 2009) 

Kostnadsposter Andel av totala 

kostnader (%) 

Turbin 75,8 

Inkoppling nätavgift 9,1 

Fundament 6,7 

Hyra mark 4,1 

Elektrisk installation 1,7 

Finansiella kostnader 1,4 

Vägkonstruktion 1,1 

Kontrollsystem 0,5 

 

Tanken med detta steg är alltså att få en preliminär överblick av kostnadsflöden för en bedömning om 

det är värt att fortsätta projektet. För att kunna skaffa sig mer detaljerad kunskap kring vilka kostnader 

och intäkter som projektet kommer genererar görs ofta en fördjupad studie i projekteringsfasen. Detta 

bland annat då mer detaljerade ekonomiska beräkningar kan samköras med andra nödvändiga studier 

kring negativa etableringseffekter.  

 

6.2 Projektering 
När projektet gått vidare till projekteringssteget har processen gått in i en fas av formalisering. Många av 

delprocesserna är intimt sammanlänkade med tidigare steg men då beslut har tagits att fördelar 

överstiger nackdelar krävs att de olika aspekterna av vindkraftsetablering tar en konkret form. 
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6.2.1 Ekonomiska beräkningar 
Utifrån de inledande beräkningarna av produktions och investeringskostnader bör projektet bedömas gå 

med vinst. För att kunna göra en ordentlig planering krävs dock mer detaljerade beräkningar. För att få 

en tydligare uppfattning om mängden genererad elecktristet görs kompletterande vindmätningar på den 

tilltänkta platsen. Detta för att säkerställa att de modeller och vinddata som används vid 

markidentifieringen är tillförlitliga Det är även intressant att veta vilka vindvariationer som finns på 

platsen, vindens huvudsakliga riktning och förekomsten av turbulens (Wizelius 2007).  

Det finns sedan flera sätt att genomföra sina produktionsberäkningar. Vid en genomgående 

undersökning används ofta olika typer av program, som WindPro. Etableringsprocessen olika delsteg har 

som nämnts en nära relation, något som i detta fall visar sig genom att program som används för att 

hantera produktionsberäkningar även kan användas till att ta fram annan värdefull information. 

Information kring exempelvis buller, skuggor och påverkan på landskapet (genom fotomontage) aspekter 

som senare krävs i tillståndsprocessen (Wizelius 2007). Därför går det i praktiken inga vattentäta skott 

mellan de olika stegen, dock är de alla moment som måste genomföras även om särskilda 

förutsättningar i projektet kan ändra momentens ordning och omfattning. 

Två parametrar av intäktsberäkningen innehåller särskild osäkerhet, dessa är försäljningspriser och 

fullasttimmar. Osäkerheten kan härledas till att parametrarnas framtida värde är svåra att fastställa. Det 

som går att sälja från vindkraftsproduktionen är som beskrivits i avsnitt 4.2.1 Vindkraftens 

förutsättningar el, elcertifikat och nätnytta. De två första dominerar ersättningen varför de också blir 

mest intressanta. Båda säljs på öppna marknader med all den fluktuation som föreligger i relationen 

mellan utbud och efterfrågan. Osäkerheter på de svenska elmarknaderna är exempelvis kommande 

nederbörd, vindförhållanden och driftstörningar på kärnkraften samt för elcertifikat politiska aspekter 

som reglerar hur detta instrument kommer att användas. Det går dock att teckna avtal på fast elpris 

under längre tid vilket kan underlätta vid intäktsberäkningen. Wizelius (2007) föreslår även att då 

osäkerheten gör långsiktiga prisprognoser omöjliga att 3 scenarier ställs upp för prissättningen där är 

aktuell information ligger till grund för ett bästa och ett sämsta fall förutom det som anses mest troligt.  

Själva elproduktionen är som synliggörs i ekvation 4.1 starkt kopplad till vindhastigheten. För att göra 

detaljerade beräkningar kan som sagt egna vindmätningar användas för att få en uppfattning kring 

framtida produktion. Längre tidsserier av data finns från befintliga mätstationer ifrån bland andra SMHI. 

Om inte egna vindmätningar görs finns den så kallade Altasmetoden vilken använder näraliggande 

mätstationer och markklassificering (råhetsklasser18) för att beräkna vindens karaktäristika på den 

aktuella platsen (Wizelius 2007).  

Ett steg i att konkretisera kostnader är att ta in anbud från tillverkar som har de typer (med avseende på 

exempelvis höjd och effekt) av kraftverk som är anpassad efter den aktuella platsen. Vidare krävs en 

revidering av vad som krävs i fråga om anläggningsarbeten. Där frågor kring geologiska förutsättningar, 

avstånd till lämpliga vägar och befintliga elnätet besvaras. Det krävs ofta avvägningar av typen; vinden är 

starkare högre upp men då kommer kostnader för torn och fundament att öka (Mathew 2006). Detta 

behandlas dock mer utförligt under upphandlingen.  

                                                           
18

 Fyra typer, från öppet vatten och landskap till hög skog och större städer (Wizelius 2007). 
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6.2.2 Kartläggning etableringseffekter 
Innan tillståndsprocessen kan inledas krävs att en kartläggning av den aktuella platsen. Detta skall bland 

annat resultera i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna skall innehålla en beskrivning kring vilka 

effekter, direkta och indirekta, som en etablering kan för med sig. Därmed krävs en kartläggning av de 

negativa effekterna i form av påverkan på natur, miljö och människor. Program som WindPro kan 

användas för att beräkna spridning av ljud och skuggor (Vindkraftshandboken… 2009). Det bör även 

sättas upp fotomontage för att visa förändringen i landskapet ifrån olika betraktelsepunkter. Andra 

problemområden som ska tas upp är säkerhetsavstånd, störningar för flyg, 

kommunikationsanläggningar, djurliv och natur. Vidare behövs en dokumentation kring vilken påverkan 

anläggningsarbete kommer få i området, hur nya vägar och elnät är tänkta att dras och hur detta kan 

göras med minsta möjliga påverkan på miljön samt effekter av själva konstruktionsarbetet. Det kan också 

behövas dokumentation kring alternativa etableringsområden och utformningen av vindkraftsparken 

(vindlov.se). Informationen ifrån denna kartläggning är en förutsättning för att kunna gå vidare med 

etableringen. 

  

6.2.3 Tillståndsprocessen 
Kraven vid tillståndssökning varierar beroende på omfattningen av vindkraftsetableringen. För detta 

arbete är det de stora anläggningarna19 som är i fokus. Tillståndsprocessen för en sådan anläggning 

innehåller en obligatorisk tvådelad process och en rad andra tillstånd vilka kan krävas beroende på 

etableringsplatsens förutsättningar. 

Att föra en öppen och tydlig dialog med berörda parter är en nyckelaspekt för framgångsrik etablering. 

Detta även vid tillståndsansökan där det tidigt bör inledas en informell diskussion med kommun och 

länsstyrelse för att se hur de ställer sig till projektet, både generellt kring vindkraftsetablering och mer 

specifikt kring den aktuella platsen. Den huvudsakliga processens, åskådliggjord i figur 6.4, består av ett 

miljötillstånd som handläggs av länsstyrelsen och styrs av miljöbalken samt en kommunal tillstyrkan. 

 

Figur 6.4 Översikt obligatorisk tillståndsprocess (omgjord från, vindlov.se) 

 

                                                           
19

 2 eller fler över 150 m alternativt 7 eller fler över 120 m (vindlov.se). 
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Miljötillstånd går som sagt via länsstyrelsen vars beslut styrs av miljöbalken, det är också miljödomstolen 

som hanterar överklagan av beslut. Tillståndsprocessen inleds med ett samråd. Här skall en presentation 

ske kring lokalisering, omfattning och utformning av vindkraftsparken, till berörda parter. Resultatet av 

samrådet skall ligga till grund för omfattning av MKB:n. Resultatet av samrådet mynnar slutligen ut i en 

samrådsredogörelse. Denna skickas till länsstyrelsen för bedömning och bifogas även slutligen MKB:n. I 

miljöbalken regleras formellt innehållet i en MKB och syfte är att identifiera konsekvenserna av en 

verksamhet. Detta för såväl levande ting som för klimat, landskap, kulturmiljö och hushållning av 

resurser (vindlov.se). Efter att nödvändiga förarbeten producerats skickas ansökan till länsstyrelsen som 

fattar beslut. Detta beslut kan sedan överklagas i två instanser, miljödomstolen och miljööverdomstolen. 

Det är inte alltid självklart hur olika intressen skall behandlas. Detta visas med önskvärd tydlighet i fallet 

med Glötesvålens vindkraftspark, där miljödomstolens beslut överklagades av motståndare till 

etableringen och där remisen från naturvårdsverket (dock med ett nödvändigt tillstyrkande från 

kommunen) var negativ (Naturvårdsverket 2010) men där domstolen ansåg att vindkraftens intressen 

var viktigare och nödvändiga åtgärder hade dokumenterats (Miljööverdomstolen 2010).  

Denna beslutsprocess är relativt ny, en lagförändring trädde i kraft 2009 där bland annat kravet om 

bygglov togs bort och kommunens tillstyrkan lades till. Syftet med omformningen var att effektivisera 

processen, där det nu i samband med inlämning av ansökan till länsstyrelsen krävs tillstyrkan av 

kommunen. Denna har dock inga krav på sig att motivera sitt ställningstagande. Med detta förfarande 

finns det dock problem som såväl länsstyrelse och kommun som projektägare är överens om (Hallbeck 

2011). Det har även visat sig att det, även om de regionala skillnaderna är stora, finns tendenser att 

kommuner begär ekonomisk kompensation för att underförstått tillstyrka etableringen. Något som 

bidrar till en viss rättsosäkerhet och som inte har den tilltänkta uppsnabbande effekten på 

tillståndsprocessen (Energimyndigheten 2010).  

Förutom de obligatoriska tillståndsmomenten finns de flera andra tillstånd som eventuellt måste skaffas. 

Ofta framkommer detta behov under tidigare kartläggningssteg och den information som inhämtas där 

är om inte tillräckliga så åtminstone en god grund att utgå ifrån vid dessa tillståndsprocesser. Det är 

projektägaren som bekostar eventuella extra studier som krävs. Nedan, tabell 6.2 redovisas kortfattat 

olika övriga tillstånd. 
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Tabell 6.2 Översikt områdesspecifika tillstånd (vindlov.se) 

Tillstånd Användning Beskrivning 

Detaljplan Då det finns stor efterfrågan på marken 

för etablering 

Krav om detaljplan styrs av kommunen. Innehåller 

information kring vad som får uppföras på området och för 

vindkraft exakta uppgifter angående parkens utbredning. 

Stegen i processen är framtagande av ett programförslag av 

kommunen där förutsättningarna definieras. Därefter 

genomförs nödvändigt arbete varefter ett samråd med 

berörda parter tar vid till sist fattas ett beslut av 

kommunen. En samordning mellan detaljplan och tillstånd 

enligt miljöbalken är i de fall som en MKB krävs för 

detaljplanen lämplig. Detta för att kunna korrdinera 

arbetet.  

Elkoncession Då anläggningen kräver dragning av en 

starkströmsledning  

Är ett tillstånd utfärdat av energimarknadsinspektionen. 

Stegen i denna process är de samma som för 

miljötillståndet och MKB:n kan i många fall användas till 

båda. Inspektionen tar även särskild hänsyn till att den 

sökande skall vara lämplig ur ett ekonomiskt och tekniskt 

hänseende.  

Tillstånd enligt 

kulturminneslagen  

 I de fall som etableringen berör 

fornlämningar skyddade enligt 

kulturminneslagen.  

Först bör det utredas om det finns fornlämningar 

information som kan inhämtas från Fornminnesregistret 

alternativ i en dialog med länsstyrelsen. Det kan även 

behövas en särskild utredning exempelvis om det finns 

dokumenterade fornlämningar i närheten. Om 

fornlämningar visar sig finnas på etableringsplatsen krävs 

tillstånd ifrån länsstyrelsen för att göra ingrepp i dessa. 

Även här kan den obligatoriska MKB:n användas då de 

innehåller analyser av fornlämningar och kulturmiljöer.   

Ledningsrätt I de fall som en elledning behöver dras 

över någon annans mark. 

Krävs en ledningsrättsförrättning vilken söks hos 

Lantmäteriet. Denna myndighet behandlar inkommande 

ansökningar och tar information från berörda parter. 

Ersättningar bestäms också av Lantmäteriet ofta efter att 

parterna själva kommit fram till en rimlig nivå. 

Prövning av 

tillhörande 

anläggningar i 

vattenområde 

Då kringutrustning som kablar behöver 

dras i vatten. 

För sådana anläggningar berörs andra delar av miljöbalken 

(kapitel 11) vilken hanterar vattenverksamhet, trots att 

kraftverken står på land. 

Tillstånd/dispens 

för intrång i 

skyddade områden  

Då etableringsplatsen är 

områdesskyddad, exempelvis som 

naturreservat.    

Helst undvika sådana etableringsplatser. Vid ansökan vara 

specificera vilket typ av områdesskydd som gäller på den 

aktuella platsen. Beroende på vilken typ av områdesskydd 

hanteras ärendet av länsstyrelse eller kommun. 
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6.3  Upphandlingar 
En slutgiltig konkretisering sker i upphandlingsarbetet, här sker en precisering och prissättning av 

vindkraftverk, fundament, vägar och markarbeten och elanslutning (Gutknecht 2009). Kunskap om 

platsens förutsättningar och de lösningar som kan vara aktuella för att förverkliga etableringen på 

området är avgörande för en lyckad upphandling. Ett vanligt förfarande är att ta fram en specifikation 

över området och för att sedan ta in anbud från olika leverantörer och entreprenörer. Vindkraftverket är 

som kan ses i tabell 6.1 den kostnadsdominerade delen av projektet och särskild uppmärksamhet kan 

därför riktas mot denna. Exempelvis kan uppgifter kring; pris (inklusive uppgifter för utbyte av generator, 

växellåda och kraftelektronik), teknisk information (kring konstruktion och uppbyggnad), effektkurvor, 

uppskattad produktionsberäkning (med den aktuella platsen som utgångspunkt), typgodkännande av 

produkten, kvalitetskrav är reglerad av svensk lag eller EU direktiv20, tidigare referensuppdrag, drift och 

underhållskostnader begäras in (Anbudsförfrågan vindkraftverk 2011). Det kan också finnas särskilda 

krav på kraftverkets egenskaper, en för Sverige vanlig sådan är avisningssystem vilket blir aktuellt i 

extremt klimat (Pilotprojekt vindkraft… 2009). Vid övriga upphandlingar i samband med byggnationen 

och drift kan de lokala aktörerna hållas i åtanke för att förbättra etableringens lokala förankring genom 

bland annat arbetstillfällen (Wizelius 2007)  

Förutom frågorna kopplade till själva uppförande av vindkraftverket skall i denna fas även alla övriga 

avtal, exempelvis kopplat till markägare, elanslutning, elhandelsbolag och lån, avslutas. Dessa bör redan 

vara förhandlade alternativ redan undertecknade (med förbehåll för beviljande av nödvändiga tillstånd) 

(Wizelius 2007). 

 

6.4 Konstruktion 
Konstruktionsprocessen inleds med att platsen förbereds för etablering. Vägar anpassade för de 

påfrestningar som kommer ställas på dessa vid byggnationen skapas. Innan monteringen av kraftverken 

krävs även iordningställande av fundament och en kranplats. Fundamentens konstruktion kan vara av 

olika typer beroende på lokala förutsättningar, de skall dock hålla för extrema påfrestningar varför denna 

ibland kan vara komplicerad. Oftast används ett gravitationsfundament vilket håller kraftverket på plats 

med sin tyngd. Om marken inte klarar att bära ett gravitationsfundament kan detta pålas i marken. I de 

fall placeringen är på bergsområde kan fundamenten bergsförankras vilket medför ett mindre 

fundament i relation till gravitationsfundamentet (Freidh 2009). Slutligen krävs transport och montering. 

Kraftverket kan köpas in som en turn-key lösning där kraftverkstillverkare har angivit vilka krav verket har 

på anläggningsarbeten, varefter dessa levererar monterar och kopplar in de beställda vindsnurrorna 

(Pilotprojekt vindkraft… 2009). 

  

                                                           
20

 Då alla lämpliga EU-direktiv uppfylls kan produkten CE-märkas (Vindkraft och säkerhet 2011). 
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7 Vindkraftsetablering, processbeskrivning 
Detta kapitel är tänkta att beskriva arbetet med vindkraftsetablering genom material som inhämtats från 

olika aktörer i branschen, se tabell 3.1. Beskrivningen är uppdelad i en liknande struktur som i kapitel 6 

Förutsättningar för vindkraftsetablering där arbetet inleds med förprojektering. Efter en urvalsprocess 

påbörjas därefter projekteringen av ett specifikt område vilket sedan realiseras  

 

7.1 Förprojektering 
Förprojektering i detta sammanhang syftar till den urvalsprocess som sker där en vilja att bygga vindkraft 

tar form genom identifiering utav lämpliga områden. Dessa områden behöver sedan tas i juridisk 

besittning och samtidigt utredas i fråga om lämplighet kopplat till både platsspecifika och affärsmässiga 

egenskaper. Det krävs även omfattande kommunikation med berörda intressenter för att förankra 

processen redan i ett tidigt skede. 

 

7.1.1 Markidentifiering 
En grundläggande förutsättning för vindkraftsetablering är mark att ställa verken på. Att hitta sådan 

mark sker i de flesta fall på ett av två sätt. Markägare kan själva kontakta projektägaren vilken 

exempelvis kan annonsera (Lund 2012) för att uppmärksamma markägaren på denna form av 

markförädling. Vissa projektägare har även samarbete med större skogsbolag för att gemensamt kunna 

exploatera marken på bästa sätt (Lord 2012). Det andra sättet att identifiera ett område är då 

projektägaren aktivt letar efter lämpliga platser, i en så kallad screening process, varefter markägaren 

kontaktas och en överenskommelse i from av ett markavtal kan slutas. Denna form av markidentifiering 

verkar också vara den vanligaste (Löwkrantz 2012), bland annat då det är lättare att hitta de bästa 

områden på detta sätt. Generellt kan markägarna sägas vara positiv till etablering dock kan det finnas en 

diskrepans i hur projektägare och markägare ser på projekten där markägaren saknar den helhetssyn 

som projektägare förhoppningsvis innehar och vilket kan leda till olika syn på hur projektet sedan skall 

fortgå och designas (Berg 2012).  

I screening processen som de flesta projektägare ägnar sig åt i någon utsträckning är självklart 

vindresurserna en nyckelkomponent. Många projektägare har också konstruerat egna 

vindkarteringsmetoder vilka ersätter eller kompletterar befintliga metoder21. Dessa modeller är också 

ofta något som ses som en viktig resurs hos företagen (Löwkrantz 2012). Sättet att sedan angripa 

markidentifieringen kan skilja sig något från olika projektägare i vad man utgår ifrån, exempelvis kan 

fokus sättas på vissa regioner och vindläget just där (Berg 2012) eller kan utgångspunkten tas ifrån 

kommunernas översiktsplaner (Löwkrantz 2012). En vanlig metod i markidentifieringen är olika varianter 

utav multikriterier analys, se avsnitt 6.1.1 Markidentifiering, där olika kriterier sammanställs i olika lager 

vilka sedan kan presenteras och analyseras i ett GIS program. På detta sätt kan olika lämpliga områden 

identifieras där viktiga aspekter såsom allvarliga motstående intressen tas i beaktande (Boekhout 2012, 

                                                           
21

 Framförallt handlar det om MIUU modellen, se 4.2.1 Vindkraftens förutsättningar. 
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Hellblom 2012). Det kan dock finnas en fara att i allt för hög grad förlita sig på dessa modeller utan att 

även bege sig ut i verkligheten för att bekräfta resultaten. Risken finns annars att exempelvis lutningen 

på den aktuella platsen inte har tagits i beaktande vilket kan vara ett problem vid konstruktionen och att 

det därmed i den senare fasen av etableringen kan blir problem (Boekhout 2012). 

I denna inledande fas är det även viktigt att arbeta brett, att ha flera alternativa etableringsplatser. Då 

flera platser finns med parallellt sker en iterativ process där de olika områdena rankas efter lämplighet, 

det kan i denna process vara värt att inte avfärda potentiella etableringsplatser för tidigt (Ståhle 2012). 

Omfattningen av den information som inhämtas och bearbetas innan avtalsförhandlingar med 

markägaren inleds varierar. Detta hänger delvis samman med vilken initial strategi som projektägaren 

har. 

 

7.1.2 Markavtal och Konkurrens 
Efter att mark har identifierats antingen genom förslag från markägare eller genom den egna screening 

processen22 krävs att samarbetet konkretiseras i ett avtal. Att nå en överenskommelse är avgörande för 

att kunna gå vidare i processen och något som vill göras så snabbt som möjligt (Ståhle 2012, Särg 2012).  

Sättet att närma sig markägare kan ske på olika sätt, inledningsvis är en valmöjlighet att teckna 

nyttjanderättsavtal. Detta gäller en kortare period då projektägaren får tillfälle att närmare utreda 

marken och inleda tillståndsansökningarna. Först i ett senare skede tecknas sedan arrendeavtalet vilket 

då gäller under kraftverkens förväntade livslängd och det är även här utbetalningarna till markägaren 

inleds, i samband med att parken sätts i drift (O2 2012). Ett alternativ till detta tillvägagångsätt är att 

direkt teckna ett arrendeavtal med markägaren med det förbehållet att de verkliga utbetalningarna sker 

först i det fall parken förverkligas och betalningen är även ofta kopplad till bruttoproduktionen. Detta 

kan motiveras utifrån att förhandlingar med markägare enbart behöver göras en gång (Löwkrantz 2012).  

I detta skede av projektet är avtal kopplade till parkens infrastruktur inte aktuellt utan något som sker 

senare i processen, det bedöms vara viktigast att först fokusera på parken och säkra marken till den och 

hantera exempelvis vägdragning senare (Hellblom 2012). En komplexitet som kan uppstå i markfrågan är 

i de fall där etableringsområdet involverar flera markägare och det skall ske en samordning mellan dessa 

när avtal skall tecknas (Cognell 2012). I samband med detta bör en tanke även skänkas åt vilken form 

ansökan skall ta i ett senare skede, närmare diskuterat under avsnitt 7.2.2 Fortsatt kommunikation och 

samråd. I fallet med en öppen ansökan, där verken kan placeras mer fritt kan det, då flera markägare är 

involverade, vara svårt att utlova vilken ersättnings som skall utgå (Stenbeck 2012).   

Den konkurrens som identifierats mellan olika projektägare är fokuserad på markidentifieringen och 

möjligheten att teckna avtal med ägaren. Då vindkraftsetableringen har expanderat kraftigt de senaste 

åren har även konkurrensen om de bästa områdena som är kvar ökat (Löwkrantz 2012). Det är också så 

att en allmän kunskap kring andra projektägares verksamhet i det aktuella området kan vara nyttigt ur 

                                                           
22

 Det kontinuerliga arbetet med att leta efter nya etableringsområden utifrån t.ex. vindkartor. 
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en anslutningssynpunkt, vilket beskrivs närmare i avsnitt 7.1.3.3 Undersökning och information.  För vissa 

aktörer finns det även en diskussion i form av erfarenhetsutbyte (Stenbeck 2012).     

 

7.1.3 Vindmätningar, kommunikation och vidare undersökningar 
För att ta projekten vidare mot ett förverkligande och bland annat inleda tillståndsansökan är de flesta 

aktörer ense om att det krävs omfattande informationsinsamling. Något som kan placeras under tre 

områden. Dessa hänger till viss del ihop och samverkar för att tillsammans ligga till grund för det 

beslutsunderlag som avgör huruvida projektet skall gå vidare. 

  

 Vindmätningar 7.1.3.1

Vindmätningar är avgörande för platsens lämplighet, den ekonomiska kalkylen står och faller med 

vinden23. Sättet att mäta vinden varierar mellan projektägare, både när det kommer till mättid och 

förfarande. Inledningsvis vill vissa projektägare placera ut sound detections and ranging (SODAR) 

utrustning. Denna är markbaserad och mäter hastighet och turbulens med hjälp av ljudvågor och medför 

både mindre kostnader och ingrepp i naturen än en traditionell mätmast. Utrustningen kan särskilt vara 

lämplig i de fall som vindkarteringen är osäker (Berg 2012). Efter sex månaders datainsamling görs sedan 

en analys kring vindstyrka och vindtyp vilket sedan är en avgörande faktor för beslut om det är värt att gå 

vidare med mätningarna (Boekhout 2012, Hellblom 2012). I de fall området verkar intressant blir nästa 

steg att sätta upp en mätmast. De inledande SODAR mätningarna kan även ligga till grund för en mer 

precis kalkyl av framtida produktion (Ståhle 2012). Lund (2012) representerar ett tillvägagångsätt som 

enbart utgår ifrån SODAR mätningar vilket kan hänga ihop med de mindre24 projekt som de i första hand 

arbetar med.  

Andra projektägare har strategin att sätta upp en mätmast efter att avtal tecknats utan att först ha 

använt sig av SODAR . Löwkrantz (2012) nämner även det stora värde de sätter på sina egna 

vindmodeller och karteringar vilket skulle kunna förklara deras mindre behov av inledande SODAR 

mätningar (Löwkrantz 2012). Då masten är en, för den inledande fasen, dyr investering kan det vara av 

vikt att genomföra en noggrann undersökning av andra förhållanden innan masten sätts upp. En 

erfarenhet vilken på senare tid blivit mer aktuell och har gjort att masten inte per definition sätts upp 

direkt i efter markavtal utan efter ett samspel med annan information som inhämtas i denna del av 

projektet (Stenbeck 2012).  

Masten kan även medföra andra mindre konkreta aspekter. Då masten kräver bygglov görs kommunen 

uppmärksam på etableringsplanerna och då de har tagit ställning till en mast kan det i ett senare skede 

medverka till att hanteringen av processen sker på ett mer genomtänkt sätt. Vidare kan en psykologisk 

effekt identifieras, där man ”sätter ner sin flagga i området” och visar att man är seriös och satsar 

resurser (Stenbeck 2012). Aspekter som kan vara relevant att vara medveten om men där de direkta 

effekterna kan vara svåra att kvantifiera. 

                                                           
23

 Vilket bl.a. har sin förklaring i effektekvation vilken presenterade i ekvation 4.1. 
24

 Bygglovsstorlek, färre en två verk över 150m alternativt färre än sju verk över 120m .  
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Oavsett strategi och tillvägagångsätt är rikligt med vinddata något som eftersträvas. Efter ett år med 

mätningar brukar man få en relativt god bild av vindförhållanden (Stenbeck 2012). Längre mätningar är 

dock ofta önskvärt och sammantaget kan generellt två års data vara nödvändigt. Dock kan det, beroende 

på hur projektet ser ut, vara önskvärt att genomföra delar av vindmätningarna parallellt med att 

projektet går vidare in i tillståndsfasen alternativt tillsammans med den vidare informationsinhämtning 

som sker i förprojekteringen (Ståhle 2012). Vindmätningar kan också ge en detaljerad bild av 

produktionsförhållanden och ligga till grund för utvärderingen av turbinleverantörer där man vill kunna 

dra maximal fördel av vald leverantörs prestanda. Mätningarna blir även grunden för utformning av 

parkdesign (Löwkrantz 2012). Andra aspekter av vindmätningar är kopplingen till just leverantörer vilka 

kan kräva omfattande mätningar med mast för att deras garantier skall gälla (Hellblom 2012) och till 

finansiärer vilka för att kunna få en säker bild av framtida avkastningar behöver ha bra data som grund 

(Berg 2012).  

 

 Inledande kommunikation 7.1.3.2

Kommunikationen i projekten utpekas som en av de mer väsentliga aspekterna för en lyckad 

etableringsprocess och det är viktigt att inleda denna tidigt (Cognell 2012). Det finns flera nivåer av 

kommunikationen, vilka blir viktiga i olika delar av projektet. Kommunikationen i alla dess former är 

fullständigt avgörande för att lyckas och något som kräver mycket tid under hela processen gång (Berg 

2012, Boström 2012, Hellblom 2012, Löwkrantz 2012, Stenbeck 2012). Inledningsvis i samband med 

markavtal är det viktigt att vara först ut med informationen till allmänhet i området (Hellblom 2012). 

Detta för att minimera anledningar till upprördhet och ett exempel på en enkel metod för att vara 

diskret innan det är klargjort om man skall gå vidare med projektet är att inte ha tydliga företagsloggor 

vid besök på siten. Anledningen till detta är erfarenheten att om information angående etableringen 

kommer ifrån någon annan än projektägaren kan detta leda till misstänksamhet vilket är en dålig grund 

att bygga vidare på i kontakten med de lokala intressenterna (Lund 2012).  

En nyckelprocess för en lyckad etablering är det inledande samrådet, vilken har en inofficiell karaktär och 

som formellt inte är nödvändigt25 detta är ett tillfälle att ha informationsmöten med allmänheten 

(Hellblom 2012) och även genom möten med kommun och länsstyrelse få värdefull information kring 

viktiga intressen och prioriteringar i regionen (Boekhout 2012). Något som sedan kan ligga till grund för 

de fortsatta markundersökningarna (Hellblom 2012). Då flera alternativa etableringsplatser finns i ett 

område kan dessa inledande kontakter även ligga till grund för lokaliseringsutredningar och det finns 

även ett värde i att få en överblick kring samrådsparter och vilka av dessa som bör prioriteras (Boström 

2012) 

 

 Undersökningar och information 7.1.3.3

För att kunna gå vidare i processen krävs mer information än den som blir tillgängligt genom olika GIS 

lager vid den inledande markidentifieringen (Ståhle 2012). Omfattningen på detta material varierar med 
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 Det är först vid samrådet i samband med att tillståndsprocessen inleds som detta krävs. 
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bland annat vilken strategi som projektägaren har. När projektägaren som Löwkrantz (2012) beskriver 

det vill att de flesta projekt som går vidare till tillståndsansökan också skall gå igenom, krävs det mer 

material men som samma Löwkrantz också påpekar finns det andra aktörer som hellre ser att de har ett 

antal tillståndsprocesser igång där utgångspunkten inte är att alla skall gå igenom. Varför också kravet på 

en grundlig förstudie blir mindre. Oavsett omfattningen på de fortsatta undersökningarna är 

hänsynstagande till platsspecifika egenskaper nödvändigt i arbetet (Ståhle 2012).   

Aspekter vilka utpekats som viktiga att ta hänsyn till i ett tidigt skede och vilka ofta inte har visat sig 

tillfredställande vid markidentifieringen är frågan om exempelvis anslutningsmöjligheter (Lord 2012) och 

försvarsintressen (Stenbeck 2012). Försvaret kan ha intressen i området som det på grund av sekretess 

inte finns information om, dessa behöver därför konsulteras innan man går vidare. Ett problem i 

samband med detta är även att sekretessen gör att det kan vara svårt att föra en dialog med denna 

myndighet kring anledningarna till eventuella problem (Särg 2012). Anslutningar har på senare tid blivit 

ett allt större problem vid etablering (Thomson 2012). Det kan behövas information av nätbolagen för att 

tillse att det finns kapacitet att ta emot ny elektricitet och prisinformation kring eventuella 

förstärkningsåtgärder vilka annars kan ge ett stort genomslag på projektkostnaderna (Berg 2012). Även 

det geografiska avståndet har betydelse då långa avstånd till potentiell inkopplingspunkt blir kostsamt 

och bland annat medför att det krävs fler kraftverk att fördela upp kostnader emellan (Löwkrantz 2012). 

Mycket av diskussionen kring anslutningsproblematiken involverar osäkerhet varför detta behandlas 

ytterligare nedan. 

 

7.1.4 Risker och osäkerheter i förstudien 
Att vindkraftsprojekt är behäftade med stora risker råder det ingen tvekan om och det finns flera 

aspekter att ta hänsyn till redan i förstudien och osäkerheter som, i de fall projektet går vidare, tas med 

till nästa fas. De moment som utmärkt sig i denna studie är på ett generellt plan anslutningsfrågan, 

kommunal inställning och prisprognostisering. Graden av dessa är kopplad till den aktuella situationen. 

Det förekommer såklart många andra osäkerheter i projekten men då dessa ofta i än högre grad är 

platsspecifika och inte uppfattas ha samma avgörande inverkan på projektet är kraven på ett anpassat 

behandlande så pass omfattande att de inte ryms i en mer översiktlig beskrivning. 

Möjligheten att till en rimlig kostnad kunna koppla in sin anläggning är ett osäkerhetsmoment som med 

sin potentiellt tunga ekonomiska påverkan är ett av de stora riskmomenten för vindkraft, något som 

även i takt med den ökade utbyggnader får allt större genomslag (Thomson 2012, Berg 2012). En 

anledning till osäkerheten är de långa ledtiderna i projekten, att teckna bindande anslutningsavtal med 

nätbolagen kan först ske efter att lagakraftvunnet tillstånd har erhållits och tiden ifrån ett beslut om 

fortsatt projektering och möjligheten till anslutningsavtal räknas ofta i år (Lord 2012). Under denna tid 

kan mycket hända och förutsättningar kraftigt förändras, exempelvis till följd av att annan elproduktion 

har kopplats in och där det vid projektets början fanns god tillgång på kapacitet har nu förbytts till en 

situation där stora resurser måste läggas på en uppgradering (Thomson 2012). Att få preliminär 

information ifrån nätbolagen upplevs som svårt av vissa projektägare då bolagen inte har resurser att ge 

snabba svar. I de fall som det finns flera koncessionsinnehavare i området och även då en anslutning 
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påverkar stamnätet26 blir hanteringen av denna fråga mer komplex (Berg 2012). Den information som 

sedan ges är just preliminär och sannolikheten att kostnaderna blir större än som den prisindikation som 

givits är relativt hög (Lund 2012).   

Osäkerheten kring kommunerna är i huvudsak kopplat deras maktposition vid tillståndsansökningen. 

Som nämnts i avsnitt 6.2.3 Tillståndsprocessen, kan kommunen, likt ett veto, säga nej till en etablering 

utan att motivera detta beslut närmare. Det kan också vara problem med att få klara besked från 

kommunen som håller hela vägen. Det finns självfallet stora regionala skillnader i kommunernas 

hantering och inställning (Särg 2012). Den politiska aspekten blir även tydlig då exempelvis kommunval 

helt kan förändra projektets ställning i regionen och där en tidigare positiv inställning förbyts och det 

därmed är risk för att projektet inte får tillstånd (Lord 2012). I samband med detta är det värt att ha i 

åtanke att i tillståndsprocessen sker inhämtandet av kommunens åsikt som sista del i länsstyrelsens 

arbete (Thomson 2012). 

Prognoser för per definition med sig osäkerhet vilket då även gäller för prognoser av framtida el- och 

certifikatpris, särskilt med bakgrund att den förväntade livslängden och därmed tiden att prognostisera 

är mellan 30 och 35 år (Stenbeck 2012). Elcertifikatens framtid är knutet till både utbyggnaden av 

förnyelsebar energi och den politiska viljan att utöka certifikatmarknaden när målen är uppnådda (Ståhle 

2012). Elpriset är sedan kopplat till både en inhemsk marknad med de inneboende problem som finns 

kring dessa prognoser men även här finns det politiska aspekter. Nationell inställning, till exempelvis 

kärnkraften, påverkar marknaden och globala aspekter kan exemplifieras av en eventuell framtida 

koldioxidskatt. Generellt har det dock blivit svårare att räkna hem projekten till följda av lägre elpriser. 

Det finns också en ökad konservatism i prognoserna med bakgrund av bland annat att det för tre år sen 

prognostiserades att elpriset idag skulle vara betydligt högre än utfallet (Stenbeck 2012). Prognosen blir 

alltså påverkad av hur pass riskbenägen den prognostiserade parten är och vilken grad av konservatism 

som appliceras (Ståhle 2012). 

 

7.1.5 Beslutsunderlag och beslut 
För att gå vidare i processen krävs en sammanvägning av tillgänglig information där hänsyns tas till olika 

ackumulerade problem kring exempelvis motstående intressen och infrastrukturella behov vilka ställs 

mot vindsituationen (Löwkrantz 2012). Att ha en positiv kommunal inställning till projektet är ytterligare 

ett exempel på en viktig punkt i ett underbyggt beslutsunderlag (Cognell 2012). 

Sammanställning av tillgänglig information ligger även till grund för de inledande kalkylerna vilka 

kontinuerligt uppdateras med ny information. I fallet där flera alternativ står mot varandra är även en 

ekonomisk jämförelse viktigt. Att slutligen ha en realistisk kalkyl vilken visar på tillfredställande utdelning 

med acceptabla risker är liksom vid annan affärsverksamhet en nödvändighet för att gå vidare mot 

realisering (Boekhout 2012).  
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Hellblom (2012) ger ett förenklat exempel på kriterier för att projektet skall få en fortsättning; det skall 

finnas en vindstyrka på 6.8m/s på 80 meters höjd, det skall finnas få motstående intressen och inga som 

av Energimyndigheten beskrivs som viktigare än vindkraft27, det skall finnas möjlighet att ansluta till 

regionnätet och markförhållandena på etableringsplatsen skall inte presentera oöverstigliga svårigheter i 

relation till lutning och sankmark (Hellblom 2012).  

Att lyfta perspektiven ifrån enbart de rent markspecifika egenskaperna kan ge ytterligare input i 

beslutsprocessen. I de fall det redan finns köpare till den tilltänkta parken ger det en positiv ekonomisk 

säkerhetsaspekt, det kan även i dessa fall vara värt att överväga att ta projektet vidare i processen i 

förtid och att vidare undersökningar görs parallellt med projekteringsfasen (Löwkrantz 2012). 

En slutlig åtgärd för att stärka projektorganisationen för framtiden är att återkoppla vid fasens avslut. 

Dokumenterad erfarenhet blir viktigt för att inte göra om misstag och för att effektivisera processen för 

framtiden. Något som även gäller för efterkommande faser i projektet. Det kan handla om information 

kring förändrade regelverk och kommunal inställning (Lord 2012). 

 

7.2 Projektering 
Att fortsätta projektet innebär en fördjupning på alla fronter med den naturliga konsekvensen att 

kostnaderna ökar, exempelvis är varje enskilt alternativ som man går vidare med avsevärt mycket dyrare 

en den samlade hanteringen av samtliga alternativ i förprojekteringen (Ståhle 2012). 

Kulmen i denna del av projektet är att få tillstånd för parken och en stor del av arbetet kretsar kring att 

ta fram den nödvändiga informationen för detta. Kommunikationen konkretiseras i samrådsprocessen 

och även markundersökningarna intensifieras i form av inventeringar. Dessa bygger tillsammans med 

projektbeskrivningen upp MKB:n. Sedan handläggs ansökan av myndigheter där hänsyn tas till bland 

annat remissinstanser och samrådsparter. Sedan hanteras tillsammans med berörda parter eventuella 

kompletteringskrav och överklagan. Varefter projektägaren, efter hantering av projektets risker och 

osäkerheter, tar ställning till om projektet skall tas vidare. 

 

7.2.1 Ansökningsmetoder  
Som med mycket annat kring vindkraftsetablering får en viss strategi effekt på många delar utav 

processen. Tillståndsansökan är en sådan faktor då denna kan göras på två huvudsakliga sätt, ett 

förfarande är att söka på koordinater där de exakta positionerna för vindkraftverken presenteras, 

alternativt kan en flexzon med exempelvis 100m radie användas (Löwkrantz 2012). Alternativet är den så 

kallade boxmodellen. Med denna metod kan projektägaren i ett senare skede bestämma plats för varje 

individuellt verk då ansökan gäller ett område. Dock kommer länsstyrelsen i besluten att behäfta 

tillståndet med ett antal villkor. Dessa villkor kan typiskt handla om krav på avstånd till bebyggelse och 

ljudstörningar samt skuggor på omgivningen (Stenbeck 2012).  
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Att fundera på vilken form ansökan skall ta är viktigt att göra tidigt då detta beslut kommer att påverka 

flera delar av processen. Markavtal är en sådan på punkt, då det inte är bestämt var verken ska placeras 

när projektet går in i ansökningsfasen kan det därmed vara oklart, i fallet med flera markägare 

involverade, hur ersättningen kommer att se ut. Ett sätt att öka tydligheten i detta läge är att applicera 

den av LRF28 utformade ersättningsmodellen. Denna modell är vanligt förekommande i alla form av 

ersättningsutformning och med användningen av den blir ersättningsprocessen mer transparant 

(Stenbeck 2012). Detta borde även minska osäkerheten hos markägarna då de vet principen bakom 

ersättningen och därmed får ökad förståelse för den utbetalning som faktiskt utgår efter en genomförd 

etablering.  

De faktorer som verkar vara de viktigaste att ta ställning till i valet av ansökningsform är värdet av ökad 

frihet kring placering med allt vad det för med sig kontra behovet av en ökad omfattning på 

markinventeringarna och planering av parkutformning. Boxmodellen medför generellt ökad omfattning 

av markutredningarna särskilt de arkeologiska och naturinventeringarna. Det är dock en avvägning hur 

pass noggranna dessa skall vara då den totala andelen av marken som slutligen används ofta inte 

överstiger 5% av etableringsområdet. Då undersökningarna är mer översiktliga finns emellertid risken för 

påstötning av problem i samband med konstruktionen (Stenbeck 2012). Oro för omfattande 

undersökningar är annars en anledning till att söka på koordinat (Lund 2012). Värt att påpeka i detta 

sammanhang är dock att det även vid en koordinatansökan krävs inventeringar som inte enbart är 

kopplade till platsen för turbinen, exempelvis påverkan på fågellivet kräver att detta kartläggs i stora 

delar av etableringsområdet (Berg 2012).  Ytterligare en faktor är att myndigheter i stor utsträckning 

föredrar ansökningar där koordinaterna för verken är angivna. Vidare krävs det detaljerade utformning 

på parken då dess exakta koordinater krävs vilket i sin tur kräver omfattande analys av vinddata. Något 

som kan föra med sig problem vid senare turbinupphandlingar (Ståhle 2012). Generellt gäller principen 

att ju fler verk som planeras desto mindre betydelse har de exakta positionerna och ju färre verk samt en 

stor population närboende bidrar till ökade krav på en exakt placering (Stenbeck 2012) 

Att just kunna skjuta på beslut kring den exakta placeringen av verken kan vara en betydande vinst. Inte 

bara i form av en mindre arbetsinsats kring vindalysen i detta skede utan också de detaljerade beslut 

kring val av turbintyp och utformning av parkens infrastruktur. Ett argument, som även myndigheter har 

börjat lyssna till, är att då exakta positioner krävs kan detta medföra att den bästa tekniken inte kan 

användas vid realiseringen. Efter de kanske tre år som går ifrån utformning av ansökan och konstruktion 

kan mycket ha förändrats på turbinfronten med konsekvensen att de platser som valts inledningsvis inte 

längre är optimala (Stenbeck 2012). Även möjligheten att kunna bygga flera verk på ett tillsammans 

optimerat sätt ökar vid en öppen ansökan (Hellblom 2012).  

En annan aspekt som påpekas av Stenbeck (2012) är också den ökade möjligheten att involverad 

allmänhet och andra intresserade då ansökan sker med boxmodellen. Då denna metod kräver att 

projektägaren presenterar flera alternativ på parklayout kan det ske en mer öppen dialog mellan 

projektägare och andra intressenter och deras åsikter kan ha en större inverkan på det slutgiltiga 
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resultatet. Dock är det idag förvånande få som tar chansen och involverar sig i frågan om designen 

(Stenbeck 2012)  

 

7.2.2 Fortsatt kommunikation och samråd 
Den konkretisering som sker av kommunikationen i denna fas ligger till grund för hur pass smidigt resten 

av projektet kommer att fortlöpa (Särg 2012). De intressenter som identifierats i förprojekteringens 

inledande möten blir nu föremål för en intensivare uppvaktning, där dessa får möjlighet att yttra sig 

kring projektet. Viktigast är generellt kontakten med kommun, länsstyrelse samt berörd allmänhet (Berg 

2012). Deras åsikter kan ge en bra uppfattning vilken omfattning olika former av inventeringar skall få 

samt viktigt input till parkens omfattning och placering. Projektspecifika attribut blir sedan avgörande för 

vilka andra remissinstanser som man vill konsulterar. Det kan handlar om aktörer som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Boverket, Kommerskollegiet, Svenska kraftnät (SVK) och nätbolag. 

De viktigaste och i princip obligatoriska berörda myndigheterna är Försvarsmakten, Post- och 

telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Luftfartsverket (Stenbeck 2012). 

Sammantaget kan det handla om som mest 20-40 stycken instanser som konsulteras inom ramen för 

samrådet, vilket på grund av sitt blotta omfång blir ett tidskrävande arbete (Berg 2012). 

Samrådsprocessen leder slutligen fram till samrådsredogörelsen vilken även bifogas MKB:n och som 

ligger till grund för den tillståndsansökningen (Hellblom 2012). 

Vindkraft väcker liksom kärnkraft starka reaktioner bland allmänhet och intresseorganisationer 

hanteringen av dessa blir därför en viktig del i den inledande projekteringen. Information bör ha 

förmedlats redan under förstudien men kontakten fortsätter under projekteringen och intensifieras. 

Formen för denna kontakt är ofta informationsmöten där projektägaren presenterar projektet och svarar 

på frågor (Thomson 2012). Ett alternativ är att skicka ut ett omfattande skriftligt material till närboende 

vilka sedan på egen hand går igenom informationen och kommer med frågor och synpunkter till 

kontaktpersoner hos såväl kommunen som hos projektägaren. Anledningen till detta är att undvika att 

dominerande och negativa personer tillåts påverka konstruktiviteten på större informationsmöten (Lund 

2012). Att ha en personlig kontakt med närboende verkar dock vara det vanliga förfarandet trots att 

liknande erfarenheter kring starkt negativa individer och deras påverkan på mötena inte är okänd (Berg 

2012).  

De frågor som i första hand ger upphov till oro kretsar kring skuggor, buller, begränsningar i jakt och 

turistnäring samt att kvalitén på boendet skall försämras. Bekymmer liknande dessa återfinns även hos 

kommunen med skillnaden att hos kommunen sätts frågorna i ett större perspektiv. (Löwkrantz 2012). 

En erfarenhet i kontakten med allmänheten är också att det förekommer en del myter och rykten av 

negativ karaktär som kräver professionellt och sakligt bemötande (Lund 2012). Just vikten av att låta 

kontakten ta tid är också en aspekt som kan ha en positiv inverkan på projektet, det dyker ofta upp 

många frågor hos de närmast berörda vilka om de bemöts på ett bra sätt och får en underbyggd 

förklaring kan bidra till positiv inställning till etableringen. Dessa frågor är heller inte begränsade till 

enbart samrådsprocessen utan kan dyka upp senare i projektet och trots att det kanske inte är ett krav 
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ifrån projektägaren kan det ses som ”god projekteringssed” att upprätthålla kontakten genom hela 

projektet (Berg 2012).  

Att påverka opinionen till att bli mer positiva är en utmaning som trots att den är tidskrävande bedöms 

som möjligt. Detta gäller särskilt den grupp, som oftast är störst, med relativt neutrala åsikter, flankerad 

av obotliga pessimister och optimister. Med den neutrala gruppen går det att föra ett konstruktivt 

resonemang kring faktiska etableringseffekter både positiva och negativa (Stenbeck 2012). 

Ett sätt att konkret bearbeta intressenter i regionen är genom ekonomisk kompensation både direkt och 

indirekt. Direkt genom förekomst av en så kallad byggdepeng. Denna ersättning till olika former av lokal 

verksamhet finns med som en positiv aspekt både i diskussion med allmänhet och med kommun. Den 

exakta utformningen på denna ersättning varierar den kan gå direkt till olika föreningar eller fonder utan 

kommunens inblandning eller kan kommunen helt distribuerar hela betalningen. Gemensamt är att 

byggdepengen oftast ges som en del av bruttoproduktionen (Löwkrantz 2012). Indirekt kan 

bearbetningen ske genom att peka på framtida arbetstillfällen vid en etablering vilket kan ske genom 

inofficiella överenskommelser kring framtida upphandlingar där en lokal hänsyn kan tas. Något som även 

till följd av bland annat minskade transportkostnader inte bara har en förankringsvinst för projektägaren 

utan också rent kostnadsmässiga fördelar (Hellblom 2012). En inställning som kan bekräftas ur ett 

konsultperspektiv där en erfarenhet är att det ofta finns krav på en geografisk närhet för vissa typer av 

uppdrag (Håkansson 2012).   

I sitt långa arbete med vindkraft på olika plan har Thomson (2012) identifierat fem steg för att i 

samhället öka acceptansen för vindkraft som sammanfattas i tabell 7.1. Dessa kan ses som en grund i 

hanteringen av lokala intressenter på både lång och kort sikt. 
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Tabell. 7.1 Fem steg för ökad acceptans (Thomson 2012) 

Steg Beskrivning  

Tillvänjning Att leva med välgenomtänkt vindkraft leder ofta i 

förlängningen till insikten att vindkraft inte har påverkat mig 

eller min verksamhet negativt och bidrar på så sätt till att 

minska felaktiga myter. 

Lokalt ägande  På Gotland ägs 50 % av alla vindkraft lokalt och detta har 

bidragit mycket till den positiva inställningen.  

Avstånd ifrån 

verk till 

bebyggelse   

Ett väl tilltaget säkerhetsavstånd till bebyggelse är 

avgörande för att inte missnöje skall uppstå, på Gotland är 

praxis minst 1000m till närmsta bostad och bara i 

undantagsfall går detta ner mot 500. 

 Byggdepeng  Att ge tillbaka till lokala samhället kan underlätta i 

etableringen, detta behöver inte nödvändigtvis vara i 

pengar.  

Medvetandegöra 

betydelsen 

Medvetande göra vindkraftens betydelse Vara noga med att 

presentera produktion för att visa att vindkraft gör skillnad 

och även visa på de arbetstillfällen som vindkraften ger 

upphov till. 

 

7.2.3 Markinventering och MKB 
Att detaljerat undersöka vilka konsekvenser en etablering kommer att få på mark och miljö är en del av 

etableringsprocessen som man inte kommer ifrån och att där genvägar i from av slarviga utredningar 

sällan lönar sig utan istället leder till kostsamma fördröjningar i ett senare skede (Berg 2012). Men den 

exakta utsträckningen kräver att flera faktorer tas i beaktande vilket synliggörs i avsnitt 7.2.2 Fortsatt 

kommunikation och samråd.  

Att avsluta analysen av insamlad vinddata är en nödvändig del oavsett om målet är att hitta mer fast 

definierade platser för verken eller flera lösa layout förslag (Berg 2012). Det är också så att olika 

uppläggsförslag kontinuerligt revideras under processens gång och i ljuset av nyinkommen information 

(Löwkrantz 2012). Det finns en rad områden som kan kräva särskild uppmärksamhet under 

inventeringsfasen, vilken omfattning som krävs är som så mycket annat kring vindkraftsetablering 

platsspecifikt och kopplat både till regional inställning samt platsens fysiska egenskaper. Under senare 
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tid har kraven ökat på bland annat; kulturmiljöutredningar29 (Boekhout 2012), visuell presentation30 

(Ståhle 2012) och lokaliseringsutredningar31 (Boström 2012).  

När det kommer till de olika naturutredningarna som krävs inom etableringsområdet är det viktigt att 

dessa planeras och för att göra detta krävs ofta specialistkompetens. Något som kan exemplifieras med 

fågelinventeringar, dessa kan bara genomföras vissa delar på året vilket kan göra att projektet tar 

tidsmässig skada om det brister i den planeringen. Om det i ett senare skede inkommer krav på 

kompletteringar kan även det innebära väntetid innan dessa är möjlig att genomföra (Ståhle 2012).  

MKB:n handlar sedan mycket om att sammanställa undersökningarna kring, natur- och djurlivsanalys, 

kulturutredningar, landskapsanalys samt påverkan på andra intressen så som flygplatser och 

telekommunikation (Berg 2012, Lord 2012).   

 

 Upphandlingar 7.2.3.1

Vilket har uppmärksammats i avsnitt 5.4 Aktörer på vindkraftsmarknaden, är många av aktörerna på 

vindkraftsmarknaden relativt små varför många av etableringsprocessens uppgifter kräver extern 

kompetens. Vilka upphandlingar som görs och vilken omfattning de sammantaget får skiljer sig naturligt i 

hög grad, beroende på den interna strukturen hos respektive aktör. Grundläggande blir vilken 

kompetens och affärsstrategi som projektägaren har. Naturinventeringar är en del som de flesta 

projektägare upphandlar konsulttjänster för då detta är ett område som kräver särskild specialist 

kompetens (Stenbeck 2012). Sedan finns hela spektrat där mindre aktörer kräver fler tjänster kring 

exempelvis även, landskapsanalys och vid stora projekt även en extern sammanställare av MKB och 

ansökan (Berg 2012). Juridisk hjälp är något som krävs i många fall genom hela projektet (Cognell 2012). 

Ytterligare en aspekt på extern kompetens kan vara att öka trovärdigheten, vilket kan exemplifieras av 

konsulter som validerar internt framtagna ljudberäkningar (Särg 2012). Även i detta arbete finns det 

lokala perspektivet med då lokala aktörer kan prioriteras i upphandlingsprocessen både för att förankra 

projektet och för att minska transportkostnader (Löwkrantz 2012). 

 

7.2.4 Tillståndshantering 
När ansökan är sammanställd och inskickad behandlas denna av länsstyrelsen. Det är också denna fas 

som potentiellt utgör projektets längsta del, en tumregel är ett tidsspann på ett år per instans32 (Boström 

2012). De regionala skillnader som identifieras av många projektägare kan spela en avgörande roll och 

något som idealt har utkristalliserat sig redan under den tidiga kommunikationen. Det är dock först nu 

som de för projektet konkreta effekterna kan yttra sig. Då tillståndsansökningen börjar hanteras av 

myndigheter kommer detta medföra att de överväganden som tidigare gjorts angående bland annat 

motstående intressen naturligt blir utvärderade. Förekomsten av andra tillstånd kring exempelvis 
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 Kan likställas med arkeologiska undersökningar (arkeodok.com 2012), varför dessa utryck används synonymt.  
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 Kan exempliferas med de många fotomontage som bifogas de flesta ansökningarna.  
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 Där olika alternativa etableringsplatser utreds. 
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 Alltså potentiellt ca tre år om går via länsstyrelse, mark- och miljödomstolen och mark- miljööverdomstolen. 
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ledningar är något som åligger nätbolagen att ansvara för, dock kan det vara värt att ha även denna 

process under uppsikt (Hellblom2012), för en vidare diskussion se avsnitt 7.1.3.3 Undersökning och 

information 

Det finns i tillståndsprocessen även utrymme för flexibla tolkningar av vad som är viktigt, varför regionala 

intressen spelar en avgörande roll för bland annat vad som är lagom omfattande utredningar. Utan 

tidigare erfarenhet av etablering i den aktuella regionen kan det vara mycket svårt att göra korrekta 

avvägningar av lokala prioriteringar (Stenbeck 2012). Arbetsbelastningen hos olika myndigheter kan även 

det påverka hur projektet hanteras, inte minst när det kommer till tidsaspekten (Hellblom 2012). Sist i 

länsstyrelsens hantering inhämtas även ett yttrande ifrån kommunen vars ställningstagande därmed 

kommer synliggöras. Det faktum att detta görs sist, efter yttrande ifrån andra remissinstanser är ett 

förfarande som kan ifrågasättas då kommunens inställning väger mycket tungt (Thomsson 2012). 

 

 Kompletteringar och överklagan 7.2.4.1

Eventuellt som en följd av de stora regionala skillnaderna som finns i hanteringen av processen är 

kompletteringar något som en projektägare får räkna med. Vad dessa sedan handlar om är i de flesta fall 

väldigt projektspecifikt (Särg 2012). De generella kompletteringskrav som identifierats har koppling till de 

i avsnitt 7.2.3 Markinventering och MKB nämnda områden där kraven ökat på senare tid 

(kulturutredningar, visuell presentation och alternativa etableringsplatser).   

Att länsstyrelsens beslut överklagas kan även det betraktas som vanligt (Österberg 2012), vanligare att 

det sker än det omvända (Hellblom 2012). De bakomliggande anledningarna är självklart varierande men 

kan kretsa kring synpunkter på bullernivåer samt skugg- och landskapspåverkan (Stenbeck 2012). En 

vanlig grupp, utöver närboende, som överklagar är intresseorganisationer vilka exempelvis har 

synpunkter på den effekt som parken har på landskapet och i förläningen dess påverkan på 

turistnäringen (Berg 2012). När sedan Mark- och miljödomstolen (MMD) som första instans efter 

länsstyrelsen tar vid är det även där viktigt att ha gjort ett omfattande förarbete för att inte ytterligare 

kompletteringar uppkommer. Österberg (2012) exemplifierar en komplex del i domstolens arbete med 

de subjektiva aspekter av etableringen som kräver ett ställningstagande. Det handlar om att bedöma 

kumulativa effekter av större parker och vilka landskapspåverkande effekter dessa får (Österberg 2012). 

Något som understryker tidigare nämnda behov av tydlig visualisering. Att överklaga beslut är något som 

inte enbart rör aktörer med negativa synpunkter på etableringen utan även den drivande parten. Det 

kan handla om att de av länsstyrelsen uppsatta begränsade villkor anses oskäliga. En potentiellt 

tidspåverkande faktor att ta hänsyn till är att i de fall projektägaren överklagar kan det krävs en så kallad 

kungörelse33. Detta innebär att information går ut till alla berörda och deras åsikter sedan tas in. 

Bakgrunden till detta förfarande är att det skall finnas möjlighet för berörda att ta ställning till de 

potentiellt förändrade villkoren som en överklagan av projektägaren medför. Efter att MMD sedan 

behandlat parternas och olika remissinstansers handlingar och gett tillfälle för parterna att ta ställning till 

dessa fattas beslut. Detta kan sedan under tre veckor överklagas till högsta instans, Mark- och 
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miljööverdomstolen (MÖD). Dessa tar i dagsläget upp relativt många fall då vindkraftsbranschen är 

relativt ny (Österberg 2012).    

7.2.5 Risker och osäkerheter i projekteringen 
Hur värderingen av projekteringens risker görs beror både på vilken utgångspunkt bedömaren har och 

hur de områdesspecifika egenskaperna ser ut. En tidsmässigt mycket tung risk är frågan om 

överklagande, vilken i första hand bearbetas med väl genomförd kommunikation och MKB 

sammansättning (Lund 2012).  

Som nämndes i 7.1.4 Risker och osäkerheter i förstudien finns många av projektets risk och 

osäkerhetsmoment med under stora delar av projektet. Vissa får i detta skede en delvis förändrad 

karaktär. När det kommer till anslutningsproblematiken kan en analys av nätbolagens arbete vara av vikt, 

då nätbolagen är skyldiga att ta hand om eventuella tillstånd som krävs för att upprätta anslutning. 

Hanteringen av dessa påbörjas dock inte förrän parkens miljötillstånd har vunnit lagakraft34 vilket gör att 

om problem uppstår med ledningsrätten fördröjer det projektet. Det finns också fall där detta faktum 

inte tagits i beaktande och att det först när projektägaren varit redo att inledda byggnationen som det 

visat sig att processen med ledningsrätt hade dragit ut på tiden. Dock är denna tillståndsprocess inte lika 

omfattande som miljötillståndet men att ha denna process under uppsikt är viktigt för att kunna planera 

realiseringen av projektet på ett bra sätt (Stenbeck 2012).  Problem med anslutningen kan även generera 

stora kostnader för nätbolagen vilket i slutändan belastar projektägaren (Hellblom 2012). 

Kvantifieringen av olika faktorer, både sannolikheter och konsekvenser, blir i detta skede tydligare som 

en följd av den i relation till förstudien stora mängden data. Det rör sig om såväl tydligare indikationer på 

framtida produktion som uppfattningar kring etableringsplatsens egenskaper. En erfarenhet är att det 

tvärvetenskapliga angreppsätt som projektet som helhet kräver appliceras redan i tidigt skede. Detta 

hänger samman med risken att ge utfästelser vilka sedan kan bli problematiska med tid- och 

kostnadsmässiga konsekvenser. Ett konkret sätt att undvika detta är att ha med byggkompetens redan 

tidigt under projekteringen för att inte i realiseringsfasen upptäcka att de initiala planerna var befästa 

med problem (Ståhle 2012). 

De stora regionala skillnader som identifieras av projektägare är en naturlig riskfaktor med stor 

osäkerhet och vilken kan vara svår att utan erfarenhet av regionen behärska. Detta kan exemplifieras av 

hanteringen av det sedan tidigare nämnda kommunala vetot. Ett riskmoment som kan bearbetas med en 

sammanfattande analys. Det kan bland annat handla om den lokala politiska situationen där hänsyns tas 

till eventuella framtida val och hur dessa skulle kunna påverka inställningen hos kommunen (Lord 2012). 

Regionala skillnader kan även vara en faktor i de osäkerheter kopplade till de villkor som ställts på 

projektägaren i fallet med ett beviljat tillstånd, om omfattningen eller placeringsmöjligheterna kraftigt 

begränsas kan projektets ekonomiska bäring äventyras. En erfarenhet är att projektets omfattning ofta 

begränsas av myndigheterna under processen gång. Detta är något att överväga vid utformningen av 

parkens omfattning som tillståndsansökan grundar sig på (Stenbeck 2012). Ytterligare en viktig aspekt är 

i de fall parken överklagas av projektägarana, det finns i det läget ingen möjlighet att lägga till fler 
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kraftverk i relation till den initiala ansökan, då måste hela ansökningsprocessen göras om (Österberg 

2012). 

 

7.2.6 Beslutsunderlag och beslut 
Avslutningen på projekteringsfasen är ett lagakraftvunnet tillstånd. Detta sätter sedan upp ramarna för 

fortsättningen på projektet. Ett initialt ställningstagande är, utifrån projektägarens premisser, om det är 

värt att ta projektet vidare. En avvägning som bör innehålla så många av projektets komponenter som 

möjligt. Ett potentiellt problem i denna del är av psykologisk karaktär med aktörer som kan drabbas av 

något som liknar tunnelseende för sitt eget projekt. Mycket tid och arbete har lagts ner vilket kan bidrar 

till att grumla en rationell beslutsprocess (Boekout 2012). 

Förutom processen med tillstånd för infrastruktur är det också i detta skede som en konkretisering av 

turbinval kan göras. Då turbintillverkarna generellt, på grund av den stora resursåtgången, inte är villig 

att lämna färdiga anbud förrän parken har tillståndet klart är det först i nästa fas som den 

upphandlingsprocessen kan inledas. Då ett projekt bedöms som relativt säkert kan kravspecifikationer, 

kring både turbiner och infrastruktur, tas fram redan innan tillståndet är klart (Sthåle 2012).  

 

7.3 Realisering och avslut 
Att realisera en vindkraftpark är en kostsam process. Att skaffa tillstånd och realisera dem först senare 

kan vara behäftat med problem då tillståndet måste tas i anspråk, sätta igång realiseringsprocessen, 

inom fem år annars förfaller det (Stenbeck 2012). 

Som i många andra delar i projektet ser sättet att genomföra momentet och fördelningen av uppgifter 

mellan interna och externa aktörer väldigt olika ut. Under realiseringsfasen krävs dock hänsynstagande 

till flera moment oavsett arbetsdelning. Förberedelser för byggnation i from av turbin- och 

entreprenadupphandlingar samt konkretisering av planering kopplat till etableringssiten. Efter 

konstruktionen och efter hänsynstagande till projektets risker, bör ett överlämnande och återkoppling 

ske.  

 

7.3.1 Turbiner, entreprenad och platsspecifika undersökningar 
För att göra en fördjupning i utvärderingen av turbinvalet krävs goda kunskaper om etableringsplatsen. 

Detta bland annat då turbinmodeller skiljer sig ifråga om typ35 av vind de är anpassade för. Parkens 

designförslag ger även den information kring avstånden mellan verken vilket för olika modeller ger olika 

konsekvenser. Att säkerställa och analysera leveransförhållanden är en faktor att ta hänsyn till för att 

undvika att etableringen blir fördröjd på grund av att kraftverken inte är leveransklara (Hellblom 2012). 

Då ljudemissionen från olika verk är olika blir avståndet till närboende även det en faktor, särskilt som 

just ljudbegränsningar är vanligt i de tillstånd som ges. För att matcha projektägarens krav med de anbud 
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som leverantörer har lämnat görs vanligen en uppsättning modelleringar. Denna utvärdering av olika 

leverantörer är en iterativ process.  (Ståhle 2012). Då kravet är stort på omfattande information i 

uppställning av kravspecifikation och vid det vidare genomförandet av upphandlingsprocessen är det 

viktigt, i de fall som någon annan avdelning eller aktör är huvudansvarig, att dessa har tillgång till det 

underlag som producerats i föregående steg i processen (Berg 2012).  

Då projektägarens strategi syftar till ett långsiktigt ägande finns det andra aspekter att ta under 

övervägande. Cognell (2012) påpekar vikten utav långsiktig tillgång till servis och reservdelar som en 

komponent av upphandlingsarbetet. Där man gärna ser att det finns ett flertal leverantörer utav dessa 

tjänster för att inte hamna i en för stark beroendeställning (Cognell 2012).  

De flesta turbinleverantörer erbjuder en turn-key lösning där de levererar och sätter upp kraftverken 

(Håkansson 2012). Detta lämnar ändå en hel del arbete kvar att utföra. Något som vanligen av 

projektägaren läggs ut på entreprenad. Ett samspel mellan entreprenad och turbinleverantören 

uppkommer naturligt kring frågan om transport vilket kan vara en utmaning i de fall etableringar sker i 

otillgängliga områden, där särskilda krav kan ställas på innovationsförmåga för att komma fram till en 

tillfredställande lösning (Stenbeck 2012).  

Det krävs innan konstruktion återkommande platsbesök av tekniker och likande för att utvärdera 

området, detta är något som bör ske redan tidigt i processen men som i samband med 

byggnationsförberedelser intensifieras (Löwkrantz 2012). Många gånger är de intensifierade 

undersökningarna, utryckta som geologiska studier, något som köps in av projektägaren (Lord 2012). 

Dessa är förhållandevis dyra36 varför de oftast görs efter att tillståndet är på plats, om inte projektet 

redan tidigare anses som ovanligt säkert (Boekhout 2012). Dessa undersökningar behöver anpassas efter 

markförhållanden med målet att hitta lämpliga uppställningsplatser och ta fram information för att 

optimera konstruktionen (Berg 2012). 

 

7.3.2 Konstruktion 
En åsikt som delas av de flesta i branschen är att själva konstruktionerna inte utmärker sig nämnvärt, 

ifråga om komplexitet, i relation till andra byggprojekt (Håkansson 2012, Ståhle 2012). Det som ifrån 

projektägarens sida kan vara en komplex faktor är samordning och kontroll mellan olika entreprenörer 

(Hellblom 2012). Bakgrunden ligger bland annat i de tvärvetenskapliga tendenserna som ett 

vindkraftsprojekt innehar, då flera tekniska specialiteter kräver samordning. Applicerandet av erfarenhet 

blir även i denna fas, i from av ”know how”, en viktig egenskap för att lösa uppkomna problem (Bernhoff 

2012). Till vilken grad samordningen upplevs som ett problem beror bland annat på vilken roll 

projektägaren tar i projektet, denna kan variera mellan att delegera ut mycket av ansvaras- och 

samordningsfunktioner till entreprenörer till att själva vilja ha full kontroll på realiseringsfasen olika 

processer. Om någon fysisk del av, den annars relativt okomplicerade konstruktionsprocessen, 

identifieras som utmärkande är det, under vissa platsspecifika omständigheter, fundamenten och det 

interna elnätet (Ståhle 2012).   
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Då denna del av projektet står för en överväldigande majoritet av kostnaderna kan små förändringar i 

denna process leda till, i relation till övriga delar utav projektet, stora effekter på kostnaderna. Det kan 

handla om vilka grad som projektägaren engagerar sig i projektet. Lund (2012) exemplifierar med hur 

planeringen av parkens vägnät flyttats från en extern aktör till att den funktionen görs internt. Något 

som medförde betydande besparingar i projektet (Lund 2012). 

 

7.3.3 Risker och osäkerheter i realiseringsfasen 
Förutom de potentiella problemen med samordning i byggnationen finns det ytterligare risker att ta 

hänsyn till. Ett problem som kan dyka upp i samband med byggnation av både kraftverk och infrastruktur 

är fornlämningar. Dessa kräver att arbetet stoppas och platserna utreds (Ståhle 2012). Risken för detta 

kan minskas med hjälp av en grundlig förundersökning, men det krävs också en avvägning av vilken 

omfattning och därmed kostnad som dessa undersökningar skall få. Särskilt gäller detta i fallet med ett 

tillstånd enligt boxmodellen där den mindre fasta strukturen leder till ökade risker (Stenbeck 2012). Att 

ta hänsyn till vad som är känt sedan tidigare37 kan också vara ett sätt att få en balanserad bild av de 

faktiska riskerna.  

Till ovanstående diskussion kan kopplas aktörers olika riskbenägenhet, vilket kan exemplifieras av hur 

pass benägen dessa är att genomföra en geologisk undersökning innan tillstånden är klara, detta för att i 

ett senare skede spara tid (Ståhle 2012). En till kommunikation kopplad osäkerhets som kan upplevas av 

lokala intressenter är otydlighet i ansvarsfördelning. Då många aktörer är inblandad i olika skeden av 

projektet är det viktigt att vara tydlig med vem som innehar helhetsansvaret och vem man kan vända sig 

till (Löwkrantz 2012). 

Generellt får problem i byggnationsfasen stor ekonomisk påverkan på projekten varför det är viktig att 

fokusera på dessa. Däremot får risktänkandet inte ta överhanden i relation till projektets andra delar då 

risken istället är att andra delar som kommunikation blir lidande (Stenbeck 2012). Berg (2012) 

understryker även vikten av ”Know how” under etableringen för att navigera bland riskerna, då det inte 

finns något sätt att försäkra sig mot allt. 

Nämnas kan även de tekniska problem som kan tillkomma efter att parken satts i drift. Dessa rör sig i 

första hand om problem med turbinen i form av bland annat förslitningsskador på dess lösa delar. Vissa 

turbinleverantörer har historiskt sätt haft stora problem med exempelvis växellådor (Bernhoff 2012). 

 

7.3.4 Överlämning och återkoppling 
Hur och när denna del inleds är beroende av projektägarens strategi, vilket blir tydligt i relation till 

avsnitt 5.4 Premisser för vindkraftsetablering. Vid en försäljning av ett lagakraftvunnet tillstånd sker 

överlämningen tidigare än vid driftfärdig park. Dock kan projektet på ett större plan och i relation till 

detta arbetes syfte och avgränsningar anses färdigt först när parken är klar för driftsättning. Därefter kan 

parken säljas och projektägaren lämnar allt ansvar för parken, alternativt kan projektägaren finnas kvar 
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med driftstöd under en längre eller kortare tid. Andra aktörer vid projektets avslut börjar föra in den nya 

kraftkällan bland övrig produktion.  

En del av överlämningsprocessen, i fallet att parken skall säljas, är genomförandet av due diligence38 en 

tjänst som köps in av konsult vilken sedan går igenom det färdiga projektets kvalitet som stöd för 

potentiella kunders (Boekhout 2012). 

Återkoppling är något som för många aktörer genomförs flera gånger under projektets gång och särskilt 

noggranna blir genomgången av projektet i de fall som några allvarliga problem har uppstått (Lund 

2012). Efter avslutat projekt sammanställs sedan projektet och en generell återkoppling sker som bland 

annat kan ligga till grund för en justering av projektmodellen, i de fall denna existerar i formaliserad form 

(Cognell 2012). Analys av projektgenomförandet i dess helhet kan även bland annat leda till bättre 

beslutsprocesser med målet att effektivisera hanteringen av initierade projekt så att dessa inte dras 

längre än nödvändigt (Boekout 2012). Effektiviseringar i form av undvikandet av återupprepning av 

tidigare gjorda misstag är en aspekt utav den avslutande återkopplingen (Lord 2012). I arbetet med 

återkoppling är behovet av relevant information en viktig faktor. Irrelevant information blir en 

oproduktiv faktor i arbetet. Förutom den värdefulla information som inhämtas i genomförda projekt 

finns det även värdefulla utvecklingsmöjligheter i samspelet med andra aktörer i branschen (Stenbeck 

2012).  
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8 Projektmodell  
För att ta fram en generell projektmodell för vindkraftsetablering krävs de delar som presenterats 

tidigare. Utifrån marknadsmässiga förutsättningar kan olika strategier tas fram vilka kommer att påverka 

det fortsatta etableringsprojektet. Vidare krävs en förståelse kring etableringsprocessen för att kunna ta 

fram generella steg.  

Den projektmodell som tagits fram har sin grund i den som presenterades i avsnitt 2.2 Projektmodellen, 

och som bland annat genom sin påverkan på intervjumodellen genomsyrar arbetet. Utifrån den 

processbeskrivning som beskrivits i kapitel 7 Vindkraftsetablering, processbeskrivning sker här vissa 

modifieringar. Inledningsvis delas projekteringsfasen upp i faserna; projektering -tillstånd och 

projektering-upphandling. Detta på grund av vilja att få med fler beslutspunkter bland annat, som 

Boekhout (2012) påpekar, för att få in fler möjligheter till utvärdering och bedömning om projektet skall 

gå vidare. Det blir även ett sätt att skilja två viktiga delar av projekteringen, representerade av 

tillståndsansökan och turbinupphandlingen. Tillståndsansökan representerar en tidskrävande del av 

processen som sätter förutsättningar för hur en etablering kommer att se ut. Upphandlingar sker i olika 

delar av projektet39 men där turbinupphandlingen är den överlägset tyngsta ekonomiska posten i 

projektet varför det bedöms som fördelaktigt att ha denna i en egen fas, projektering - upphandling. 

Ytterligare en aspekt som genomsyrar processbeskrivningen är vikten av kommunikation varför en fjärde 

kommunikationsprocess lades till i modellen. Sammantaget presenteras modellen i figur 8.1. 

 

Figurer 8.1 Övergripande projektmodell för vindkraftsetablering 
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Projektet inramar sedan de fyra processerna vilka i sin tur, inom projektet, delas av fem faser vilka skiljs 

av ett antal beslutspunkter. Förutsättningarna sätts av strategin och efter projektets avslut inleds driften. 

Projektledningsprocessen planerar och styr de övriga processerna under projektets gång. Till tillstånd 

och avtal hör förutom arbetet med miljötillstånd för parken, även övriga infrastrukturella tillstånd samt 

upphandlingar. Kommunikationen är liksom de andra processerna nära sammankopplad med övriga men 

framförallt med tillstånd och avtal. Denna berör områden som interaktion med närboende och andra 

viktiga intressenter i projektet. Produkten slutligen är de tekniska aspekterna av projektet kopplat till 

bland annat analys av insamlad data vilket sedan blir ett viktigt samspel med upphandlingarna.  

 

8.1 Strategier för etablering  
Utifrån avsnitt 5.1 Marknadsanalys går det att urskilja en rad olika strategier för vindkraftsetablering. 

Dessa påverkar i huvudsak vilka delar av vindkraftsparkens livscykel som är aktuell och hur pass flexibla 

aktören är i hur denna kan anpassa sig. Vidare påverkar strategin både vilket fokus som kommer läggas 

på olika delar i processen och vilken arbetsfördelning som sker.  Utgångspunkten i modellen ligger på 

försäljarprojektägare med målet att som samordnade markexploatör gå ifrån markidentifiering till en 

färdig park vilken skall säljas. Huruvida målsättningen är att även tillhandahålla driftmässiga tjänster 

bedöms ha en lite påverka på modellens uppbyggnad40 varför denna aspekt tills vidare lämnas därhän.  

En stor organisation kan medföra att mycket arbete sker internt och minska behovet av upphandling av 

tjänster, något som kan exemplifieras av  det återhållsamma tillvägagångsättet i figur 5.6. Alternativt 

finns det en moderorganisation som tillhandahåller speciella förutsättningar i from av exempelvis egna 

turbiner, centrala vind- och leverantörsanalyser. Andra organisationer verkar för att själva äga den 

färdiga parken vilket kan medföra ökad långsiktighet. Exemplifierat av en större utvärdering av 

serviceavtal och tillgång på reservdelar för turbinerna.  

Utformningen av projektets planering påverkas även av projektägarens övergripande hantering av sin 

projektportfölj. Fokus kan skilja mellan prioritering av flera parallella projekt till att fokusera resurserna 

på ett mindre antal.      

 

8.2 Projektfaser  
I tabell 8.1 till och med tabell 8.5 presenteras varje enskild fas med en förklaring av dess underprocesser 

och vad dessa är tänkta att generera för output. Under kolumnen särskilda aspekter sammanfattas 

särskilt viktiga moment eller händelser under respektive process. I de fall det finns ett tydligt avsnitt i 

texten refererar fotnoterna tillbaka till dessa. Aspekterna som avses är tänkta att visa på generella 

tendenser i processen men specifika projekt kräver att dessa anpassas efter projektets unika egenskaper. 

Beskrivningen av projektmodellen i detta avsnitt ger en bild av etableringens olika faser.  
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Tabell 8.1 Förklaring av förprojekteringsfasen. 

   Förprojektering   

Process Beskrivning Output Särskilda aspekter 

Projektledning Sätta upp förutsättningarna för 
markidentifieringen och hantering 
utifrån förutsättningarna aktören 
har, sätter rammar för övriga steg. 

Grundläggande planering för 
omfattning, tid och kostnad samt 
tydliga riktlinjer kring fortsatt 
ansökningsmetod. 

Intressentidentifiering och 
bevaka förändringar i regionala 
förutsättningar, politik etc.41 
Viktigt att inkorporera tidigare 
erfarenhet för planering av det 
fortsatta genomförande. 

Tillstånd & Avtal Markavtal, förbereda avtal med 
aktuella markägare. Sammanställa 
planering för tillstånd och avtal 
inklusive överväga 
ansökningsmetod. 

En överenskommelse med 
markägare samt upprättad plan 
för vidare hantering. 

Hänsyn till skillnad i kunskap 
och perspektiv på etablering i 
hantering av avtal.42 

Kommunikation Inleda diskussion och informera 
lokala intressenter. Identifiera 
nyckelintressenter.  

Lagt grunden för en konstruktiv 
fortsatt kommunikation inklusive 
utformning av en 
kommunikationsplan. 

Professionell och tillgänglig.43 

Projektprodukt Bearbeta etableringsalternativen, 
hantera vinddata och ta fram 
underlag för markutvärdering. 
Preliminära tekniska 
specifikationer för att uppnå 
projektets produktions och 
ekonomiska syften. 

Material tillräckligt för att kunna 
göra en bedömning om projektet 
når upp till krav ifrån den 
grundläggande planeringen, 
gällande kostnad och produktion. 

Framtagande av multikriterier 
analys44 och hantering av 
anslutningsmöjligheter samt 
vindmätningsstrategi.45 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Se diskussion i 7.1.4. 
42

 Se diskussion i 7.1.1. 
43

 Se diskussion i 7.1.3.2. 
44

 Se diskussion i 6.1.1. 
45

 Se diskussion i 7.1.3.1. 
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Tabell 8.2 Förklaring av projektering – tillståndsfasen. 

  Projektering 

 
 -  tillstånd 
  

Process Beskrivning Output Särskilda aspekter 

Projektledning Möjliggöra en effektiv 
tillståndshantering. Sätta 
förutsättningarna för projektets 
fortsättning inkl. upphandlingar. 
Låta förutsättningar styra 
upplägget. 

I ljuset av ny information 
uppdatera och detaljera 
projektplaneringen inkl. klara 
riktlinjer för upphandlingar.  

Prioritera lokal kompetens i 
konsultupphandling.46 

Tillstånd & Avtal Hantera tillståndsprocessen 
utifrån vald ansökningsmetod. 
Hantera övriga uppkomna 
avtalsbehov. 

Ett laga kraftvunnet 
miljötillstånd och en 
uppdatering av planering.   

Skicka in 
miljötillståndsansökan med 
bl.a. tillhörande MKB efter 
regional anpassning.47  

Kommunikation Stödja tillståndsprocessen med 
information kring bland annat 
regionala skillnader i 
tillståndshanteringen.  

Acceptans bland intressenter 
genom bland annat genomfört 
samråd. Uppdatering av 
kommunikationsplanen.  

Acceptanshöjande åtgärder 
genom exempelvis en aktiv 
hållning gentemot 
intressenter.48  

Projektprodukt I samspel med tillståndsprocessen 
upprätthålla teknisk specifikation 
och parkdesign för att möjliggöra 
ett effektivt realiserande inom 
ramen för produktions och 
ekonomiska mål.  

Tekniska specifikationer och 
designupplägg. Detaljnivå 
beroende på ansökningsnivå.  

Hänsynstagande till 
landskapet i design ex 
symmetri.49 God planering av 
naturinventeringar.50 

 

  

                                                           
46

 Se diskussion i 7.2.3.1. 
47

 Se diskussion i 6.2.3. 
48

 Se diskussion i 7.2.2. 
49

 Se diskussion i 4.2.1.1. 
50

 Se diskussion i 7.2.3. 
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Tabell 8.3 Förklaring av projektering - upphandlingsfasen. 

  Projektering -  Upphandling 
  

Process Beskrivning Output Särskilda aspekter 

Projektledning Samordna och planera inför 
realiseringsfasen, kontroll av 
externa omständigheter samt 
styra upphandlingsarbetet. 

Ha en detaljplan klar för hur 
realiseringen skall genomföras i 
relation till ursprungliga mål och 
upphandlade turbiner.   

Utvärdera leverantörsanbud 
utifrån fastställda 
specifikationer51. Hänsyn till 
krav från finansiärer52, 
myndigheter53 och lokala 
entreprenörer. 

Tillstånd & Avtal Överse infrastrukturella 
tillståndsprocesser. 

Alla tillstånd klara för inledandet 
av realiseringen. 

Övervaka eventuella 
konsekvenser på tidsplan. 

Kommunikation Fortsatt dialog med externa parter 
såväl lokala intressenter som 
turbinleverantör, entreprenörer 
och nätbolagen.  

Uppdatering av 
kommunikationsplanen.  

Uppdatering kring framsteg i 
nätbolagens arbete med bl.a. 
ledningsrätt.54 

Projektprodukt Detaljerade markstudier inkl. 
geologiska studier av 
etableringsplatser. 

Förutsättningar klara och 
specificerade för konstruktion av 
såväl infrastruktur som 
kraftverksfundament.  

Hänsyn till projektets 
tvärvetenskapliga aspekter, ex 
anpassning efter 
tillståndsvillkor.55 

 

  

                                                           
51

 För exempel se 6.3. 
52

 Se diskussion i 5.3. 
53

 Se diskussion i 7.2.4.1 och 7.2.5. 
54

 Se diskussion i 7.2.5. 
55

 Se diskussion i 7.2.5 
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Tabell 8.4 Förklaring av realiseringsfasen. 

  Realisering     

Process Beskrivning Output Särskilda aspekter 

Projektledning Övervakning och kontroll av 
konstruktionsprocessen. Utifrån 
tidigare underlag samordna 
mellan olika aktörer. Hantera och 
genomföra förändringar. 

Uppdaterad projektplan och 
dokumentera genomförda 
förändringar. 

Påbörja process inom fem år56. 
Hantering och samordning av 
de många specialistområden 
och entreprenörerna. 

Tillstånd & Avtal Övervaka att ingångna avtal 
upprätthålls.  

Uppdatera plan för tillstånd och 
avtal.  

Se till att villkor givna tillstånd 
följs. 

Kommunikation Kommunicera projektets framsteg 
till berörda parter.  

Förankrat slutresultat. Samordna kommunikationen 
mellan de många aktörer som 
är inblandade i 
konstruktionen.57 

Projektprodukt Kvalitetssäkra den genomförda 
konstruktionen gentemot både 
interna och externa krav. Hantera 
och realisera uppsatt plan samt 
eventuella förändringar i 
projektgenomförandet.  

Driftfärdig vindkraftspark.  Små misstag stora ekonomiska 
konsekvenser.58 Undersöka 
och tillfredsställa behov av 
utbildning hos 
driftorganisation. 

 

Tabell 8.5 Förklaring av avslutning och driftsättning. 

  Avslutning / Driftsättning   

Process Beskrivning Output Särskilda aspekter 

Projektledning Avsluta projektet överföra 
produkten till kund eller intern 
driftorganisation. Möjliggöra för 
återkoppling av projektet.  

Avslutande dokumentation och 
återkoppling av 
projektgenomförandet. 
Besiktning av produkt och 
garantier godkända 

Anpassa återkopplingen till 
projektägarens behov.  

Tillstånd & 
Avtal 

Överlämna tillstånd och avtal. Överlämnade tillstånd och 
avtal. 

  

Kommunikation Ta in återkoppling ifrån aktuella 
aktörer.  

Nödvändiga 
kommunikationsdokument 
överlämnade.  

  

Projektprodukt Färdigställa teknisk beskrivning 
för vindkraftsparken. 

Dokumentmässiga 
förutsättningar för kontroll och 
övervakning av kraftverkens 
under dessas livslängd.  

  

                                                           
56

 Se diskussion i 7.3. 
57

 Se diskussion i 7.3.2. 
58

 Se diskussion i 7.3.2 och 7.3.3. 
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8.3 Beslutspunkter 
För att gå vidare till nästa fas i projektet krävs ett beslut. Dessa beslut tas i de olika beslutspunkterna. Var 

i organisationen beslutspunkterna hanteras varierar naturligt beroende på hur respektive aktör är 

uppbyggd. Hur pass formella dessa beslut är varierar likaså men generellt är det viktigt att utvärdera 

projektet för att komma fram till om det är värt för projektägaren att gå in i nästa fas. Nedan gås de olika 

punkterna igenom och viktiga aspekter att ta hänsyn till i för varje del av projektet.  

 

8.3.1 B0 Beslut om förprojektering 
Antagandet i detta arbete är en aktör vars syfte är att etablera vindkraftsparker. Följden av detta blir att 

B0 ses som den punkt där beslut fattas om hur arbetet skall fortgå. Utgångspunkten blir aktörens 

förutsättningar och det blir därmed viktigt med vilka ekonomiska mål som förväntas av projektet. Vilket 

för med sig en uppfattning kring vilken omfattning den framtida parken skall ha. Geografiska 

förutsättningar kan handla om att värdefull erfarenhet finns kring en viss region varför denna prioriteras 

i kommande inledande fas. Även strategiska ställningstagande kring exempelvis de resurser varje enskilt 

projekt kan förvänta sig. Där projekten kan ingå i en omfattande projektportfölj med små resurser för 

varje projekt, alternativt en strävan att ta varje projekt så långt det är möjligt och därmed låta projekten 

ta större resurser i anspråk. 

Att fatta beslut kring detta avgör strukturen på det fortsatta arbetet.  

 

8.3.2 B1 Beslut om tillståndsansökan 
Utifrån de, i B0, fastställda premisserna jämförs med det underlag som tagits fram kring ett eller flera 

etableringsalternativ. Ytterligare aspekter exempelvis intresserade köpare kan vara variabler som med 

fördel kan tillåtas spela en roll.  

Det är viktigt i denna punkt att väga olika faktorer som framkommit mot varandra. Hur kommer 

etableringen att påverka omgivningen och vilket motstånd kan en fortsättning förväntas möta. Att vara 

förutseende blir viktigt i denna fas, kring exempelvis det faktum att många projekt kommer att minska i 

omfattning efter hand som myndigheter hanterar ärendet. Utifrån den identifiering av motstående 

intressen vilka möjligheter finns det att få tillstånd. De fysiska förutsättningarna är även de viktiga att ta i 

beaktande kring uppenbara problem med konstruktion och infrastruktur.  

Avvägningen mellan ekonomisk potential, identifierade motstående intressen och fysiska begränsningar 

avgöra om den grundläggande planering som har tagits fram kring projektets framtid antas.  

 

8.3.3 B2 Etableringsbeslut 
Länsstyrelsens beslut och eventuella överklagande sätter de inledande förutsättningarna för beslut. I de 

fall projektet går vidare till ytterligare instanser krävs ett ställningstagande om detta steg är värt att ta. 

Ett beslut som bör ske utifrån en bedömning om projektets möjligheter att nå ett tillstånd med villkor 
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som inte i allt för hög grad äventyrar de inledningsvis uppsatta premisserna. Detta blir en potentiellt 

iterativ beslutspunkt där ett ställningstagande krävs som svar på myndighetsbeslut. 

För att lämna denna fas krävs som i övriga beslutspunkter ett helhetsgrepp för att utifrån den 

uppdaterade insamlade kunskapen se hur projektets möjligheter att uppnå målen ser ut. Frågor att ställa 

sig är; har det skett några förändringar i anslutningsfrågan kring kostnader alternativt möjligheten för 

nätbolagen att få ledningsrätt? Är finansieringen säkrad? Vilken förväntad produktion finns på 

parkdesignen? Finns en tydlig plan för upphandlingar och genomförande av realiseringen? 

 

8.3.4 B3 Beslut om realisering 
Etableringen har i detta skede tagit detaljerad form. För att gå vidare till konstruktion krävs att detta 

detaljerade material gås igenom och godkänns av etableringsorganisationen. En effektiv plan för 

samordning av kommande fas bör vara uppsatt och de tekniska specifikationerna i de olika anbuden 

genomgångna för att säkerställa att dessa uppfyller projektets krav. Avslutningsvis krävs tecknade avtal 

med valda entreprenörer och turbinleverantörer. 

 

8.3.5 B4 Överlämningsbeslut 
För att påbörja överlämningen av projektet krävs en avstämning mellan krav och verklighet. Att det som 

genomförs stämmer med ingångna avtal och att en tillfredställande dokumentation kring projektets 

egenskaper och genomförande. Vidare skall överenskommelser kring utbildning uppfyllts för att 

driftorganisationen skall kunna ta vid. 

 

8.3.6 B4.1 Beslut om att stänga projektet 
För att stänga projektet och överlåta allt ansvar på driftorganisationen krävs att dokumentationen 

avslutas och projektresultatet slutbesiktigas. Vidare bör mekanismer för återkoppling har genomförts för 

att tillåta projektorganisationen att utvecklas.  
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9 Vindkraftsetablerings; behov komplexitet och möjligheter 
Den slutgiltiga analysen kretsera kring två delar av etableringsprocessen. Inledningsvis diskuteras de 

behov som har identifierats, kopplat i första hand till projektgenomförandet och möjligheter till 

effektivisering. Komplexitet i processen är inte fristående från identifierade behov men behandlas 

separat i nästkommande del, för en fri diskussion kring vindkraftsprojekt i relation till andra typer av 

projekt och särskilt kritiska moment och komplexitet. 

 

9.1 Effektiviseringsmöjligheter 
I tabell 9.1 görs en sammanfattning av de olika typerna översiktliga behov som identifieras i avsnitt 5.5.1 

Tillvägagångsätt i etableringsprocessen.  

Tabell 9.1 Behovsidentifiering för olika tillvägagångsätt.  

Tillvägagångsätt Behovsidentifiering 

Jätten Stora projekt medför att varje enskilt moment ökar i omfattning varför en god 
projektstruktur är nödvändigt för att hantera helheten och även då varje enskilt behov 
har en stor volym. De behov som finns kopplat till exempelvis utvärdering av alternativa 
etableringsplatser, olika typer av utredningar och konstruktion kräver stora externa 
insatser varför flera olika aktörer kan krävs i olika delar av processen. 

Realisten Då behoven liknar de för jätten med skillnaderna kopplade till omfattning kan det vara 
lämpligt att ta ett helhetsgrepp på behovsområdena. Där den mindre omfattningen på 
delarna gör att vid behov av extern aktör, fokusera på ett mindre antal än vid större 
projekt. Detta då ett splittrat angreppsätt inte blir produktivt i de mindre projekten både 
vad gäller projektägarens arbetsinsats för att hitta olika externa aktörer och för externa 
aktörer som därmed får mindre uppdrag. 

Den återhållsamme Behovet av externt stöd är mindre hos denna typ av aktör. Den mindre omfattningen och 
de större resurserna bedöms medföra en god projektstruktur och behovet ligger i första 
hand på specialist kompetens kopplat till utredningar och konstruktion. 

Den ambitiöse Stort behov av stöd i både projekthanteringen och specialistkompetens. Etableringen 
skulle för denna typ av aktör kunna delas upp i delprojekt med externa aktörer som 
bistår i projektledning för varje delprojekt. Förslagsvis från markidentifieringen till klart 
tillstånd och från turbinupphandlingar till driftfärdig park. Detta är en uppdelning som 
också är vanlig bland många projektägare oavsett omfattning på organisationen. För 
aktörer vars fokus ligger på större projekt med små resurser blir behovet av denna 
uppdelning än mer viktig. Värt att notera är även behovet av interaktion mellan de olika 
delområdena. 

 

Ur tabellen kan slutsatsen bland annat dras att det skiljer mellan olika typer av aktörer i hur behovet av 

externt stöd yttrar sig. För att konkretisera och exemplifiera presenteras i tabell 9.2 hur dessa behov kan 

yttra sig i olika faser av etableringsprocessen, identifierade i projektmodellen. Dessa exempel är 

generella och kan yttra sig hos de olika rollerna i tabell 9.1. 
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Tabell 9.2 Exempel på behovsyttringar 

Förprojektering Projektering – 
tillstånd 

Projektering – 
upphandling 

Realisering Avslut/överlämning 

Utvärdera markalternativ 
på ett strukturerat sätt, 
kopplat till möjlighet att 
genomföra och 
ekonomisk potential. Då 
organisationen är relativt 
utvecklad bedöms 
behovet som mer riktat 
till specifika delar, ex. 
riskbedömning och 
kommunikationsplan. 

Sammanställning av 
handlingar ex. MKB 
och upphandling 
samt utförande av 
markutredningar. 
Regionalbevakning 
för smidigare 
tillståndsprocess 

Det kan vara 
utmanande att 
utvärdera de 
detaljerade anbuden 
ifrån 
turbinleverantörer. 
Utbildningsinsatsen 
som kan krävas inför 
överlämnande kan 
även vara ett 
behovsområde. 

Vid konstruktion är 
behovet stort av 
samordning av olika 
specialistområden och 
kan därmed kopplas 
till både själva 
specialkompetens som 
elsystemet samt 
stödjande funktioner i 
projekthanteringen. 

Dokument- 
sammanställningen 
inför överlämnande 
och även en separat 
genomförd due 
diligence i fallet att 
parken skall säljas. 

 

Det finns alltså en rad om råden där externa aktörer kan spela en viktig roll. Exakt fördelning i vad som 

görs internt och externa skiljer sig naturligt såväl mellan olika projektägare och olika projekt. En 

fördelning som bland annat styrs av de interna mål och resurser som projektägaren har, diskuterat i 

avsnitt 5.3 Aktörer på vindkraftsmarknaden. Men i de fall där expertisen saknas internt kan det finns 

effektiviseringsmöjligheter i samarbete med externa aktörer. En viktig punkt som kan bespara ett 

etableringsprojekt stora kostnader är möjligheten att avbryta i tid. Stöd i beslutsfattande kan därmed 

vara en punkt till fruktbart samarbetet. I sammanställning av beslutsmaterial kan det handla exempelvis 

riskhantering. Identifiering av projektets risker, vilken sannolikhet dessa har och vilken konsekvens 

utfallande risker medför. För större projekt kan det vara särskilt givande.  

Då projektägare, som de beskrivs i detta arbete, kontinuerligt arbetar i projekt med liknande mål och 

produkt är en effektiv projektstruktur en viktig del i aktörens framgång och konkurrenskraft på 

marknaden. Utarbetande av en sådan struktur kan i fallet med mindre aktörer vara en krävande uppgift. 

Att ta fram en sådan projektstruktur och även eventuellt ha en kontinuerlig kontakt med en extern aktör 

i arbetet med projektstrukturen kan ge möjligheter till effektivare projektgenomförande. Vinsterna kan 

ligga i både bättre marginaler på realiserade projekt och en höjd andel av inledda projekt som går till 

realisering. Strukturen kring vad som skall göras när och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till är 

värdefullt för att undvika misstag i processen. Misstag som kan exemplifieras av förbisedda intressenter 

som i ett senare skede kan ställa till problem i tillståndsprocessen, korrekta produktionsberäkningar och 

prisprognoser, problem med förändringar kopplat till myndigheter och anslutningsmöjligheter till följd av 

bristande regional bevakning samt problem med infrastruktur och annan konstruktion i realisering till 

följd av att denna kompetens inte beaktats inledningsvis. 
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9.2 Vindkraftsetablerings som komplext projekt 
För att genomföra en lyckad etablering är det uppenbart att det krävs ett integrerat synsätt på 

projekten. Att som Engwall (2009) påpekar sätta projektet i sitt sammanhang. Att förankra med berörda 

intressenter är nödvändigt för att genomföra tillståndsprocessen och att ta hänsyn till andra projekt kan 

vara viktigt för att kunna ansluta parken till en rimlig kostnad. Interna organisatoriska förutsättningar kan 

om de hanteras rätt medverka till ökad kvalité i projekten både vad gäller konkreta kompetenser som 

vindanalys och viktiga erfarenheter kring regionala prioriteringar.  

Intuitivt kan komplexiteten i vindkraftsprojekt kopplas till den tvärvetenskapliga karaktären och de 

relativt skilda faserna i projekten. Faser som kan ha olika delar av etableringsorganisationen som 

huvudansvarig men där det underlag som tidigare faser resulterat i är nödvändiga för att gå vidare. Det 

är även så att de inledande faserna kräver hänsynstagande kring de konsekvenser som deras beslut får 

på andra delar av projektet. Behovet av realiseringskompentens redan i ett tidigt stadie för att optimera 

projektets framtid kan exemplifiera detta. Sammantaget tyder detta på att vindkraftsprojekt har ett 

reciprokt beroendeförhållande. Konsekvensens av detta är bland annat ett ökat behov av integrering i 

projekten för att kunna nå målen. 

Sammantaget går det utifrån ovanstående stycken peka på nödvändigheten av ett systematiserat 

tillvägagångsätt i etableringsprocessen något som även kan kopplas till de diskuterade behoven. Denna 

systematik kan exemplifieras av en levande projektmodell. 

För en fördjupning av vindkraftsetableringens komplexitet använts den i figur 2.3 uppställda TOE59 

modellen. Utifrån detta diskuteras sedan de olika elementens roll vid vindkraftsetablering. De tre 

dimensionerna är väl applicerbara på vindkraft och delarna svara för de olika avgörande momenten i 

projekten. En systematisk genomgång av olika elementen ges i tabell 9.3.   

                                                           
59

 Technical, organisational, environment översatt till teknik, organisation och miljö. 
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Tabell 9.3 Analys av vindkraftsetablering utifrån komplexa projekt 

Element Beskrivning utifrån vindkraft 

T.M.1 
Projekten kan ha olika slutmål men där en flexibilitet kan krävas så att dessa omformas efter 
hur projektet utvecklas. 

T.O.1 
Omfattningen är ett stort osäkerhetsmoment. Den inledningsvis tänkta omfattningen efter 
vilken projektet utvärderas kan begränsas av myndigheter. Därför krävs att en bedömning av 
deras framtida agerande. Eventuellt i ljuset av historisk hantering av vindkraftsetableringar. 

T.U.1 
Det finns många steg där olika former av information, exempelvis vinddata kopplat till 
produktion, konkurrerande intressen och inställning hos intressenter, måste sammanställas 
för att kunna ta ett upplyst beslut om det är ide att ta projektet vidare.  

T.U.2 

Metoderna är för det mesta kända kring de uppgifter som måste genomföras. Däremot finns 
det ett starkt beroende mellan dessa och osäkerhet ligger istället kring hur resultatet av 
genomförda uppgifter skall tolkas. Det kan handla om vilka konsekvenser 
markidentifieringsuppgiften får på framtida byggnation och hur dessa värderas. 

T.U.3 
Tekniska processer under projektet kan handla om dataanalys något som sätter 
förutsättningarna kring produktion och därmed ekonomi. Detta gör att denna inledande 
tekniska process avgör projektets framtid. 

T.R.1 

De tekniska riskerna bedöms inledningsvis som relativt små. Däremot är en riskbedömning 
inför realiseringen önskvärd då konsekvenserna av dessa risker kan ha en mycket stor 
ekonomisk påverkan. Likheter med andra byggprojekt gör att erfarenhet kring dessa med 
fördel kan appliceras. Däremot kan extra fokus läggas på anslutningsproblematiken då denna 
är relativt unik för vindkraft. 

    

O.S.1 
Projekttiden är lång, mellan 5-8 år vilket bland annat medför att arbetsbelastningen är 
väldigt ojämn något som bör tas i beaktande vid planeringen. 

O.Re.1 
Vilka krav som finns beror både på projektägarens interna strategi, äga själv, sälja etc. och på 
det aktuella projektet, finns en intresserad köpare är området utpekat av kommunens 
översiktsplan etc. 

O.Re.2 

Avgörande är projektägarens interna organisation och kontakten med konsulter samt 
underentreprenörer. Då de resurser som krävs är av varierande slag blir behovet av externa 
resurser alltid nödvändigt. Det som krävs är dock en allmän kunskap kring 
etableringsprocessen för att bland annat genomför upphandlingar på ett bra sätt. 

O.Re.3 

I mötet mellan olika discipliner är behovet stort av samordning både då deras uppgifter 
påverkar varandra och då de kan komma ifrån olika organisationer med skillnader i kultur 
och informationshantering som detta medför. Annars kan det bli problem i relation till tid, 
kvalité och kostnad. 
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Element Beskrivning utifrån vindkraft 

O.R.1 

Huvudsakliga risker inom organisationen är; samordning och planering för att projektet skall 
fortgå på ett smidigt sätt och där varje nytt steg har rätt information ifrån föregående steg 
och där de inledande stegen tar hänsyn till de krav och förutsättningar som en fortsättning 
på projektet för med sig. 

    

M.I.1 

Antalet intressenter är stort och har olika bakgrund och därmed perspektiv på projektet. 
Särskild hänsyn krävs till de avgörande myndigheterna som kommun och länsstyrelse samt 
till närboende. Andra intressenter med delvis andra perspektiv är finansiärer, 
remissinstanser samt nätbolagen.  

M.I.2 

Det finns ett beroende till olika intressenter och dessa har även kopplingar till varandra. 
Exempelvis mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och närboende där deras 
inbördes relation bör beaktas. Väl genomförda undersökningar kan exempelvis medföra 
positiva remissinstanser och bidra till en effektivare hantering av tillståndsansökan. Dessa 
avgör sedan om projektet kan realiseras. Till nätbolag och finansiärer finns även ett starkt 
beroende och där en god kommunikation är ett viktigt verktyg. 

M.L.1 

Geografin sätter förutsättningar för både byggnation och logistik, egenskaper som är viktigt 
att ta hänsyn till redan initialt. Klimatet sätter begränsningar både i det uppenbara 
beroendet av vinden men även kring naturinventeringar vilka kan vara säsongsberoende 
varför det krävs en god planering. 

M.L.2 

Inblandning på etableringsplatsen kan handla om anslutningsproblem då den 
kapacitettillgång som förutsatts förändras genom anslutning av nya kraftkällor i 
etableringsplatsens närhet. Det finns även inblandning ifrån myndigheter om fornlämningar 
påträffas under konstruktion med potentiellt långtgående konsekvenser. 

M.M.1 

Konkurrensen kopplas initialt till markidentifiering där de finns konkurrens kring de bästa 
kvarvarande platserna. Detta upplevs dock inte som ett avgörande problem för etablering. 
Konkurrens kring anslutningsmöjligheter kan medföra problem för projektet och det krävs 
därför bevakning av vilka kraftprojekt som finns och planeras i regionen. 

M.R.1 

Riskerna i denna dimension kretsar kring hantering av intressenter och osäkerheten kring hur 
de kommer att agera. God kommunikation och kvalitativa undersökningar kan bidra till att 
dessa hanteras på optimalt sätt. Osäkerheter som under tidens gång förändringar projektets 
förutsättningar kräver en bred kompetens och erfarenhet för att kunna hantera sedan 
tidigare oidentifierade problem.  

 

Utifrån ovanstående genomgång dras slutsatsen att vindkraftsetablerings har många komplexa inslag. 

Detta pekar även på det stora behovet av professionell projektledning. I likhet med Baccarinis (1996) 

slutsatser är det den integrerande funktionen som hamnar i fokus vid komplexa projekt, tendenser som 

även går att skönja ur tabell 9.3. I figur 2.2 presenteras de olika integrerande områden och de 

kunskapsområden som skall integreras i varje fas. Att anpassa styrningen efter projektspecifika 

egenskaper och den interna organisationen blir ett viktigt moment.  
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9.3 Reflektioner kring vindkraftsetablering 
Vindkraftsetablering anses ha många unika aspekter, trots de många likheterna med vanliga byggprojekt 

i realiseringsfasen. Dessa unika egenskaper kräver särskilt hänsynstagande för att etableringen skall 

kunna göras på bästa sätt. Att då kunna ta ett helhetsgrepp på projektet bedöms som mycket viktigt. De 

delar som bygger upp en etablering är både omfattande och varierade. Omfattande i de långa ledtiderna 

och de utredningar som krävs av myndigheter. Den stora variationen av uppgifter är dock den del som 

bedöms vara kärnan i projekttypens komplexitet. Under projektets gång krävs en lång rad specialist 

kompetenser, vissa nödvändiga för att överhuvudtaget genomföra projektet andra syftar mer på ett 

effektivt projektgenomförande. Nödvändiga kompetenser kan kopplas till exempelvis vinddata analys, 

markutredningar, MKB sammanställning och olika kompetenser kopplat till konstruktionen som 

elsystemet samt fundamenten. Ökade möjligheter för framgång kan kopplas till projekthanteringen med 

intressentkommunikation och ett kontinuerligt rationellt beslutfattande vid olika faser i projektet. Då de 

olika delarna av projektet beror på varandra är samordningen avgörande. Denna samordning handlar 

inte bara om att överföra information i en riktning utan det krävs ett dynamiskt samspel mellan 

kompetenser. Erfarenhet kring regional inställning kan vara viktigt vid utvärdering av olika 

etableringsalternativ och att låta konstruktionskompetens vara en del av den inledande planeringen kan 

medföra att framtida konstruktionsproblem, exempelvis en alltför stark lutning på den aktuella platsen, 

undviks.  

Ytterligare en faktor i relation till detta är de många olika aktören, förutom projektägarens egna 

organisation, som är inblandade i projektet. Extern kompetens i from av konsulter och entreprenörer är 

en förutsättning för en etablering. Det bedöms också vara en viktig komplex aspekt att kontinuerligt 

utvärdera projektets behov gentemot de interna resurserna och vad som erbjuds av externa. 

Bedömningen är att det finns stora vinster med konstruktiva samarbeten och att detta är ett viktigt 

utvecklingsområde för den fortsatta etableringen. Detta för att snabba på processen att optimera 

projektorganisation då detta både kan spara pengar och öka andelen realiserade projekt. Projektägarens 

omgivning är dock mer än bara projektrelaterade samarbetspartners, myndigheter, närboende, 

finansiärer, turbinleverantörer och nätbolag spelar en avgörande roll för att kunna avsluta projektet. Det 

handlar därför om att bemöta myndigheter med material som uppnår deras förväntningar (men inte 

mer). Bemöta närboende med förståelse och korrekt information, vara tydlig och pedagogisk mot 

eventuella finansiärer för att dessa skall förstå projektets potential. Utvärdera turbinleverantörenas 

anbud mot platsspecifika egenskaper och även utifrån driftorganisationens behov av stöd. Kommunicera 

med nätbolagen för att få en korrekt uppfattning om anslutningsmöjligheterna och vilka potential 

kostnader en eventuell uppgradering skulle föra med sig. 

Sammantaget indikerar ovanstående på kärnan i vindkraftsetableringens komplexitet och särskilt kritiska 

moment som de uppfattats i denna studie. Arbeta för att effektivisera hanteringen av dessa aspekter ses 

som en avgörande del i olika aktörers fortsatta arbete med vindkraftsetablering.  
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9.4 Implikationer för ett projektledningsföretag 
Resultaten i denna studie pekar på flera utvecklingsmöjligheter för projektägande företag, möjligheter 

som för sitt realiserande kan tjäna på ett samarbete med aktörer som har ett projektledningsfokus på sin 

verksamhet. Detta handlar alltså om att kunna applicera en form av övergripande struktur, som detta 

arbetes projektmodell, och anpassa den efter aktörens specifika egenskaper. Det kan även finnas ett 

värde i att utifrån både processbeskrivningen och projektmodellen se till befintliga processer i det 

projektägande företaget och i ljuset av de valmöjligheter som ändå finns i etableringsprocessen omforma 

dessa.  

Då varje företag är unikt liksom varje etableringsprojekt ses få möjligheter till en applicering av ett 

fullständigt recept för branschen som helhet. Däremot är många av momenteten i ett etableringsprojekt 

både juridiskt obligatoriska och projektmässigt sunda att inkorporera på ett allmänt plan. Det handlar om 

de generella processer som beskrivits, angående såväl vikten av kommunikation som samordning av 

intressenter och kompetenser. De möjligheter som en strukturerad process för med sig blir därmed ett 

viktigt sätt att hålla verksamheten vital. Många av de dokument som krävs för uppsättandet av en sådan 

struktur, så som projekt och kommunikationsplaner finns det goda möjligheter att återanvända i flera 

projekt. Upparbetandet av en dynamisk projektstruktur är därför ett område som kräver 

uppmärksamhet. Detta är också ett arbete som visa studerade aktörer lagt mycket arbetet på och 

projektmodellen ses som en viktig del för företagets fortsatta utveckling och framgång, exempelvis Lord 

(2012). Då omsättningen per anställd är så pass hög finns det även ett värde för mindre och yngre 

företag att utveckla sin verksamhet. För mindre aktörer med expansionsmål kan det även finnas ett stort 

värde i att behålla och förmedla viktig erfarenhet, detta genom en dynamisk projektmodell där nya 

erfarenheter kontinuerlig uppdaterar tillvägagångsätt och procedurer.  

Förutom dessa övergripande projektrelaterade behov finns möjligheter till samarbete och utveckling på 

ett andra plan. Detta kopplat till olika nivåer i projekten. I relation till olika beslutsprocessen, ifall 

projektet skall tas vidare till nästa fas, ses potentiell i utvecklingen av olika former av kostnads- och 

riskanalyser. Relevant hantering av dessa områden kan ge en avsevärt förbättrad bild av projektet och 

huruvida det är värt att gå vidare, alternativt om förändringar i projektets innehåll och omfattning kan 

bidra till antingen en högre sannolikhet att nå realisering eller bättre marginal på slutprodukten. Detta 

kan handla om att se till negativa faktorer som starka motstående intressen i relation till positiva faktorer 

som goda anslutningsmöjligheter och en positiv kommunalinställning. Ett förslag till hantering av dessa 

frågor kan vara ett riskseminarium där idealt olika typer av kompetenser får lista och värdera olika 

aspekter av projektet för att på så sätt synliggöra projektets sammantagna utvecklingspotential.  

Konstruktionsfasen i etableringsprocessen är även det ett område väl lämpat för samarbete. Beroende 

på interna resurser och organisation så har olika projektägare en varierande förmåga att engagera sig i 

konstruktionen. För att realisera projektet krävs då olika typer av samarbeten. De som identifieras i detta 

arbete går från att ta ett övergripande projektledningsuppdrag där en extern aktör upphandlar och 

samordnar de olika typerna av entreprenad till att externa aktörer ansvarar för olika delprojekt kopplat 

till exempelvis den elektriska infrastrukturen. Att då ha en förståelse för de processer som har lett fram 

till konstruktionen bör kunna underlätta även detta arbete. Det kan även bidra till mervärde genom 

påtalandet att uppkomna problem kunde ha undvikits om samarbetes inleddes tidigare och ge förslag 
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kring var i processen det uppkomna problemområdet kunde hanteras. Det kan handlar om den 

dynamiska samordningen där byggkompetens släpps in redan i förprojekteringsfasen så att hänsyn tas 

till byggnadstekniska frågar i utformningen av parken. De fördelar som ett samarbete med en aktör med 

en bred kompetens som sträcker sig genom såväl de inledande undersökningarna och 

projektplaneringen till konstruktion och byggprojektledning bedöms som stora får många projektägare.  
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10  Slutsats 
Under arbetes gång har flera aspekter av vindkraftsetablering studerats med målet att ge en heltäckande 

bild av denna energikälla och processen att etablera den. Den traditionella tekniken har mognat genom 

åren och effekt på kraftverken ökar allt mer. Med de stödfunktioner som idag finns på elmarknaden går 

det också att finna lönsamhet i denna typ av projekt. Något som stöds av det faktum att den installerade 

effekter stadigt har ökat.  

Då en etablering medför relativt stora ingrepp i naturen och potentiellt kan medföra negativa effekter på 

människors livskvalité är projekten ofta kontroversiella och olika myndigheters krav, tydligast 

exemplifierat i miljötillståndet, spelar en avgörande roll för etableringens framgång. Vidare är 

vindkraftsetableringen en komplex process där många olika faktorer kräver uppmärksamhet för ett 

lyckat genomförande. För en beskrivning av processen sätts en projektmodell upp med fem olika faser 

och i varje fas finns fyra underliggande processer. Dessa processer interagerar under projektet då 

respektive område är beroende av varandra för att genomföra sina aktiviteter på ett effektivt sätt. I 

många delar av projektet finns även behovet av att tänka framåt för att inte intalat tagna beslut skall 

visas sig ställa till problem senare.  

Projektspecifikt är ett begrepp som visar på en viktig egenskap hos vindkraftsetablering. Det finns inga 

färdiga recept på en framgångsrik etablering som kan appliceras på alla typer av projekt utan de 

områdesspecifika faktorerna måste inkorporeras. Detta exempelvis i from av regionala skillnader 

prioriteringar i tillståndsansökan, anslutningsmöjligheter och terräng.  

Trots vindkraftsprojektens varierande karaktär anses en viktig slutsats ifrån detta arbete att utarbetade 

projektstrukturer för genomförandet kan effektivisera etableringsprocessen. Trots att många aktörer är 

små är omsättningen för dessa företag relativt stor varför genomarbetade processer skulle kunna ha 

stora konsekvenser på verksamheten. För att bland annat effektivisera hanteringen av det stora antalet 

intressenter60. Även de stora osäkerheterna i projektgenomförandet bör gynnas av en formell 

behandling, både i form av en bättre identifiering av potentiella risker och i hur dessa sedan behandlas. 

En struktur medför bland annat att stegen i processen är kända och därför även en större säkerhet kring 

vilka behov som kommer att uppstå i framtiden och vad som kan krävas för att tillfredsställa dessa. 

Vidare blir den kontinuerliga återkopplingen ett sätt att hålla modellen uppdaterad och anpassad efter 

den aktuella aktörens behov.  

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Särskilt viktigt; Myndigheter, närboende, finansiärer, turbinleverantörer och nätbolag. 
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Bilaga 1 Intervjumodell 
Nedan presenteras den grundläggande intervjumodell som användes i arbetet; 

Marknadsdata/inledande frågor 

1. Hur många anställda och hur många vindkraftverk ligger ni bakom i Sverige? 

2. Vilken omfattning brukar ni ha på era projekt, både antal verk och hur stor del av totala 

processen? 

3. Vilka är viktigaste konkurrenter, varför? 

4. Vilken roll m.m. (var i processen) i etableringsprocessen är viktigast för ert företag? 

5. Hur ser ni på framtiden, vilka mål har ni, marknaden etc.? 

6. Hur kan det se ut med finansieringen utav olika projekt? 

7. Finns det något som gör vindkraftsprojekt eller marknaden unik (i relation till andra typer)? 

Förstudien    

Projektledning 

8. Vilka är de vanligaste initiala motiven, (exempelvis; pengar att investera, vill producera en viss 

kvantitet el, har ett lämpligt område, har blivit ombed att inleda processen av en beställare)? 

9. Vilka är de viktigaste premisserna/begränsningarna/avgränsningarna att ställa upp innan 

projektet sätter igång, kostnader, markägare, vindpotential, inställning kommun och allmänhet, 

marktyp (inkl. olika intressen och landskapsbild), storlek på parken etc.? 

10. Vilka aktörer brukar vara inblandade i denna del vilka tjänster köper in etc.? 

11. Hur går processen att identifiera intressenter till, hur görs värderingen av dem? 

12. Finns det något speciellt att tänkta på vid utformningen av projektmålen, i relation till 

intressenterna, vid vindkraftsetablering? 

13. Vad krävs/uppfyllt för att man skall gå vidare i processen?  

 

Tillstånd och avtal 

14. När i etableringsprocessen inleds tillståndsansökningarna? 

15. Finns det allmänt kända kommuner/regioner som är kända som positiva eller negativa till 

etableringar och hur hanteras vetorätten?  

16. Hur går kontakten med allmänhet, kommun, markägare och andra aktörer till, i flera steg (en för 

parken, en för infrastruktur, etc.), vilka problem kan förekomma? 

17. Vilka är de dominerande svårigheterna i det inledande skedet av projektet ex med 

informationshantering, planering eller liknande? 
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Produkt 

18. Vilka faktorer styr vilken omfattning som markinventeringen får och är det något speciellt man 

bör tänka på (utgår egen mark, geografiskt område, multikriterieanalys eller andra (”lättare”) 

metoder)? 

19. Vilka vindmätningar är standard, sker dessa parallellt med andra processer så som 

tillståndsansökningar, krävs något särskilt tillstånd för mätningarna? 

20. Sker någon utvärdering av lämpliga tekniska lösningar i det inledande skedet eller är det en 

senare fråga och hur ser denna utvärdering ut, vad krävs när bör valen göras? 

 

Projektering (systemprojektering och detaljprojektering) 

Projektledning 

21. Hur ser arbetsprocessen ut när etableringsområdet är identifierad och vad kan stoppa 

projekten? 

22. Hur ser er riskhantering ut i projekten, vad tar hänsyn, standardiserad from etc.? (Försäkringar). 

23. Hur är kommunikationen utformad i projektet/projekten, kontinuerlig etc. hur skiljer sig mellan 

olika externa aktörer?  

24. Finns information/underlag som skulle kunna vara bättre/utförligare för att genomföra din 

uppgift bättre? (anpassa efter vilken roll) 

25. Vilka uppföljnings/kontroll processer finns för exempelvis genomförda kalkyler, MKB:er 

upphandlingar och  anläggningsarbetet  m.m.? 

 

Tillstånd och avtal 

26. Finns det särskilda aspekter att ta hänsyn till i tillståndsfasen, av vilka aktörer (köper in något)? 

27. Vilka för och nackdelar/problem finns det med att söka på koordinat resp. boxmodellen? 

28. Krävs det ofta kompletteringar och om så är fallet vilken typ (varför) av kompletteringar handlar 

det om?  

29. Hur ser det ut med överklagan, är det vanligt att det görs och om vanligt, leder det ofta till en 

förändring? 

30. Hur går definiering av vad som krävs i from av upphandling till och när inleds en sådan studie? 

 

Produkt 

31. Hur ser arbetet med att hantera nätproblematiken ut, hur tar in information, hur hanterar 

riskerna etc.? 

 
32. Utförs alltid en geologisk undersökning i samband med en identifiering av en plats (för att kunna 

förekomma eventuella problem vid konstruktionen)? 
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33. Vilken omfattning är det på de inledande kalkyleringarna sker dessa i olika steg, en inledande 

beräkning och sedan en mer djupgående? 

34. Vilka nyckeltal och metoder anses vara de viktigaste i branschen? 

35. Vilka är de viktigaste faktorerna vid beräkning (förutom vind) och vad krävs för att man skall gå 

vidare? 

36. Hur beräknar kostnader vid anläggningsberäkningar, vägar, fundament etc?  

37. Är beräkningarna i ex WindPro för bl.a. skuggor och buller samt placeringen av kraftverken, en 

tids och kostnadskrävande del? 

38. Är arbetet integrerat i design av parken och arbetet med andra frågor som går att modellera i 

WindPro (eller motsvarande)? 

39. Vilka är de sista och viktigaste stegen innan konstruktionen kan påbörjas och vilka är inblandade 

i dessa delar? 

40. Tas detaljerade beslut kring tekniken exempelvis typ av generator och placering (i torn eller på 

marken) av transformator eller löses detta av kraftverksproducenten på basis av kraven i 

upphandlingen? 

 

Realisera (bygga)   

Projektledning 

41. Är det vanligt med problem i relation till tidsplanering, budget och kvalité/krav uppfyllande, och i 

sådana fall vad beror det på? 

42. Hur övervakar ni själva byggnationsfasen för att upprätthålla kvalitén? 

 

Tillstånd och avtal 

43. Hur lång tid tar det att få besked alt. att genomföra projektet? 

44. Kan det dyka upp krav (avtal, upphandlingar tillstånd) efter att själva bygget påbörjas och finns 

det något att tänka på för att undvika detta? 

 

Produkt  

45. Beskriv själva konstruktionsprocessen, vilka av stegen är generellt mest komplicerade och vad 

beror det på?  

46. Vilka tekniska utmaningar brukar dyka upp i samband med byggnationsfasen? 

47. Är det många olika aktörer inblandade i denna del, vad får det för effekter? 
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Överlämna 

Projektledning 

48. Finns det några processer för återkoppling och utvärdering efter genomfört projekt? 

49. Har det skett några förändringar i hur ni arbetar till följd av problem som uppstått i tidigare 

projekt? 

 

Tillstånd och avtal 

50. Förekommer det problem med den specificerade upphandlingen i samband med att parken sätts 

i drift? Går det att säga något generellt vad dessa problem ofta består i (el kvalité, driftsäkerhet, 

produktionsvolym)? 

 

Produkt  

51. Vad måste vara uppfyllt innan etableringsprojektet kan anses avslutat? 
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Bilaga 2 Företagsinformation    
Nedan i tabell b.1 och tabell b.3 presenterar en fullständig tabell av den data som redovisas i 5 

Marknadsanalys. Företagen är i huvudsak hämtade ifrån aktörsdatabaserna Nätverket för vindbruk 

(natverketforvindbruk.se 2012) och SWID (windindustry.se 2012). Företagen bearbetades i enlighet med 

tabell rubrikerna. Genom besök på respektive aktörs sida togs uppgifter om var i processen de verkade. 

Ifrån hemsidorna sammanställdes även de län där företagen har verksamhet. Ekonomisk information och 

etableringsår hämtades ifrån allabolag (allabolag.se 2012). 

I de fall där hemsidan ansåg informationsmässigt bristfällig eller då ekonomisk information saknads 

uteslöts dessa företag, sammantaget handlar det om 43 studerade företag. Vid enbart mindre luckor i 

information ersattes denna med beteckningen ”nan”. Det faktum att alla bolag som identifieras via 

aktörsdatabaserna inte finns med i tabellen kombinerat med det rimliga antagandet att det finns en 

mängd aktörer på marknaden vilka inte är representerade i databaserna gör att denna sammanställning 

inte strävar efter att ge en heltäckande bild av alla aktiva projektägare. Däremot avser den visa på vissa 

tendenser kring etablering, omsättning och var vindkraftsprojekt genomförs.   

En notering för den intresserade är att sommaren 2012 lanseras en ny databas där olika landsting delat 

med sig av projekt i sina respektive län. Data som har sammanställts och kan hittas på vindbrukskollen 

(Vindbrukskollen 2012) 

Tabell b.1 Sammanställd information kring vindkraftsaktörer. 

Företag Antal 
anställda 

Etableringsår Aktörstyp Omsättning 
2010 (TKR) 

Huvudkontor 
(Sverige) 

Verksamhet, 
# län 

Omsättning 
per 

anställd 
(TKR) 

A.B. Vindkraft 1 1993 Projektör 1623 Trelleborg nan 1623 

Arise Windpower 24 2006 Projektör, 
drift 

107400 Halmstad 9 4475 

Billyvind AB nan 2006 Projektör 100 Lund 7 nan 

CRC Vindkraft 5 2006 Projektör 1437 Göteborg nan 287 

Dala Vind AB 6 2006 Projektör 126037 Malung 1 21006 

Elmo Nordic AB nan 2007 Projektör, 
konsult 

347 Sölvesborg nan nan 

Energi & 
Miljöstrategi AB 

2 2006 nan 2106  2 1053 

Eolus Vind AB 38 1990 Projektör, 
drift, 

konsult 

1412060 Hässleholm 10 37159 

Eon vind 33 1987 Projektör, 
drift 

492978 Malmö 12 14939 

Fortum Vind Norr 
AB 

nan 2010 Projektör, 
drift 

1560 nan 2 nan 
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Företag Antal 
anställda 

Etableringsår Aktörstyp Omsättning 
2010 (TKR) 

Huvudkontor 
(Sverige) 

Verksamhet, 
# län 

Omsättning 
per 

anställd 
(TKR) 

Fr Ramström Vind 
AB 

5 2005 Projektör 12505 Stockholm 3 2501 

Fred.Olsen 
Renwables AB 

4 2000 Projektör, 
drift 

1765 Stockholm 9 441 

FreeWind 
Vindkraftsutveckling 

1 2006 Projektör, 
konsult 

nan nan 3 nan 

Frisk Vind nan 2007 Projektör nan  3 nan 

Gothia Vind AB 12 2006 Projektör, 
drift 

12130 Göteborg 5 1011 

Greenextreme AB  3 2006 Projektör 157874 Göteborg 10 52625 

H2 Vind AB nan 2009 Projektör 799 Anderstorp 1 nan 

Hexicon AB nan 2009 Konsult 300 Örnsköldsvik nan nan 

HS Kraft AB 8 2006 Projektör, 
drift 

14457 Malmö 4 1807 

Kabeko Kraft 4 2006 Projektör, 
konsult 

2308 Uppsala 1 577 

Kraftö Vind AB nan 2006 Projektör, 
drift 

0 Danderyd 7  

NordanVind 
vindkraft AB 

5 1996 Projektör 2481 Härnösand 1 496 

Nordex Sverige AB 17 2006 Projektör, 
turbinlev 

295285 Uppsala 5 17370 

Nordisk vindkraft 29 2001 Projektör 1022965 Göteborg 7 35275 

O2 18 1991 Projektör, 
drift 

144338 Stockholm 8 8019 

Ownpower Projects 
Europé AB 

9 2001 Projektör 14090 Visby 4 1566 

Porsgöl Windpower  nan 1989 Projektör nan Karlskrona 1 nan 

Rabbalshede Kraft 
AB 

21 2005 Projektör 115348 Rabbalshede 4 5493 

ReWind Offshore 
AB 

nan 2009 Projektör, 
tillstånd 

400 Karlstad 1 nan 

RGP 
Vindkraftskonsult 
AB 

1 1995 Konsult 4755 Linköping 5 4755 

Samkraft AB nan 2008 Projektör, 
drift 

6518 Gävle 1 nan 
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Företag Antal 
anställda 

Etableringsår Aktörstyp Omsättning 
2010 (TKR) 

Huvudkontor 
(Sverige) 

Verksamhet, 
# län 

Omsättning 
per 

anställd 
(TKR) 

Scanergy 6 2009 Projektör, 
tillstånd 

3829 Karlstad 5 638 

Siral System Co AB 9 1972 Projektör, 
drift 

63324 Slite (Gotland) 7 7036 

SSE Renewables 
Sverige AB 

5 2008 Projektör, 
drift 

1330 Stockholm nan 266 

Stena Renewable 9 1999 Projektör, 
drift 

72064 Göteborg 6 8007 

Svevind AB 7 1998 Projektör, 
drift 

10683 Umeå 3 1526 

TEROC AB 4 1980 Konsult 2229 Köping 2 557 

Triventus AB nan 2003 Projektör 287847* Falkenberg 8 8466 

TTK Konsult nan 2001 Konsult 250 Örnsköldsvik 2 nan 

Vattenfall vindkraft 89 2007 Projektör, 
drift 

269335 Stockholm 8 3026 

VindIn AB 14 2006 Projektör, 
drift 

30333 Stockholm 5 2167 

Vindvision Norr AB 2 2007 Projektör, 
konsult 

1270 Frösön 
(Jämtland) 

4 635 

wpd Scandinavia AB 8 2002 Projektör, 
drift 

7677 Stockholm 7 960 

                

* Enligt hemsida tre 
verksamheter, 
vindkraft sägs ha 
störst omsättning, 
delar totala 
omsättning och 
anställda med 2. 

   

 

Medel-
omsättning per 
anställd 

 7928 
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Tabell b.3 presenterar länsbokstäver för respektive län, använt i tabell b.3. 

Tabell b.2 Teckenförklaring 

Bokstav Län 
  

Bokstav Län 

K Blekinge 

 
AB Stockholm 

W Dalarna 

 
D Södermanlands 

I Gotland 

 
C Uppsala 

X Gävleborg 

 
S Värmlands 

N Halland 

 
AC Västerbotten 

Z Jämtland 

 
Y Västernorrlands 

F Jönköping 

 
U Västmanlands 

H Kalmar 

 
O Västra Götalands 

G Kronoberg 

 
T Örebro 

BD Norrbottens 

 
E Östergötlands 

M Skåne 

 
  

  

 

Tabell b.3. Sammanställd information kring aktörer och aktivitet i olika län. 

Företag K W I X N Z F H G BD M AB D C S AC Y U O T E 

A.B. Vindkraft                      

Arise Windpower 1    1   1 1  1 1       1 1 1 

Billyvind AB 1    1  1 1 1  1        1   

CRC Vindkraft                      

Dala Vind AB  1                    

Elmo Nordic AB                      

Energi & 
Miljöstrategi AB 

      1            1   
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Företag K W I X N Z F H G BD M AB D C S AC Y U O T E 

Eolus Vind AB  1  1 1   1 1  1    1  1  1  1 

Eon vind  1  1  1 1 1 1  1     1 1  1 1 1 

Fortum Vind Norr 
AB 

 1              1      

Fr Ramström Vind 
AB 

1       1   1           

Fred.Olsen 
Renwables AB 

       1 1  1 1  1  1   1 1 1 

FreeWind 
Vindkraftsutveckling 

        1          1  1 

Frisk Vind     1         1      1  

Gothia Vind AB        1 1 1     1    1   

Greenextreme AB  1     1  1 1     1 1  1  1 1 1 

H2 Vind AB       1               

Hexicon AB                      

HS Kraft AB         1  1    1    1   

Kabeko Kraft                 1     

Kraftö Vind AB    1    1   1 1    1 1  1   

NordanVind 
vindkraft AB 

                1     

Nordex Sverige AB    1      1    1  1 1     

Nordisk vindkraft  1  1  1    1 1     1 1     

O2  1    1  1  1 1 1    1   1   

Ownpower Projects 
Europé AB 

   1  1          1 1     

Porsgöl Windpower  1                     

Rabbalshede Kraft 
AB 

     1         1  1  1   

ReWind Offshore 
AB 

              1       

RGP 
Vindkraftskonsult 
AB 

      1 1     1       1 1 

Samkraft AB    1                  

Scanergy       1  1       1   1  1 

Siral System Co AB  1 1 1  1     1        1  1 
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Företag K W I X N Z F H G BD M AB D C S AC Y U O T E 

SSE Renewables 
Sverige AB 

                     

Stena Renewable    1  1 1            1 1 1 

Svevind AB   1       1      1      

TEROC AB            1      1    

Triventus AB  1   1 1     1 1    1   1  1 

TTK Konsult                1 1     

Vattenfall vindkraft   1  1  1   1 1   1  1   1   

VindIn AB       1   1    1   1  1   

Vindvision Norr AB    1  1          1 1     

wpd Scandinavia AB   1 1  1  1 1 1      1      

Summa 5 8 3 10 6 10 9 11 10 7 13 6 1 6 6 14 13 1 19 7 11 

 

 

 

 

 


