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Abstract 
Wind power is becoming an increasingly important source of energy. There are several 

national and international goals set to increase to amount of renewable energy, and in 

order to meet these goals, the wind power production plays an important part and the 

establishment of new wind power farms are required. The Swedish national project 

Riksintresse Vindbruk has appointed areas in Sweden suitable for wind power, mainly 

when looking at the physical wind conditions of the area. In this study, I aim to define 

suitable areas for wind power establishment in Norrbottens län. In order to reach this 

goal, a critical regional method was developed and completed using GIS. The method 

can be divided into three parts. First, defining criteria’s for suitable areas for wind 

power production and create a excluding layer for each in GIS. The Nine criteria’s that 

were defined includes wind conditions, minimum area, distance to buildings and urban 

areas, areas with water, areas under protection, slope, security distances and distance 

to roads. The criteria’s were formulated using Riksintresse Vindbruk, Miljöbalken and 

previous studies.  Second, combine the layers and compare it to an excluding layer 

showing areas with appropriate wind conditions. Third, calculate the area of the 

polygons that resulted from step 2 to exclude areas that does not fit the size-criteria. 

The study identified 18 areas that are suitable for wind power establishment according 

to the criteria’s of this study. The vast majority of the 18 were situated in Piteå 

kommun, in the southeast of Norrbotten. 0, 18 % of Norrbottens area was defined as 

suitable for wind power establishment using the developed method. The method 

developed in this study could be considered too critical and that more areas in 

Norrbottens län are suitable for wind power establishment. However, the 18 areas 

identified could be considered a good starting point when looking for areas for wind 

power establishment. 
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1. Bakgrund 

1.1. Vindkraft som energikälla 

Vindkraft är en förnybar energikälla som utnyttjar vinden för elproduktion. Idag står 

vindkraften för en relativt liten del av världens elproduktion, men med de stora 

klimatproblemen som hotar världen är en omställning till förnybar energi viktig. 

Vindkraftens tillväxt är idag stor och den har stor potential. EU har det gemensamma 

målet för alla medlemsstater att 20 % av all elproduktion år 2020 ska komma från 

förnybara källor. Många nationer har även egna mål och Sverige är ett av dessa. Det 

svenska målet för år 2015 innebär att den svenska vindkraften ska vara 6-7 gånger 

större än vid 2009. Detta innebär att en snabb och stor tillväxt krävs. Cirka 300 nya verk 

skulle då ha behövt anläggas varje år sedan bestämmelserna tillkom, för att möta detta 

mål (Boverket, 2009). Nya mål har även formulerats fram till år 2020.  

  I Sverige finns det stor potential för vidare vindkraftsetablering menar 

Boverket (2009). Trots den stora potentialen kom endast 1 % av den svenska 

energiproduktionen år 2007 från vindkraft. Då fanns de flesta vindkraftverken i de södra 

delarna av landet och även i kustnära områden såsom Gotland, Skåne och Halland.  

  Trots den stora vindkraftspotentialen och stor strävan enligt Boverket 

(2009) att bygga ut vindkraften i Sverige finns det många problem kring etableringen av 

ny vindkraft. Det kanske största hindret är att den snabba ökningen av vindkraft har lett 

till höga priser på byggande av vindkraftverk. Det ökade trycket på vindkraftverk har 

även gjort att processen att etablera kan bli väldigt lång, då efterfrågan på dessa 

produkter är väldigt hög. Det som har stigit mest i pris är vindkraftverk som etableras 

till havs, därför anses det ur en ekonomisk synpunkt mest lönsamt att etablera vindkraft 

på land. Ytterligare ett problem kring vindkraft är hur människor ställer sig till det. 

Människor har ofta en negativ inställning till vindkraft om de själva direkt kan komma 

att påverkas och störas av vindkraftverken. Trots att den allmänna inställningen till 

förnybar energi och till vindkraft är positiv är alltså inställningen ofta negativ bland 

människor som kan komma att påverkas av verken. EU fastslog att en ekonomisk aspekt 

var viktig. Alltså, om människor i direkt närhet till vindkraftverken kompenseras 

ekonomiskt var inställningen mer positiv (Boverket, 2009).  

  Vid etablering av nya vindkraftverk finns det ett flertal lagar som man 

behöver följa. Miljöbalken och Plan- och bygglagen (PBL) är de lagar som väger tyngst 

kring vindkraftsetablering, men andra lagar kan tillkomma, såsom kulturminneslagen. 

Miljöbalken har som mål att främja en hållbar utveckling och den inkluderar flera olika 

miljöintressen men även miljökrav (SFS: 1998: 808). Kapitel 2, 3 och 4 i miljöbalken är 

av särskilt intresse för vindkraftsetablering. I kapitel 2 återfinns lokaliseringsregeln som 

beskriver var ny verksamhet bör placeras med miljö och människa i åtanke. Kapitel 3 

och 4 är de så kallade hushållningsbestämmelserna och beskriver vad som anses god 

hushållning av den fysiska miljön. Kapitel 9 är också av speciell relevans för 

vindkraftsetablering då den behandlar störningar i den fysiska miljön. I miljöbalken 

skyddas även speciella natur- och kulturmiljöer av högt värde (SFS: 1998: 808; 

Boverket, 2009). Plan- och bygglagen hanterar istället planläggning av land och 

vattenområden. Denna lag ger mycket ansvar till kommunerna vid den kommunala 

planeringen, men specificerar även när länsstyrelsen, regeringen eller andra organ har 

inflytande. Kommunerna har ansvaret enligt PBL att ha en aktuell översiktsplan. Denna 
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ska påvisa vad kommunen vill besvara, skydda och utveckla inom den byggda miljön. 

Det bör ses som en vägledning men översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Vid 

vindkraftsetablering krävs ofta även en detaljplan. Enligt PBL krävs vid 

vindkraftsetablering även ett bygglov. Där prövas det föreslagna vindkraftsverkets läge 

enligt PBL och miljöbalken för att bedöma lämpligheten (SFS: 2010: 900; Boverket, 

2009).  

  Ett stort problem som man möts av då man planerar vindkraftsetableringar 

är att lagstiftningen är väldigt svårtolkade och därmed öppen för tolkning. Den är inte 

konkret formulerad och det sätts inga klara gränser för vad som anses lämpligt eller 

hållbart. Detta är troligen bakgrunden till för varför utvecklingen av 

vindkraftsetablering i Sverige inte har varit lika snabb som i andra Europeiska länder, 

som Tyskland. Vindkraftsutredningen (SOU: 1999:75) menar därför att konkretiseringar 

av lagstiftning krävs för att förenkla processen vid vindkraftsetablering för alla 

inblandade parter. De menar att syftet med sådana konkretiseringar skulle vara att 

framkalla värdebeskrivningar, både de värden som kan tänkas påverkas negativt av 

vindkraftsetablering men även vilka värden som skulle tillkomma vid etablering. 

Vindkraftsutredningen menar även att; 

”Sådana värdebeskrivningar skulle underlätta vid fysisk planering och vid 

tillståndsprövning av vindkraftverk. Det skulle också bidra till att besluten vilar på 

tydligare motiveringar och ge värdefull information till vindkraftsintressenter och 

allmänheten” (SOU: 1999:75, s. 73). 

Till miljöbalkens uppgift hör emellertid att väga olika miljöintressen mot varandra. 

Trots Sveriges bestämda mål och vilja att öka vindkraften i landet har vindkraft också 

svårt att mäta sig mot andra miljöintressen. Vindkraftsutredningen menar att det finns 

tre tänkbara orsaker bakom detta; okunskap om vindkraftens roll som energiproducent, 

okunskap om hur andra elproduktionsmetoder, exempelvis fossila bränslen, har en 

ytterst negativ påverkan på miljön och slutligen, att människor har en negativ inställning 

till vindkraften och dess påverkan på landskapsbilden (SOU: 1999:75, s. 78).  

1.2. Riksintresse Vindbruk 

Energimyndigheten har sedan år 2000 uppdrag från regeringen, enligt förordningen 

(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, att bedöma och identifiera 

lämpliga områden som uppfyller vindförutsättningarna för vindkraftsetablering. De 

första områdena pekades ut år 2004 och mellan perioden 2006-2008 pekades ytterligare 

ut. Kriterierna för vad som anses lämpliga områden för vindkraft har mellan dessa 

perioder ändrats och blivit svårare. De områden som har tillräckligt bra 

vindförhållanden kallas Riksintresse Vindbruk.  

”Att ett område anges som riksintresse för Vindbruk innebär att det ska vara särskilt 

lämpligt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv” 

(Energimyndigheten, 2013, s. 5). 

  Riksintresse Vindbruk ska diskuteras i kommunernas översiktsplan, som 

sedan fungerar som en utvecklingsplan för den fysiska miljön och hur kommunen 

strävar efter att hantera den (Energimyndigheten, 2013).  

  Den metod som har använts för att ta fram riksintresseområden för 

Vindbruk har skett i flera steg. Först har Energimyndigheten definierat grundläggande, 
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nationella kriterier och krav på områden som är lämpliga för vindkraftsetablering. Dessa 

krav har analyserats med hjälp av GIS-program och visualiseringar av dessa resultat har 

gjort (se figur 1.1). Sist har vissa justeringar gjort, detta eftersom utbredningen av 

riksintresseområden i vissa län var oproportionerligt med länens storlek. Jämtland, 

Gotland och Dalarna var de län där en (orealistiskt) stor yta ansågs lämpligt som 

riksintresseområde (Energimyndigheten, 2013).   

  De grundläggande kriterium som krävdes enligt detta projekt för 

vindkraftsetablering på land var:  

- Minst 7,2 m/s årsmedelvind på minst 100 meters höjd 

- Minst 5 kvadratkilometer stort område 

- Minst 800 meter avstånd till all bebyggelse (Energimyndigheten, 2013, s. 15). 

  För riksintresseområden för Vindbruk till havs ser kriterierna lite 

annorlunda ut. Där krävs; 

- 8,0 m/s årsmedelvind på minst 100 meters höjd 

- Minst 15 kvadratkilometer stort område 

- Minst 35 meter djupt vatten (Energimyndigheten, 2013, s. 15).  

Utöver dessa ovanstående kriterium har även områden som är under vissa skydd enligt 

miljöbalken exkluderats i detta projekt; Riksintresse för obruten kust, riksintresse för 

obrutet fjäll, Natura 2000-områden, nationalparker och natur- och kulturreservat. 

  Energimyndigheten utsåg år 2013 310 områden i Sverige till 

riksintresseområden för Vindbruk (se figur 1.1). Av dessa ligger 281 på land och 29 till 

havs. Ett stort antal riksintresseområden kvarstår även från beslutet 2008 trots att 

kriterierna för riksintresseområden för Vindbruk har justerats sedan dess. I de områden 

som kvarstår sedan år 2008 pågår projektering och Energimyndigheten bedömer att det 

skulle blir en stor ekonomisk osäkerhet för inblandade parter om de tas bort som 

Riksintresseområde (Energimyndigheten, 2013). 
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Figur 1.1: Riksintresseområden Vindbruk 2013. Källa: Energimyndigheten 1, 

Internetkälla. 
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2. Syftet med studien 

Syftet med denna studie är att identifiera lämpliga områden på land för 

vindkraftsetablering i Norrbottens län. För att kunna genomföra denna undersökning har 

en metod utvecklats som skiljer sig från tidigare liknande undersökningar. 

Identifieringen av lämpliga områden kommer att göras genom att utse ett antal kriterier 

kring vad som krävs av ett område för att det ska vara lämpligt för vindkraftsetablering. 

Kriterierna för etablering är specifika och strängt formulerade, och utgår i huvudsak 

ifrån sådana som redan tidigare danvänts i vindkraftsammanhang eftersom en 

förhoppning är att metoden ska vara konkret, kritisk och leda till lokalisering av 

områden som faktiskt kan bli godkända för 

etablering av vindkraft. Lagstiftningen kring 

vindkraftsetablering är öppen för tolkning (SOU: 

1999:75) och därför har jag velat ta fram en 

metod med tydliga gränser för vad som krävs för 

vindkraftsetablering. Kriterierna har sedan 

analyseras och visualiseras i GIS-programmet 

ArcMap. Metoden är avsedd att besvara 

uppsatsens frågeställning och därmed vara 

platsspecifik för Norrbottens län. Om metoden 

används för andra områden bör kriterierna ses 

över av användaren så att de är platsrelevanta för 

området som undersöks. Den frågeställningen 

som uppsatsen besvara är: 

Vilka områden på land i Norrbottens län är 

lämpliga för vindkraftsetablering?  

 

3. Områdesbeskrivning 

Norrbottens län är Sveriges största län och tar 

upp 25 % av Sveriges yta. Länets totala yta är 

97 257 kvadratkilometer och är uppdelat i 14 

kommuner; Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, 

Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, 

Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och 

Övertorneå. Det är även Sveriges nordligaste 

landskap och har stora regionala skillnader. 2,6 

% av Sveriges befolkning är bosatta i länet, 

249 436 människor. Den relativt låga                       Figur 3.1: Karta över studieområde, 

befolkningen gör länet till det befolknings                baskarta från ArcGIS. 

glesaste län i Sverige. Under de senaste  

50 åren har befolkningen långsamt minskat, detta trots att länet har en högre andel 

människor över 65 år bosatta än det svenska genomsnittet.                                                                        

 Med sin stora yta finns en stor diversitet bland natur och arter inom länet och cirka 25 

% är skyddade av nationalparker eller naturreservat. Imponerande 90 % av den svenska 

ytan som är skyddad som nationalpark ligger inom länet, uppdelat i 8 nationalparker 

och även 354 naturreservat. Stora delar av länet är även fjällområden, där vissa är under 
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skydd.  

Den vanligaste typerna av elproduktion inom länet är förnybar vattenkraft tillsammans 

med fjärrvärme. Länsstyrelsen har även visat intresse för att utveckla länets vindkraft 

och biogas 

för en mer förnyelsebar elproduktion (Länsstyrelsen i Norrbottens län 1, 2014). I 

Norrbottens län fanns det år 2014 14 områden med totalt 91 uppförda vindkraftverk i 

länet. Totalt finns det ytterligare 391 verk som är godkända för etablering men som 

ännu inte är uppförda, varav 36 av dessa är byggda men ännu inte uppförda. I Gällivare 

finns det hittills största området med 30 vindkraftsverk. Den kommun som var näst flest 

verk är Piteå, där tre områden med 12, 14 respektive 2 verk är etablerade. I Piteå finns 

även de 36 verk som är byggda som ännu inte uppförda. Utöver dessa två kommuner 

ligger 1 verk i Jokkmokk, 10 i Arjeplog, 5 i Kalix, 6 i Kiruna, 5 i Haparanda och 7 i 

Övertorneå (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2, 2014).  

 

3.1. Rennäring 

Något väldigt karakteristiskt för Norrbottens län är rennäringen. 63 % av den svenska 

rennäringen bedrivs Norrbottens län, fördelad på 32 samebyar (Länsstyrelsen i 

Norrbottens län 1, 2014). Eftersom rennäring bedrivs på så pass stor yta har det en stor 

påverkan för denna studie. I Norrbottens län finns tre olika typer av samebyar; 

fjällsameby, skogssameby och koncessionssameby. Skillnaden mellan de tre olika är på 

vilken höjd i landskapet som renarna har sina huvudsakliga betningsområde. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har ansvar för rennäringen och ska även främja för dess 

utveckling. Nedanstående fyra punkter sammanfattar länsstyrelsens ansvar kring 

rennäringen i länet:  

 ”Fastställa det högsta renantalet för varje sameby (…) 

 Se till att samebyarna tar hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens 

intressen 

 Bevara rennäringens riksintressen i samhälls- och miljöplanering 

 Sammanställa och uppdatera rennäringens redovisningar av markanvändning” 

(Länsstyrelsen i Norrbottens län, Internetkälla).  

3.2. Varför Norrbottens län? 

Anledningen till varför Norrbottens län ansågs lämpligt för denna studie var delvis för 

att jag ville undersöka metoden på ett till ytan stort område. Att välja ett län, Sveriges 

största län, underlättade då av flera anledningar. Dels för att mycket data som hämtas 

via Lantmäteriet är indelat efter län. Att välja ett län innebar även att det redan fanns 

tydliga gränser, vilket underlättade avgränsningen för studien.  

  Trots länets stora storlek fanns få etablerade vindkraftverk, i augusti 2014 

fanns 91 vindkraftverk uppförda i länet. Det finns även väldigt många vindkraftsprojekt 

som är under samråd, överklagas, beslutas kring, har nekats eller återkallats. Andelen 

projekt som hade godkänts och uppförts var enligt länsstyrelsens sammanställning liten 

(Länsstyrelsen i Norrbottens län 2, 2014). Jag ansåg därför att ett län där relativt få 

vindkraftsprojekt godkänds skulle vara dels intressant att undersöka, men även om 

metoden var framgångsrik kunde resultatet vara av stor nytta för länet.  

  Ytterligare en aspekt kring Norrbottens län som tilltalade för detta projekt 

var faktumet att befolkningstätheten är den lägsta i hela landet. Eftersom vindkraft inte 



Lämpliga områden för vindkraftsetablering på land i Norrbottens län 

 

9 
 

bör placeras nära bebyggelse av ett flertal anledningar misstänkte jag att 

förutsättningarna för vindkraftsetablering var bättre i detta län i ett län med högre 

befolkningstäthet.  

4. Tidigare forskning 

4.1. Ojämn fördelning av vindkraftverk i Sverige 

Utspridningen av vindkraft i de svenska kommunerna är väldigt ojämn, detta trots att de 

ekonomiska och teknologiska förutsättningarna är lika för alla kommuner. En enkel 

förklaring bakom detta hade kunnat vara att vindförhållandena ser olika ut i de svenska 

kommunerna. Ek et al (2013) har analyserat detta och fastställt att endast 

vindförhållandena inte förklarar den ojämna utbredningen av vindkraft i Sverige, utan 

att det måste finnas fler bakomliggande faktorer som förklarar varför utbredningen ser 

ut som den gör idag. Ek et al. (2013) har därför analyserat övriga institutionella och 

sociodemografiska faktorer eftersom det krävs ett lokalt kommunalt stöd för att 

planerade vindkraftsetableringar skall genomföras. På grund av detta kan även 

lokalbefolkningens inställning till vindkraft vara en påverkande faktor för utbredningen 

av vindkraft i landet. I studien analyserades två olika tidsepoker, före och efter år 2006. 

Före år 2006 kunde med se en långsam ökning av vindkraftsetableringar medan man 

efter år 2006 har kunnat se en betydligt snabbare ökning enligt figur 4.1. Det var därför 

intressant för studien om faktorerna skiljde sig mellan de olika tidsepokerna. Författarna 

menar att tänkbara anledningar till att just 2006 var året då ökningen blev snabbare är 

dels politiska beslut under året, men även att Energimyndigheten började kartlägga 

vindhastigheten på ett mer framgångsrikt sätt (Ek et al. 2013).  

 
Figur 4.1: Utveckling av svensk vindkraftsetablering mellan år 1996-2010. Källa: Ek et 

al, 2013, s. 137. 

Resultatet av denna studie överensstämde med tidigare liknande studier där man även 

fastställde att flera faktorer utöver vindförhållandena spelar en stor roll i vindkraftens 

utbredning i landets kommuner. Under den tidigare perioden var bland annat 

befolkningstäthet och områdets storlek viktiga faktorer. Under åren efter 2006 har 

istället riksintressen och olika erfarenheter varit den viktigaste faktorn i utbredningen av 

vindkraft. Författarna har dragit slutsatsen att eftersom olika faktorer har påverkat de två 

tidsperioderna fanns det olika mål eller intressen med vindkraftsetablering före och efter 

år 2006. Det kan tänkas att den tidiga perioden influerades av engagerade människor på 

kommunal nivå som till stor del låg bakom att vindkraft etablerades i kommunen. Under 

den mer snabbväxande perioden efter 2006 tycks intresset för vindkraftsetablering 
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kunna bero på den ekonomiska vinning som investerare kan göra (Ek et al. 2013).  

  Människors inställning till vindkraft har djupare undersökts av Ek & 

Perssons (2014). I undersökningen gavs ett val mellan två olika vindkraftsetableringar 

av olika karaktär inom fem områden; landskapstyp, ägandeform, lokalbefolkningens 

involverande, valet att föra över intäkter till samhället och slutligen, extra kostnad för el 

certifiering. Av resultatet i denna studie kunde flera slutsatser dras kring var och hur 

människor anser vindkraftsetablering lämplig. Studien fastställde att alla fem 

ovanstående karaktärsområden var relevanta för valet av vindkraftsetablering. 

Landskapstypen var av stor betydelse. De inblandade i studien ansåg att det är bättre att 

placera vindkraft till havs än i bergsområden. De som svarade på studien var även 

allmänt negativa till etablering i områden som användes för fritidsintressen men istället 

mer positiva till etablering i områden där människor ofta är bosatta. Vidare så var det en 

stor fokusering på den lokala befolkningen, både av människor som är direkt påverkade 

av vindkraftsetablering och de som inte är. Något som i studien ansågs viktigt var dels 

ett lokalt ägande, men även att lokalbefolkningen skulle ha stort involverande i 

planeringsprocessen. Slutligen kunde man i studien fastställa att privat ägande var en 

opopulär ägandeform medan kooperativa och kommunala äganden var betydligt bättre 

enligt urvalet som deltog i studien (Ek & Persson, 2014).  

4.2. Problem vid etablering av vindkraft 

Svensk vindkraft möter många hinder och problem vid planering av 

vindkraftsetablering. Söderholm et al (2005) identifierar tre huvudsakliga hinder som 

vanligen försvårar eller stoppar projekt för vindkraft; ekonomiska hinder, 

befolkningsinställning och slutligen juridiska hinder.  

  Från en investerares synvinkel finns både för- och nackdelar med att 

investera i vindkraftsetablering i Sverige. I och med många bidrag som ges till vindkraft 

och de skattetillägg som flera andra typer av energiproduktion tvingas betala, är det 

därför en lönsam långsiktig investering. Det finns även två huvudsakliga nackdelar för 

en investerare inom vindkraft. Först att framtida vindkraft kommer kräva nya 

investeringar på nya platser, något som sällan är positivt bemött av investerare. Sedan är 

vindkraft även väldigt känsligt för framtida förändringar inom lagar, bestämmelser och 

satsningar. Med anledning för ovanstående två faktorer anses det ibland oattraktivt för 

investerare (Söderholm et al. 2005).  

  Tidigare forskning (Söderholm et al. 2005) har visat på en allmänt positiv 

inställning till vindkraft och etableringar av vindkraft. Trots detta är lokalt motstånd 

från befolkningen ett av vindkraftens största hinder. Vanliga klagomål från 

lokalbefolkningen är att det skulle negativt påverka landskapsbilden, att vindkraftverken 

är högljudda och kan komma att störa eller att det skulle kunna sänka markens värde. 

Flera försök att förklara denna motsägelse (allmänt stöd men lokalt missnöje). En vanlig 

förklaring är Not-In-My-Back-Yard (NIMBY) syndromet. Detta betyder kortfattat att 

människor ofta är positiva till omställningar i den mån att de själva inte direkt påverkas 

av den. En annan förklaring är att lokalbefolkningen ofta är misstänksamma mot de 

aktörer som står för planering eller investering av vindkraftsprojektet. Om detta är 

tänkbart är det viktigt att alla parter har en öppen inställning i planeringen så att 

ingenting undanhålls för andra parter (Söderholm et al, 2005).  I Scotland genomfördes 

även en studie för att undersöka människors inställning till vindkraftsetablering. Denna 

visade att människor ofta har en mer negativ inställning till vindkraftsetablering i förväg 
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och att de ofta blir positivt överraskade av resultatet. Cirka 27 % av de som svarade på 

studien trodde att landskapet skulle påverkas negativt av etableringen, medan endast 5 

% hade denna åsikt efter att verken var byggda. Vidare var 40 % övertygande om att 

vindkraftverken skulle orsaka någon typ av problem i förväg, och enbart 9 % ansåg det 

fortfarande efter etableringen (Dudleston, 2000).  

  Kanske det mest påtagliga hindret för vindkraftsetablering är den 

lagstiftning som berör. Både lagstiftning som berör exploatering och bevarande är av 

stor betydelse vid planering av vindkraftsprojekt. Svensk lagstiftning avgör vilka 

områden som man inte får etablera vindkraft på, vilket kan ses som ett hinder i sig. 

Dock finns det två mer påtagliga problem med den svenska lagstiftningen. Dels att 

lagstiftningen, speciellt då Miljöbalken, är formulerad på ett otydligt sätt och är därför 

öppen för tolkning. Ytterligare ett problem är att det är lagens uppgift att ställa olika 

intressen och skydd mot varandra i olika bedömningar (Söderholm et al. 2005).  

  Författarna presenterar även en intressant diskussion kring svårigheterna 

med att beslutsfattande sker på en kommunal nivå i Sverige. Svenska kommuner är 

enligt lag skyldiga att ha en energiplanering som inkluderar både behovet och 

framtidsplanering. Denna måste i sin tur överensstämma med de nationella energimålen 

och med kommunens egna mål. Enligt denna lag har dock svenska kommuner mycket 

beslutsutrymme. Dels är kravet på kommunernas energiplanering inte speciellt strikta, 

något som kan leda till energiplaner som kanske inte stämmer överens med de 

nationella målen. Vidare så är inte denna energiplanering lagbindande utan är just en 

planering som kan bortses av kommunen när beslut kring vindkraft och övriga 

energifrågor ska tas. Med ett sådant system finns det alltså mycket utrymme för att 

nationella mål men även internationella mål ska ignoreras (Söderholm et al, 2005). 

Larsson (2011) diskuterar även detta dilemma. Författaren menar att det med detta 

system skapas en konflikt eftersom målsättningarna är av nationell karaktär, men det är 

beroende av ett lokalt, kommunalt beslutsfattande som överensstämmer med de 

nationella målsättningarna. Detta utan att det egentligen finns tydliga lagstiftade krav på 

kommunerna att agera i enlighet med de nationella målen (Larsson, 2011).  

4.3. Vindkraft i skog 

Energimyndigheten (2008) har gjort en sammanfattande kunskapsinventering där de 

sammanfattar kunskapsläget kring vindkraft i skog i Sverige och även med vissa 

internationella fall. Vindkraft i skog är av stort intresse i denna studie eftersom stora 

delar av Norrbottens yta är skogsområden. I denna intervjuas aktörer inom 

vindkraftsindustrin kring etablering och specifikt kring etablering i skogsmiljöer. Vidare 

presenterar de även de problem och hinder som är speciella för vindkraftsetablering i 

skogsområden.  

  Den sammanfattande studien visar att två faktorer är extra problematiska 

vid etablering av vindkraft i skog, turbulens och vindgradienten. Dessa faktorer menar 

även flera av de stora aktörerna är osäkerheter vid etablering i skog. Vindgradienten är 

vanligtvis större och turbulensen högre i vindarna över skogsområden i jämförelse med 

vindarna över öppna landskap (Energimyndigheten, 2008). 

  Vindgradient refererar till hur vinden tilltar när höjden ökar. I 

skogsområden är vindgradienten vanligtvis hög, vilket innebär att vindstyrkan ökar 

snabbare med höjden i skog än vid exempelvis plana områden. Hur man mäter 

vindgradienten i ett område är genom att undersöka vindhastigheten på olika höjder av 
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speciellt intresse. Därefter jämför man vindhastigheten för att se hur sen tilltar mellan 

den lägre och högre höjden. Skillnaden på vindgradient mellan plana områden och 

skogsområden är ofta stor. 0,2 är en vanlig vindgradient i områden med plant landskap 

och få hinder, medan skogsområdens vindgradient ofta ligger mellan 0,3-0,4. En stor 

vindgradient kan påverka vindkraftverkens prestationsförmåga eftersom en stor gradient 

innebär att vindens infallsvinkel på bladen i vindkraftverket varierar. Hur stor påverkan 

detta har på vindkraftsverken lång- och kortsiktigt är svårt att klargöra och beror på 

flera faktorer i vindkraftverkets konstruktion (Energimyndigheten, 2008).  

  Turbulens innebär att vindens hastighet plötsligt ändras och att det är 

oregelbundna skillnader i vindens hastighet. Turbulensen i vinden över ett område av 

skogskaraktär (ojämn) är högre än över ett område som är av mer plan karaktär. Man 

kan därför allmänt se en högre turbulens över skogsområden. Det finns flera faktorer 

som kan påverka vindens turbulens på en specifik plats. Ovanbeskrivna faktor är ett 

mekaniskt skapande av turbulens. Det finns även termiskt skapande och även olika 

skiktningar. Stabila skiktningar sänker vanligtvis turbulensen i vinden och leder även 

till att turbulens avtar med höga höjder. 100 meter över marken kan turbulensen därför 

ha minskats kraftigt i jämförelse med turbulensen på mark- och kronhöjd. 

Energimyndigheten menar att både turbulens och vindgradient kan ha positiva såväl 

negativa effekter på vindkraftsverken, både dess prestationsförmåga och konstruktion 

(Energimyndigheten, 2008).  

  Energimyndigheten (2008) menar att även att ytterligare ett stort problem 

för vindkraftsetablering i skogsmiljöer är den bristande kunskapen och tillgängliga 

forskningen. De efterfrågar och uppmuntrar mer forskning inom dels de metrologiska 

förhållandena i skogsområden men även specifikt kring vakeffekterna i skogsmiljö.  

4.4. GIS som metod för identifiering av områden 

GIS har blivit ett viktigt och välanvänt verktyg vid identifiering av områden av intresse 

i svenska men även internationella studier. Sådana områden av intresse skiljer sig 

beroende på studiernas syfte. GIS som verktyg har stor bredd eftersom man kan 

använda det för bland annat analys, statistik och visualisering. De flera olika verktyg 

som kan användas för identifiering av lämpliga områden av olika typer gör också att 

man kan använda sig av flera olika metoder för att genomföra sin undersökning. Nedan 

presenteras fyra olika studier där alla har använt metoder som skiljer sig från denna 

studie (Azazi et al, 2014; Baban & Parry, 2000; Dawson & Schlyter, 2012; Effat, 2014). 

Dessa fyra studier valdes eftersom de studerar olika geografiska områden med olika 

karaktär. 

  Baban & Parry (2000) genomförde en studie i Storbritannien som syftade 

till att identifiera lämpliga områden i Lancashire, England för vindkraftsetablering med 

hjälp av en metodframtagning med GIS som verktyg. Efter att ha formulerat kriterier för 

etablering, följt av exkludering av olämpliga områden användes två olika metoder för 

att kombinera dessa skapade lager. Detta för att identifiera lämpliga områden enligt alla 

14 formulerade kriterier; 

- Undvika bergiga områden 

- Mindre sluttning än 10 grader 

- Västlig lutning 

- Högre vindhastighet än 5 m/s 

- 500 m till skogsområden 
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- 2000 m till tätorter 

- 500 m till enskilda bostäder 

- Maximalt 10 000 m till större väg 

- Maximalt 10 000 m till gasledning 

- 400 m till vattenområden 

- 1000 m till områden med ekologiskt värde 

- 1000 m till områden med historiskt värde 

- 1000 m till National Trust byggnader 

- Undvika vissa jordbruksområden (Baban & Parry, 2000, s. 63).  

I den första sammanläggningsmetoden antogs alla 14 kriterierna (de GIS-lager de hade 

skapat) ha samma vikt eller relevans. Då användes funktionen ADD i verktyget Overlay 

för att lägga samman dessa 14 lager med lika vikt. Resultatet av denna metod 

presenterades mellan värden 0-10 där områden med värde 0 ansågs bäst lämpade för 

etablering. I den andra metoden grupperade författarna kriterierna två och två. Varje 

gruppering blev sedan tilldelad en vikt som överensstämde med hur viktiga de 

kriterierna ansågs. Även denna metod resulterade i en karta där värde 0-10 angavs på 

samma vis som vid metod 1. De två kartorna som visade de två metodernas resultat 

skiljde sig eftersom kriteriernas vikter skiljde sig. Författarna av denna studie menar att 

båda metoderna var bra för studien och att de både presenterar ett tydligt resultat. Dock 

föredrogs här metod 2 av författarna av flera anledningar. Den största anledningen till 

att metod 2 föredrogs var för att användaren har möjligheten att justera kriteriernas vikt 

efter tillgänglig kunskap men även efter vad som eftersträvas av beslutsfattare. Man kan 

på så vis justera vikterna för att de på bästa sätt ska uppfylla studiens syfte (Baban & 

Parry, 2000).  

  I en iransk studie där man ville identifiera lämpliga områden för vindkraft 

i provinsen Ardabil använde man sig även av GIS (Azazi et al, 2014). Metoden som 

användes för identifiering av områden liknar till viss del ovannämnda studie från 

Storbritannien men skiljer sig även på flera sätt. Författarna började med att identifiera 

kriterier för vindkraftsetablering i ett område och exkluderade sedan områden som 

ansågs olämpliga (likt Baban & Parry) De kriterier som formulerades av denna studie 

var översiktligt; 

- Vindpotential 

- Markanvändning/marktäcke 

- Höjd 

- Sluttning 

- Minst 2 km till tätort 

- Minst 3 km till flygplats 

- Maximalt 0,4 km till vatten 

- Maximalt 0,5 km till större väg 

- Inte inom skyddade områden 

- Distans till förkastningar (Azazi et al, 2014, s. 6699).  

Därefter använde sig författarna av metoden DEMATEL. Metoden har använts sedan 

1970-talet och går ut på att man ska hitta relationer mellan de olika kriterierna. Genom 

att göra detta och kartlägga relationerna kan man presentera kriterierna som ett nätverk 

där kriterierna är sammanlänkade. När relationerna var fastställda använde sig 



Jenny Norlander 

 

14 
 

författarna av metoden ANP, vilket kortfattat är en metod för att ge kriterierna olika vikt 

beroende på hur viktig dess roll anses. Nästa steg i metoden var i studien att lägga 

samman de olika kriterierna med olika vikt i verktyget Overlay. Den kartläggning som 

resulterade av stegen beskrivna ovan klassificerades sedan i 5 olika steg utifrån hur 

lämpligt ett område var enligt studien. Författarna menar att användandet av metoderna 

DEMATEL och ANP ökande undersökningens trovärdighet och gjorde den mer korrekt 

(Azazi et al, 2014). 

  Effat (2014) har även använt GIS i sin studie som strävade efter att 

identifiera lämpliga områden för vindkraft vid Röda havet i Egypten. Metoden som 

författaren valde att använda i sin studie heter Spatial Multi-Criteria-Evaluation (MCE). 

Ett flertal kriterier har vidare använts i studien som har delats in i tre kategorier;  

- Vindresursfaktorer: luftdensitet, höjd och vindhastighet 

- Ekonomiska faktorer: närhet till kraftledning, maximalt 2,5 km till större väg, 

minst 550 m till tätort och områden med kulturellt värde och maximal sluttning 

på 10 grader. 

- Landbegränsningar: minst 4 km till kust, inte inom skyddade områden och 

markanvändning (specifikt 25 km till flygplats) (Effat, 2014, s. 365).  

I denna metod har författaren även här valt att ange olika vikter till kriterierna baserat på 

hur viktiga de anses vara för vindkraftsetablering. The Analytical Hierarchy Process 

(AHP) är den metod som användes för att bestämma vikten för de olika kriterierna. 

Genom denna metod rangordnas kriterierna i relation till varandra för att bestämma 

vilka som anses viktigare än andra. Likt tidigare nämnda studier användes även här 

Overlay verktyget för att lägga samman kriterierna med sina bestämda vikter. Det 

följdes av att resultatet klassificerades i fem klasser, Most Suitable, Highly, Moderately, 

Less och Unsuitable. Resultatet och metoden bedömdes av författaren vara 

framgångsrik och att genomföra en sådan studie med hjälp av GIS var författaren 

positiv till eftersom resultatet tydligt presenteras i form av tematiska kartor. Det gör det 

enkelt för beslutsfattare att uppfatta och tolka resultatet (Effat, 2014). 

  Ovanstående studier har alla identifierat lämpliga områden för vindkraft, 

men det finns även liknande forskning gjord kring andra energiområden. Dawson & 

Schlyter (2012) fastställde i sin studie en metod för att identifiera lämpliga områden för 

solpanelsetablering i västra Australien. Författarna till studien delar översiktligt in 

metoden i två delar; att identifiera lämpliga områden enligt en rad kriterier och att sedan 

rangordna kriterierna, där den högst rangordnade anses viktigast. 7 kriterier bestämdes 

och författarna skapade exkluderande GIS-lager för dessa med hjälp av verktyget Raster 

Calculator. Då användes metoden Simos Procedure, vilket är en metod för att 

rangordna kriterier och i sin tur ge kriterierna olika vikt. Dessa olika lager med olika 

vikt lades sedan samman med hjälp av verktyget Weighted Overlay. Resultatet av 

studien presenterades sedan på en skala i procent, där områden med höga procentantal 

ansågs lämpliga för solpanelsetablering och mindre lämpliga då procentantalet sjönk. 

Författarna var positiva till resultatet som kom av denna metod, trots att endast 0.6 % av 

ytan visade sig lämpligt för etablering. Detta för att beslutsfattande och andra aktörer 

med detta resultat kan fokusera på områden som är ytterst lämpade för etablering trots 

att de må vara få (Dawson & Schlyter, 2012). 
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5. Kriterier för vindkraftsetablering 

Nedan presenteras de kriterier för vindkraft som kommer att användas under denna 

studie. Kriterierna har formulerats specifikt för att minska utrymmet för egen tolkning 

av lagstiftningen och försöker även att konkretisera reglerna kring vindkraftsetablering. 

Kriterierna är platsrelevanta för Norrbottens län och bör ses över och-/eller justeras om 

de ska appliceras på ett annat område.  

Kriterium 1: Vind  

Vindförutsättningarna i ett område är det kanske viktigaste kriteriet för om området 

ifråga är lämpligt för vindkraftsetablering. Oavsett om övriga kriterier är uppfyllda är ett 

område inte lämpligt för vindkraft om vindstyrkan inte är tillräcklig. Denna studie 

kommer att använda samma krav på vindförutsättningar som vid Riksintresse 

Vindbruks karteringar. Årsmedelvindstyrka på minst 7,2 meter/sekund på 100 meters 

höjd anses i denna studie som lämpliga för vindkraft (Energimyndigheten, 2013).   

Kriterium 2: Yta 

Riksintresse Vindbruk har kravet att ett område för vindkraftsetablering ska vara minst 

5 kvadratkilometer stort till ytan. Detta för att man ska kunna öppna mer storskaliga 

vindkraftsområden som kan påverka på en nationell skala och rymmer upp till 10-15 

vindkraftverk (Energimyndigheten, 2013). I denna studie kommer även kravet på minst 

5 kvadratkilometer att användas.  

Kriterium 3: Avstånd till bebyggelse 

Av flera anledningar krävs ett visst avstånd mellan vindkraftverk och all bebyggelse. 

Dels kan det ha en visuell påverkan och även för att inte utsätta människor för buller 

från vindkraftverken. Därför har man i Riksintresse Vindkrafts karteringar uppgett 800 

meter som ett lämpligt minsta avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse 

(Energimyndigheten, 2013). Detta avstånd kommer även i denna studie att användas 

som ett minsta lämpliga avstånd till all bebyggelse.  

Kriterium 4: Avstånd till tätort 

Något som inte diskuteras som ett krav i Riksintresse Vindkraft men som tydligt står 

formulerat i lagstiftning är att vindkraftverken inte får ha en negativ påverkan på 

landskapsbilden (SFS: 1998: 808). Jag har därför i denna studie valt att lägga till ett 

kriterium där ett lämpligt avstånd mellan tätorter och vindkraftverk bestäms. Det 

avstånd som kommer att användas i denna studie är 12 km. Bortom 12 km menar 

författarna att vindkraftverken inte blir tydliga inslag i landskapsbilden utan istället 

uppfattas som naturliga inslag (SOU: 1999: 75).  

Kriterium 5: Vattenområden 

Denna studie kommer enbart att undersöka lämpliga områden på land. Anledningen till 

detta är att förhållandena mellan vatten och land är så pass olika att kriterierna för en 

sådan analys hade blivit för många. På grund av denna avgränsning till landbaserad 

vindkraftsetablering är därför vattenområden som hav, sjöar och större vattendrag inte 

relevanta utan kommer exkluderas. Boverket (2009) menar även att vindkraftsetablering 

på land är ekonomiskt lönsammare än etablering i vatten.  

Kriterium 6: Skyddade områden  

Många områden i Sverige är skyddade av lagstiftning och måste därför hanteras med 
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försiktighet. I denna studie, och även i Riksintresse Vindbruk har man valt att exkludera 

vissa områden som är under olika skydd. De skyddade områden som borträknas i 

Riksintresse Vindbruk är; Riksintresse obruten kust, Riksintresse obrutet fjäll, 

nationalparker, Natura 2000-områden och Natur- och kulturreservat 

(Energimyndigheten, 2013).  

  I denna studie kommer, likt ovan nämnt, Nationalparker, Natura 2000-

råden och Natur- och kulturreservat att exkluderas. Utöver dessa kommer även flera 

ytterligare skyddade områden att anses olämpliga i denna studie. Istället för att 

exkludera Riksintresse obruten kust har jag valt att exkludera alla områden inom 

strandskyddet, vilket inkluderar hela länets kuststräcka. Jag har valt detta skydd för att 

det är mer omfattande. De områden som anses vara Riksintresse fjällområden kommer 

även att exkluderas från denna studie. Något som är speciellt viktigt i ett fjällrikt län 

som Norrbotten. Ytterligare ett skydd som är av speciellt stort intresse i Norrbottens län 

och därför kommer att exkluderas i denna studie är Riksintresse Rennäring. Områden 

under detta skydd återfinns huvudsakligen i Norrbottens län och måste, p.g.a. sin 

utbredning och roll i länet, exkluderas från studien. Vindkraft har även en stor påverkan 

på fågellivet i ett område, därför kommer även Fågelskyddsområden att exkluderas i 

denna studie. Detta för att vindkraftverken inte ska skada känsliga fågelarter i länet.  

  Det sista området under skydd som kommer att exkluderas i denna studie 

är Riksintresse Kommunikation. Områden runt järnväg, väg och flygplatser som är 

skyddade av Riksintresse Kommunikation kommer här anses olämpliga. Hamnar 

kommer inte att exkluderas i denna studie eftersom Boverkets Vindkrafthandbok menar 

att störningen av vindkraft inte är så pass stor att etablering bör hindras. Eftersom detta 

skydd inte har lika tydliga gränser som tidigare nämnda skydd kommer områden att 

räknas ut med hjälp av Boverkets säkerhetsavstånd och andra bestämmelser. 

Vindkrafthandboken menar att det krävs speciella samråd vid etablering av vindkraft 

inom 60 km av en flygplats. Därför kommer områden inom 60 km från flygplatser att 

exkluderas (Boverket, 2009, s. 72). Enligt Boverkets rekommendationer bör 

säkerhetsavståndet till järnväg vara Totalhöjden, vilket är Tornhöjd samt ½ 

Rotordiameter. Avståndet till vägnät (Större väg) bör Tornhöjd samt 3 rotordiameter 

(SOU: 1999: 75, 112). Nedan presenterade mått är beräknade enligt figur 5.1.  

Säkerhetsavstånd till vägnät: 70 + 3*72= 286 meter 

Säkerhetsavstånd till järnväg: 70 + 72/2 = 106 meter 
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Figur 5.1: Visualisering av måtten vid ett 2,5 megawatts vindkraftverk som i denna 

studie kommer att användas. Källa: Boverket, 2009, s. 26.  

Kriterium 7: Sluttning 

Landskapets sluttning är inget som diskuteras som ett kriterium i Riksintresse 

Vindkraft, dock diskuteras det i lagstiftningen (SFS: 1998: 808). Brant sluttande 

områden anses inte lämpliga enligt lagstiftningen, men att lämpliga sluttningar måste 

bestämmas utifrån enskilda fall. I flera internationella studier (Baban & Parry, 2000; 

Effat, 2014) har man dock definierat max 10 grader som den sluttning lämplig för 

vindkraftsetablering. Även i denna studie kommer områden med en större sluttning än 

10 grader att exkluderas.  

Kriterium 8: Säkerhetsavstånd 

På grund av risken för olyckor krävs vissa säkerhetsavstånd till närliggande 

infrastruktur. I denna studie kommer ett säkerhetsavstånd krävas till vägar och 

kraftledningar. Avståndet till vägar kommer till viss del överlappa med de för 

Riksintresse Kommunikation, men här kommer säkerhetsavstånd kring alla vägar 

tillkomma för exkludering. Samma avstånd som uträknat ovan kommer att användas, ett 

säkerhetsavstånd på 286 meter. Vad gäller säkerhetsavstånd kring kraftledningar är 

detta nödvändigt eftersom olyckor kan leda till omfattande skador av elnätet (Boverket, 

2009). Här kommer det rekommenderade säkerhetsavståndet enligt Boverket att 

användas, vilket är Totalhöjden (Tornhöjd samt ½ rotardiameter (Boverket, 2009; SOU: 

1999:75, 112). Nedan presenterade mått är beräknade enligt figur 5.1.  

Säkerhetsavstånd till kraftledning: 70 + 72/2= 106 meter. 

Kriterium 9: Kommunikation 

För att en vindkraftsetablering ska vara möjlig krävs viss närhet till vägar. Det skulle 

dels krävas människor och material för att bygga verken, människor skulle vara 

anställda vid verken samt att det krävs för transport till och från verken när de är 

etablerade. Att etablera ett vindkraftverk vid en befintlig väg är dock i alla fall inte 

realistiskt och ofta räcker det med en grusväg för transport till och från verken vilket 

man då ofta kan tillägga (Boverket, 2009). I denna studie krävs ett maximalt avstånd till 
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befintlig väg på 7 km. På detta avstånd är verken synliga från vägen men svåruppfattade 

i ett plant landskap (SOU: 1999:75).  

6. Metod  
Denna studie genomfördes i GIS-programmet ArcMap. Översiktligt kommer studien att 

genomföras i tre steg.  

1. Identifiera och formulera kriterier för lämplig vindkraftsetablering och skapa ett 

exkluderande GIS-lager för varje kriterium (utom kriterium 2).  

2. Kombinera alla GIS-lager för att lokalisera lämpliga områden för etablering. 

3. Uträkning av yta 

De kriterier för vindkraftsetablering i ett område som kommer krävas i denna studie är 

av binär karaktär och formuleras nedan: 

1. Årsmedelvind 7,2 m/s på 100 m höjd 

2. 5 kvadratkilometer stort område 

3. 800 meter avstånd till bebyggelse 

4. Avstånd till tätort: minst 12 km 

5. Inte vattenområden 

6. Inte skyddade områden 

7. Maximal sluttning: 10 grader  

8. Säkerhetsavstånd till väg (286 meter) och kraftledning (106 meter) 

9. Maximalt 7 km till större väg 

Det första steget i studien var att identifiera lämpliga områden för etablering av 

vindkraft genom att exkludera olämpliga och inkludera lämpliga områden samt att 

skapa ett GIS-lager för varje kriterium. Endast ett kriterium fick här inte ett eget GIS-

lager, kriterium 2. Anledningen till detta var att jag bedömde att det bästa sättet att 

räkna ut ytan på ett område var att göra det i ett senare skede (steg 3), när alla 

kriterierna hade ett lager samt att de hade kombinerats.  

  De höjddata som användes under projektet hämtades i mindre delar som 

inte täckte hela länets yta. Att skapa ett lager för kriterium 7 började därför med att 

använda verktyget Mosaic to new Raster för att föra samman de mindre delarna till ett 

sammanhängande rasterlager. Därefter användes bland annat verktyget Slope för att 

beräkna sluttningen i länet (se flowchart, figur 6.1 för mer detaljerad beskrivning). 

  Förutom vid kriterium 7 (sluttningskriteriet), som är baserad på en 

rasterfil, använde jag vid alla lager verktyget Feature to Raster, ett verktyg där 

vektorfiler konverteras till rasteformat. För att varje lager skulle ha värden som täckte 

hela länets yta var vissa inställningar inställda. I menyn Environment var inställningen 

Processing Extent och cellstorleken inställd för att motsvara höjddatafilen. Detta för att 

den täckte hela länets yta, vilket försäkrade mig om att alla andra lager även skulle göra 

det. Hade inte alla lager täckt samma yta (länets area) hade inte kombineringarna i 

Raster Calculator varit möjliga i senare steg, därför var detta ett nödvändigt steg.  

  Med hjälp av olika verktyg i ArcMap, huvudsakligen buffrar och 

klassificeringsverktyg, skapades 7 GIS-lager för kriterierna 3-9 där områdena som 

ansågs olämpliga enligt kriterierna exkluderades (se flowchart, figur 6.1, 6.2 och 6.3 för 

beskrivning). För kriterium 6 och 8 fanns flera typer av skydd respektive 

säkerhetsavstånd. I de fallen skapades GIS-lager för varje skydd och säkerhetsavstånd i 
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detta skede. Ett av skydden som krävs för kriterium 6 är Riksintresse Kommunikation. 

Här fanns tre olika kommunikationssätt som alla blev ett individuellt GIS-lager. Trots 

att Natura 2000 områden behandlas som ett skydd i detta arbete finns det två separata 

skydd inom det, fågel- och artdirektivet. Separat data har använts för att analysera dess 

två och finns två GIS-lager för Natura 2000 områden. Ett lager skapades även för 

kriterium 1, dock av motsatt karaktär. De områden som ansågs lämpliga utifrån det 

första kriteriet visualiserades på detta lager.  

  Kriterium 1 och 3-9 konverterades även till vektorformat. Anledningen till 

detta var att det är enklare att räkna ut hur stor area som de olika kriterierna täcker. 

Detta antecknades inte i flowcharten eftersom det inte är ett relevant steg för 

undersökningen eftersom alla kombineringar genomfördes på filer i rasterformat.  

 
Figur 6.1: Flowchart över de steg som genomfördes för att skapa GIS-lager för 

kriterium 1, 3, 4, 5, 7 och 9.  

  Nästa steg för arbetet i ArcMap var att kombinera de olika GIS-lager som 

skapades under steg 1 där det behövdes. De första lager som kombinerades var de där 

ett kriterium hade flera krav, alltså kriterium 6 och 8. De tre lager som tillsammans 

bildade Riksintresse Kommunikation kombinerades med hjälp av verktyget Raster 

Calculator. På samma vis kombinerades även de två säkerhetsavståndslager och alla de 

olika typer av skydd som kriterium 6 kräver (se figur 6.2 och 6.3). När detta hade 

genomförts hade kriterierna 1 och 3-9 ett komplett GIS-lager. 
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Figur 6.2: Flowchart över de steg som genomfördes för att skapa GIS-lager för 

kriterium 8 och skyddet Riksintresse kommunikation.  

 
Figur 6.3: Flowchart över de steg som genomfördes för att skapa GIS-lager för 

kriteium 6, för en mer specifik beskrivning av Riksintresse kommunikation, se figur 6.2. 

Det följdes av att GIS-lager för kriterierna 3-9 alla kombinerades och skapade ett nytt 

GIS-lager där alla exkluderade områden presenterades i en visualisering. Även detta 

steg genomfördes i verktyget Raster Calculator. Det som nu blev intressant var att se 

om och var de områden som inte hade exkluderats enligt kriterierna 3-9 överensstämde 
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med de lämpliga områdena enligt kriterium 1. Likt tidigare kombinationer genomfördes 

denna uträkning i verktyget Raster Calculator. 

  Efter att ha genomfört steg 2 i ArcMap hade det skapats en visualisering 

för lämpliga områden för vindkraftsetablering i Norrbottens län enligt alla kriterium 

förutom kriterium 2.  

  Uppgiften som skulle genomföras i steg 3 var att utse vilka av de 

områdena som ansågs lämpliga enligt kriterium 1 och 3-9, som även är lämpliga enligt 

kriterium 2. Genom att konvertera den tidigare Raster-filen till Vektor format kunde 

man (efter diverse steg som presenteras i flowchart, figur 6.4 och diskuteras mer 

ingående under rubriken Felkällor) med hjälp av verktyget Calculate Geometry beräkna 

de olika polygonernas yta. Jag kunde då ange att enbart polygoner med en yta större än 

5 kvadratkilometer är av intresse och exkludera polygoner som inte uppfyller detta krav.  

  I denna studie har alla kriterium ha samma vikt, vilket innebär att kraven 

som rangordnas i relation mot varandra eller att vissa är viktigare än andra. Trots att 

aktörer inom vindkraft kanske menar att vissa kriterier är viktigare än andra, exempelvis 

årsmedelvinden, kan fortfarande ett förslag för vindkraftsetablering nekas om 

placeringen inte uppfyller ett specifikt krav. Därför har kriterierna i denna studie samma 

vikt och relevans eftersom alla dessa kriterier kan vara avgörande för om ett projekt 

godkänns eller nekas. Med anledning för detta har verktyget Raster Calculator använts 

under denna studie, eftersom alla GIS-lager då antas ha samma värde/vikt/relevans, 

vilket de i denna studie har. 

 
Figur 6.4: Flowchart över de steg som genomfördes då kriterierna skulle kombineras 

och kriterium 2 skulle inkluderas.  
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För ett komplett flowchart över de många stegen som genomfördes i ArcGIS, se bilaga 

1.  

6.1. Data  

I tabell 6.1 presenteras de data som användes under arbetet i ArcMap och som låg till 

grund för resultatet av denna studie.  

 

Tabell 6.1: Tabellen presenterar de data som användes under denna studie, beskriver 

den och visar var den har hämtats.  

Namn Beskrivning Filtyp Källa 

Höjddata_50m_(…) 4 Höjddata-filer, 50 m.  Raster Lantmäteriet 

By_25 Del av Fastighetskartan: Ytskikt med byggnader.  Vektor Lantmäteriet 

Ny_25 Del av Fastighetskartan: Ytskikt med naturvård.  Vektor Lantmäteriet 

Mk_25 Del av Översiktskartan: Linjeskikt för kust.  Vektor Lantmäteriet 

Nd_25 Del av Översiktskartan: Polygonskikt för 

Djurskyddsområden. 

Vektor Lantmäteriet 

Mb_25 Del av Översiktskartan: Polygonskikt med tätorter.  Vektor Lantmäteriet 

Vl_25 Del av Översiktskartan: Linjeskikt med vägar. Vektor Lantmäteriet 

Mv_25 Del av Fastighetskartan: Ytskikt med vatten (sjöar 

och större vattendrag).  

Vektor Lantmäteriet 

Kl_25 Del av Fastighetskartan: Linjeskikt med 

kraftledningar.  

Vektor Lantmäteriet 

Vindkartering_2011 Vindkartering från 2011, 100 meters höjd.  Vektor Energimyndigheten 

Riksintresse Fjäll Polygonskikt över fjällområden. Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

Riksintresse Ren Polyfonskikt över Rennäring. Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

SCI Polygonskikt över Natura 2000: Art och 

habitatdirektivet.  

Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

SPA Polygonskikt över Natura 2000: Fågeldirektivet Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

Vägnät.shp Del av Shape: Riksintresse Kommunikation, 

linjeskikt för vägnät 

Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

Järnväg.shp Del av Shape: Riksintresse Kommunikation, 

liljeskikt för järnväg.  

Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

Flygplats.shp Del av Shape: Riksintresse Kommunikation, 

Punktskikt för flygplats.  

Vektor Länsstyrelsens 

nationella geodatabas 

 

  Samtliga ovanstående Vektor-filer konverterades till Raster-format. Då var 

inställningen Processing Extent inställt på att filerna skulle ha samma cellstorlek och 

täcka samma yta som Höjddata_50m(…). Detta gjorde att alla filer hade cellstorleken 

50 meter.  

  Institutionen för geovetenskap på Uppsala Universitet har fått i uppdrag 

från Energimyndigheten att genomföra och uppdatera den nationella vindkarteringen 

över Sverige. Man har då sett till medelvindhastigheten på en plats och dokumenterat 

denna per kvadratmeter på sju olika höjder som anses av speciellt intresse för 

vindkraftsetablering. Dessa är 80, 90, 100, 110, 120, 130 och 140 meters höjd 

(Energimyndigheten 2, Internetkälla).  

  Övrig data som används i denna studie är hämtad från Länsstyrelsens 

nationella geodatabas och Lantmäteriet. Den nationella geodatabasen inkluderar 
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nationellt täckande data över huvudsakligen riksintressen, insamlade av länsstyrelserna 

eller olika myndigheter, såsom sametinget. De data som inhämtas från Nationella 

geodatabasen är i Vektorformat och hämtas i formatet SHP (Länsstyrelsen, 

Internetkälla). Från Lantmäteriets databas kan man hämta data i både vektor och 

rasterformat, även nationellt täckande, per län och i vissa fall över mindre områden 

(Lantmäteriet, Internetkälla).  

  All data som användes under detta projekt hade referenssystemet 

SWEREF99TM. 

6.2. Felkällor 

Många fel eller problem kan uppstå när man arbetar i GIS-program, vissa mer generella 

och andra mer specifika för projektet man arbetar med. Det kan uppstå fel i 

planeringsskedet, datainsamlingen, användandet av olika verktyg och processer och 

även i visualiseringar. Det kan finnas fel i de ursprungliga data som användes under 

projektet, eller att denna data användes på ett felaktigt sätt. De olika verktygen som 

användes kan även leda till olika fel, dels om användaren inte förstår sig på verktyget, 

men även felkommunikation eller olika misstag. Slutligen kan visualiseringarna vara 

otydliga vilket gör det svårt att tolka resultatet. Detta är några av de mer generella 

problem som en användare kan möta när man arbetar i GIS-program som ArcMap.  

  Tre mer specifika fel kan ha haft stor betydelse under detta projekt. Den 

första felkällan är angående konverteringar mellan formaten Raster och Vektor. De två 

övriga felkällorna är mer specifika och har påverkat huvudsakligen resultatets utseende 

och kommer diskuteras mer ingående nedan.  

  Två typer av filer kan analyseras i GIS-program, filer i raster- och 

vektorformat. En fil i rasterformat är uppbyggd av pixlar, där varje pixel har ett värde. 

Varje pixelvärde har en nyans och skillnaderna i de olika pixelvärdenas nyans skapar en 

bild. En fil i vektorformat är istället uppbyggd av polygoner, där allt inom en polygon 

har samma värde. Man kan även konvertera filerna mellan de två olika formaten. Ett 

antal fel kan dock uppstå när man konverterar filer mellan de olika formaten. 

Majoriteten av de filer som användes under detta projekt var ursprungligen i 

vektorformat och konverterades tidigt till rasterformat. Två fel som då kan uppstå är att 

små polygoner exkluderas vid konverteringen och att sammanhängande polygoner kan 

separeras om de hänger samman av ett tunt eller litet område. Översiktligt blir ofta filen 

mer generaliserad när den konverteras till rasterformat eftersom gränserna inte är lite 

tydliga (utan skarpa och kantiga, eftersom en pixel är i kvadratform). Ett vanligt fel som 

även ske vid konvertering från rasterformat till vektorformat är att polygoner som inte 

ska sitta ihop, visuellt gör det ändå. Eftersom pixlarna är kvadratiska kan två pixlar av 

olika värde röra varandra i hörnen och vid konvertering till vektorformat då visuellt se 

ut som att de hänger samman (Heywood, et al. 2011). 

  De höjddata som användes under projektet var ursprungligen fyra filer, 

som med hjälp av verktyget Mosaic to new Raster lades ihop till en rasterfil. När dessa 

lades ihop resulterade det i ett antal vertikala streck där värdet NoData hade tilldelats 

(se figur 6.5) Vid dessa streck finns alltså inget höjddata värde. Trots flera försök att 

göra om och lägga ihop de fyra filerna flera gånger gick detta fel inte att undvika. 

Orsaken bakom dessa streck är oklar och med anledningen för den begränsade tiden för 

projektet fanns det inte tid att undersöka detta fel ytterligare. Felet i denna fil resulterade 

i att när jag senare kombinerade kriteriekartorna i verktyget Raster Calculator blev det 
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två streck, även de med värdet NoData. De två nya strecken låg precis över och under 

det ursprungliga strecket från höjddatafilen. Varför det ursprungliga strecket resulterade 

i två nya streck efter att filerna hade kombinerats är oklart. I detta fall fanns heller inte 

tid för att undersöka saken närmare. När filen hade konverterats till vektorformat för 

uträkning av yta var dessa streck extra tydliga. Eftersom polygonerna för strecken också 

satt ihop med vissa av sluttningspolygonerna gick det inte att borträkna dessa. Därför 

räknades polygonerna för dessa streck med i areauträkningen för sluttningslagret. Detta 

lagers areaberäkningar bör med anledning för detta användas försiktigt då de inte är 

korrekta. För denna studie går det endast att konstatera att detta fel finns, det kommer 

ursprungligen från höjddatafilerna och att det vid vidare studier hade varit intressant att 

undersöka anledningen närmare.  

 

 
Figur 6.5 a-d: Felkälla kring höjddatafilen. (a) och (b) visar hur höjddatafilen såg ut 

efter att verktyget Mosaic to new Raster hade använts, med olika in zoomning. (c) visar 

hur felet sedan såg ut efter att höjddatafilen hade kombinerats med andra GIS-lager. 

(d) visar hur felet blev allt tydligare efter att filen konverterats till vektorformat.  

Ytterligare en specifik felkälla som kom att påverka resultatet av detta projekt var ett fel 

som uppstod kring vindkarteringsfilen. Denna fil är i vektorformat (se figur 6.6), men 

polygonerna i filen liknar cellerna i en rasterfil. Därför kan man påstå att den till viss del 

beter sig som en rasterfil, vilket är ovanligt för en vektorfil. När denna fil kombinerades 

med övriga kriteriefiler resulterade det i att små streck, med värdet NoData lades till. 

Dessa streck är lika långa som de kvadratformade polygoner som vindkarteringsfilen är 

uppbyggd av. Det kan tänkas att dessa är ett resultat av att polygonerna i vektorfilen inte 

var helt täta utan hade ett visst utrymme mellan sig. Detta är dock en spekulation, 

anledningen är oklar och måste undersökas ytterligare. Något som det tyvärr inte fanns 

tid för under detta projekt. Likt ovanstående problem går det bara att konstatera att detta 

problem finns och att det ursprungligen kommer från vindkarteringsfilen som användes.  
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Figur 6.6 a-c: Felkälla kring vindkarteringsfilen. (a) och (b) visar hur vektorfilen 

betedde sig och hur polygonens form liknar pixlar i rasterformat. (c) visar hur felet 

resulterade i små streck då filen hade kombinerats med andra GIS-lager.  

För att de två fel som diskuterades sist (kring höjddatafilen och vindkarteringsfilen) 

skulle få en så liten påverkan på resultatet som möjligt valde jag att genomföra vissa 

steg. När alla kriterium förutom områdets yta var kombinerade till en fil och 

konverterats till vektorformat var dessa båda fel tydliga om man zoomade in på 

polygonerna. Genom att använda verktyget Merge i Editor-menyn kunde man lägga 

ihop flera separerade polygoner när man skulle räkna ut polygonernas area. Visuellt sett 

var polygonerna fortfarande separerade av strecken, men när man räknade ut 

polygonernas area kunde man räkna två separerade polygoner som samma polygon och 

därför få en gemensam area. På så sätt påverkade dessa två fel inte resultatet statistiskt, 

men hur det uppfattades rent visuellt. Felet kring höjddatafilen kom även att påverka 

areauträkningen för sluttningslagret, något som diskuteras ovan. Denna bör därför 

användas försiktigt. Dessa fel är något som jag självklart hade föredragit att undvika, 

framför allt eftersom det påverkar hur man uppfattar resultatet visuellt. Med de steg och 

verktyg som användes för att minska dess påverkan har dessa fel inte påverkat resultatet 

av denna studie.  
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7. Resultat  
I figur 7.1 visualiseras de GIS-lager som representerar kriterium 3-9 i denna studie 

enskilt. De områden som visas i gult är områden som har exkluderats då de ansågs 

olämpliga enligt de enskilda kriteriernas krav för vindkraftsetablering. 
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F 

Figur 7.1 a-g: Visualiseringar för kriterium 3-9. (a) visar kriterium 3 angående avstånd 

till bebyggelse, (b) visar kriterium 4 angående avstånd till tätort, (c) visar kriterium 5 

angående vattenområden, (d) visar kriterium 6 angående skyddade områden, (e) visar 

kriterium 7 angående sluttning, (f) visar kriterium 8 angående säkerhetsavstånd och (g) 

visar kriterium 9 angående avstånd till större väg. Gult är områden som ska 

exkluderats enligt kriteriet.  

 

Som visualiseringarna över kriterierna samt tabell 7.1 visar skiljer det sig kraftigt 

mellan kriterierna i hur stor del av Norrbottens yta de exkluderar i denna undersökning. 

Det kriterium som exkluderar störst del är överlägset kriterium 6, som behandlar 

områden under olika typer av skydd. Detta kriterium exkluderar hela 78,9 % av 

Norrbottens yta. Två stränga krav enligt detta kriterium kan ha haft stor betydelse här; 

Riksintresse Rennäring och Riksintresse Kommunikationer, speciellt avståndet till 

flygplats. Områden som är utnämnda som Riksintresse Rennäring i Norrbottens län 

täcker hela 34,4 % av länet. Trots att flygplatserna är relativt få täcker de buffrar (60 

km) som skapades under steg 1 stora områden, 28,5 % av länet. Det kriterium som 

täcker minst del av kriterierna är nummer 4, som säger att avståndet till tätort måste 

vara minst 12 km. De 10 cirkulära områden som utgör detta kriterium täcker endast 6,6 

% av länets yta. Övriga kriterier exkluderade enskilt 23,4 % (kriterium 3), 11,5 % 

(kriterium 7), 22,8 % (kriterium 8) och 30,3 % (kriterium 9).  

Tabell 7.1: Tabell över de områden som exkluderades enligt kriterium 3-9.  

Kriterium Beskrivning Total yta (km2) Andel av ytan Antal polygoner 

3 800 m avstånd till bebyggelse 22 804,78 23,447957 % 3108 

4 12 km avstånd till tätort 6475,729 6,658368 % 10 

5 Inga vattenområden 7879,549 8,101781 % 138512 

6 Inga skyddade områden 76 762,57 78,927553 % 571 

7 Max sluttning 10 grader 11 231,88 11,54866 % 44447 

8 Säkerhetsavstånd 22 221,53 22,848258 % 55 

9 Max 7 km till större väg 29 503,41 30,335513 % 13 

 

  Tydligt av visualiseringarna är att många av de områdena som exkluderas 

av de enskilda kriterierna till stor del täcker samma områden. Att döma av hur stor 

andel av Norrbottens län som varje kriterium exkluderar är det heller inte rimligt att de 

inte ligger över varandra eftersom andelen yta de täcker sammanlagt blir 181,6 %.   
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Figur 7.2: Visualisering av kriterium 3-9 då de har kombinerats i Raster Calculator. 

Gult är områden som ska exkluderats enligt kriteriet. 

Figur 7.2 visar visualiseringen då de GIS-lager som representerar kriterium 3-9 har 

kombinerats i verktyget Raster Calculator. Majoriteten av de nordvästra delarna av 

länet har här exkluderats, vilket överensstämmer med framför allt skyddade områden 

men även kravet på närhet till vägar. Något som också tydligt syns är de stora cirklar 

från kriteriet skyddade områden som visar på en buffertzon kring flygplatser. Även 

vissa mindre cirklar kring tätorterna är tydliga i denna visualisering.  

  Den totala ytan som har exkluderats av kriterierna 3-9 är 93 727,9, vilket 

innebär 96,371369 % av Norrbottens yta.  
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Figur 7.3: Områden i Norrbottens län som enligt denna studies kriterium anses 

lämpliga för vindkraftsetablering då man inte har inräknat kravet på minsta område för 

vindkraftsetablering (kriterium 2) var visualiserats i gult. Motsatt från figur 7.1 och 7.2 

där gult innebar exkluderade områden.  

På ovanstående visualisering (figur 7.3) visas de områden som enligt kriterium 1 och 3-

9 är lämpliga för vindkraftsetablering. Nu har alltså visualiseringen över kriterierna 3-9 

kombinerade, i sin tur kombinerats med kriterium 1. Det innebär att alla kriterium är 

inkluderade förutom kravet att ett område måste vara minst 5 kvadratkilometer för att 

anses lämpliga för vindkraftsetablering. De områden som ansågs lämpliga enligt dessa 

kriterier täckte sammanslaget 386,6625 kvadratkilometer, vilket innebär 0,397568 % av 

Norrbottens läns totala yta. Områdena är till stor del centrerade i de sydöstra delarna, 

men det finns även mer isolerade områden i de norra, södra och centrala delarna av 

länet.  

  1307 polygoner som alla är olika stora till ytan definierats som lämpliga 

enligt kriterierna 1 och 3-9. Nu återstår att se hur många av dessa som uppfyller kravet 

enligt kriterium 2.  
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Figur 7.4: Områden i Norrbottens län som enligt alla denna studies kriterium anses 

lämpliga för vindkraftsetablering har visualiserats i gult. Motsatt från figur 7.1 och 7.2 

där gult innebar exkluderade områden. 

Tabell 7.2: De områden som enligt denna studie ansågs lämpliga för 

vindkraftsetablering efter storlek och kommun.  

Nummer Storlek Kommun 

1 5,265 Gällivare 

2 5,335 Piteå 

3 5,62 Piteå och Arvidsjaur 

4 6,0325 Arvidsjaur 

5 6,24 Piteå 

6 6,3475 Piteå 

7 7,6 Piteå 

8 8,0625 Överkalix 

9 8,3275 Piteå 

10 8,5175 Piteå 

11 8,815 Piteå, Arvidsjaur och Älvsbyn 

12 8,815 Piteå 

13 9,2525 Piteå 

14 13,3775 Jokkmokk 

15 14,1375 Piteå 

16 14,9725 Kiruna 

17 16,175 Piteå 

18 22,68 Piteå 
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Tabell 7.3: Diagram över i vilka kommuner som områdena som ansågs lämpliga för 

vindkraftsetablering ligger, samt hur stor procentdel av lämpliga områdena kommer 

ligger i varje kommun. Kommuner som inte nämns hade enligt denna studie inga 

lämpliga områden för vindkraft.  

Kommun Yta Procent 

Piteå 113,4275 64,604366  

Kiruna 14,9725 8,527816 

Jokkmokk 13,3775 7,61936 

Piteå, Arvidsjaur och Älvsbyn 8,815 5,020718 

Överkalix 8,0625 4,59212 

Arvidsjaur 6,0325 3,435903 

Piteå och Arvidsjaur 5,62 3,200957 

Gällivare 5,265 2,998761 

 

Resultatet av denna empiriska undersökning visualiseras i figur 7.4 och förklaras i tabell 

7.2. Hur denna visualisering skiljer sig från figur 7.3 är att kriterium 2, som kräver att 

områdets yta måste vara minst 5 kvadratkilometer stort, har inkluderats i studien. Man 

kan tydligt se att många områden har exkluderats och att andelen lämpliga områden har 

minskat kraftigt.  Resultatet visar att 18 områden i Norrbottens län kan enligt denna 

studie anses lämpliga för vindkraftsetablering. Den totala ytan av de 18 identifierade 

områdena är 175,5725 kvadratkilometer, vilket endast är 0,180524 % (0,00180524) av 

Norrbottens läns nästan 100 000 kvadratkilometer stora yta. Skillnaden i procentdelen 

lämpliga områden för vindkraft efter att kriterium 2 inkluderades i studien var stor då 

procentandelen sjönk från 0,397568 till cirka 0,18 %.  

  Storleken på de 18 områdena skiljer sig kraftigt från strax över 5 

kvadratkilometer, till det största området som är mer än det fyrdubbla (tabell 7.2). Dock 

kan man se att majoriteten (13) av områdena är mindre än 10 kvadratkilometer stora. 

Ytterligare en tydligt ojämn fördelning är var områdena ligger i Norrbottens län. Som 

tabell 7.3 visar ligger hela 64 % av områdena som enligt denna studie är lämpliga för 

vindkraft i Piteå kommun. Piteå är även den enda kommunen som har fler än ett 

lämpligt område belägna inom kommunens gränser, om man inte ser till de områden 

som kommer över flera kommungränser. Det är även intressant att se att det i endast 7 

av länets 14 kommuner fanns områden som ansågs lämpliga.  

  Resultatet av denna empiriska undersökning visar en tydlig koncentration 

av lämpliga områden för vindkraftsetablering i sydöstra delarna av länet (huvudsakligen 

i Piteå kommun). Övriga fem områden som identifierades ligger alla relativt isolerade 

från varandra i Kiruna, Gällivare, Överkalix, Jokkmokk och Arvidsjaur kommun.  

8. Diskussion  
Kommunal makt 

Den empiriska undersökning som har genomförts resulterade i att en väldigt liten andel 

av Norrbottens län ansågs lämplig för vindkraftsetablering, 0,18 %. Man kunde även se 

att en klar majoritet av de 18 områdena som identifierades i Norrbottens län låg i Piteå 

kommun (64 %) och endast 7 kommuner var ens representerade på i tabell 7.2 och 7.3. 

Kan detta tänkas bli ett problem för Norrbottens län? Bidrag och de ekonomiska 

förutsättningarna för vindkraftsetablering är desamma är alla svenska kommuner, man 

kan dock i denna undersökning se att alla kommuner inte är lämpliga för etablering. På 
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grund av den ojämna fördelningen av lämpliga områden i länet måste man då ifrågasätta 

om kommunal makt är det mest praktiska och rättvisa i utredningar om planerad 

vindkraft. Finns det möjlighet för att etablera så pass mycket vindkraft som krävs för att 

nå de nationella och internationella energimålen med ett kommunalt beslutsfattande? 

Man kan även fråga sig om ett kommunalt styre är optimalt med tanke på hur ojämn 

fördelningen av lämpliga områden för vindkraftsetablering ser ut mellan olika 

kommuner. Varför kommuner utan förutsättningar för etablering ska ha samma 

ekonomiska förutsättningar som kommuner med väldigt goda förutsättningar. Ur en 

nationell synvinkel känns det heller inte optimalt att kommuner utan bra förutsättningar 

för vindkraftsetablering har samma ekonomiska förutsättningar som kommuner med 

goda förutsättningar. Hade istället den beslutsfattande makten och de ekonomiska 

förutsättningarna legat hos länsstyrelserna hade kanske fler vindkraftsprojekt 

möjliggjorts. Detta eftersom länsstyrelserna då hade kunnat uppföra projekt inom länet 

på platser som är lämpliga för vindkraft utan att ha de kommunala gränserna i åtanke. 

Ytterligare en faktor som blir relevant efter att ha studerat resultatet av denna 

undersökning och som försvårar kommunalt beslutsfattande inom vindkraft är då 

lämpliga områden för etablering sträcker sig över flera kommuner. Två av de 18 

identifierade områdena i denna studie sträcker sig över flera kommuner, Piteå och 

Arvidsjaur samt Piteå, Arvidsjaur och Älvsbyn. Är etablering av vindkraft ens möjlig i 

dessa två områden med ett kommunalt beslutsfattande? Troligen skulle det krävas 

kompromisser mellan kommunerna och uppdelning av de ekonomiska ansvaret. Om 

sådana problem uppstår vid planeringsstadiet är det möjligt att det inte blir någon 

etablering om dessa problem inte löser sig i enlighet med de olika kommunerna och 

dess befolknings vilja och önskemål. I sådana fall hade beslutsfattande makt på länsnivå 

varit betydligt smidigare och att föredra framför kommunalt styre.   

   

Vikten av lokalt stöd 

Ek et al. (2013) visade i sin forskning att naturliga och demografiska faktorer inte är de 

enda som styr var vindkraft etableras bland svenska kommuner. I denna empiriska 

undersökning kan man dock se att dessa faktorer har en väldigt avgörande roll. 7 av 14 

kommuner i länet har totalt exkluderats och anses inte vara lämpliga alls för vindkraft. 

Det finns även stora skillnader i hur stor del av resterande kommuners yta som anses 

lämpliga. Man kan då undra hur andra faktorer som diskuteras av Ek et al kan komma 

att påverka om etablering kan komma att ske i områdena som identifierades i denna 

undersökning.  Författarna har visat på vikten av ett lokalt stöd i planerings och 

etableringsprocessen. Trots att kriterierna i denna undersökning är formulerade strikt så 

att man knappt ska kunna neka dessa områden enligt miljöbalkens lokaliseringsregler 

kan ett kommunalt beslut betyda att projekten inte godkänns. För att optimera chanserna 

för att vindkraftsprojekt ska godkännas av svenska kommuner krävs total öppenhet mot 

alla inblandade aktörer och även mot lokalbefolkningen. Energimyndigheten påpekar 

även behovet av ökad forskning inom vindkraft, och framför allt vindkraft i 

skogsområden. Detta tror jag även kan spela en stor roll kring hur stor del av 

vindkraftsplaneringar som godkänns av kommuner. Om kunskapen skulle förbättras och 

det skulle bli en ökad förståelse kring vindkraft och dess viktiga roll för att nå energi- 

och miljömålen kan det tänkas att fler projekt godkänns. Eftersom majoriteten av 

identifierade områden i denna studie ligger i Piteå kommun är det även intressant att se 

till hur den befintliga vindkraftsetableringen ser ut i kommunen. Piteå är den kommun 
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med näst flest vindkraftsverk i länet; 28 verk samt fler planerade och godkända. Man 

kan då dra slutsatsen att det finns ett lokalt stöd för vindkraft i Piteå kommun. Hur stort 

detta stöd är går inte att spekulera kring, men man kan se att relativt många 

vindkraftsverk är etablerade i kommunen. Hade antalet vindkraftverk i Piteå kommun 

varit betydligt färre, eller inga alls, hade chansen funnits att det lokala stödet var väldigt 

dåligt, vilket i sin tur kan ha inneburit stora svårigheter för etablering i områdena som 

identifieras i denna studie. Eftersom det nu finns flera uppförda vindkraftverk i 

kommunen finns det anledning att tro att det finns ett visst lokalt stöd.  

   

Hinder för etablering 

Söderholm et al (2005) menar att det finns tre typer av hinder för vindkraftsetablering i 

Sverige; ekonomiska, juridiska och befolkningsmässiga. Juridiska hinder är då 

lagstiftning hindrar etablering av vindkraft, dels under planeringsskedet och är även 

avgörande för om ett projekt godkänns eller inte. Eftersom kriterierna i denna studie är 

specifikt formulerade i enlighet med lagstiftningen har risken att de juridiska hindren 

ska bli ett problem minimerats. De är formulerade med syftet att hitta områden som är 

lämpliga för vindkraft och att dessa områden som följd ska kunna godkännas för 

etablering. Med Miljöbalken och Plan- och bygglagen som grund, tillsammans med 

erfarenheter från liknande studier har de tagits fram för att identifiera områden. Jag 

anser att de juridiska hindren som finns kring vindkraft har redan, med hjälp av de 

tydligt formulerade kriterierna, behandlats och är med resultatet i hand därför inte 

längre ett hinder. Dock kvarstår de övriga två hindren, men anser jag att även de till viss 

del kan ha minskat eftersom de juridiska hinden har minskat. Om de juridiska hinden 

har bemötts, kan det tänkas att ett vindkraftsprojekt då ses som en säkrare investering 

för investerare. Något som i sin tur kan leda till att de ekonomiska hinden minskar. Ett 

område för vindkraft som är starkt juridiskt motiverat kan anses säkrare för en 

investerare än ett område som har en sämre motivation bakom sin lokalisering. När ett 

område har identifierats som lämpligt för vindkraft har då dittills få åtgärder tagits för 

att tillgodose de befolkningsmässiga hindren, eftersom dessa ofta kommer i ett senare 

skede i planeringen. Man kan dock se till att den lokala befolkningen har så negativa 

åsikter kring etablering i ett område som möjligt. Dels genom att följa de bestämmelser 

som svensk lag kräver, men även att formulera kriterier som ser till allas behov. Detta är 

något jag anser att metoden för identifiering av områden i denna studie har gjort. 

Eftersom alla kriterierna har lika vikt och-/eller samma värde i undersökningen har de 

inte rangordnats i relation till varandra. Så huruvida den lokala befolkningen anser att 

ena kriteriet är viktigare än det andra spelar i detta fall ingen roll eftersom alla kriterium 

har behandlats som lika viktiga. Följden av detta blir att inget kriterium undervärderas 

gentemot andra kriterier. Alla individer, oavsett hur de personligen skulle ha rangordnat 

kriterierna, kan då känna att deras åsikt och prioriteringar inte har undervärderats utan 

anses lika värda gentemot andra krav som ställs. Man kan därför säga att denna metod 

är rättvis, inte bara mot kriterierna i sig, utan även mot människor som olika åsikter 

kring dem.  

   

Kritik mot studiens metod och liknande metoder 

I figur 1.1 som visar på svenska områden som klassas som Riksintresse Vindbruk, ser 

man att flera områden ligger i Norrbottens län. Intressant är att spekulera i hur 
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applicerbar Riksintresse Vindbruks metod faktiskt är på regioner med tanke på att det är 

en nationellt applicerbar metod. Om vi ser specifikt till Norrbottens län, där exempelvis 

rennäringen spelar en viktig roll både rent rumsligt och kulturellt, kan man se vissa 

problem med den metoden. Riksintresse Vindbruk exkluderar inte områden under 

skyddet Riksintresse Rennäring i sin metod, ett skydd som täcker 34,4 % av Norrbottens 

läns yta. Metoden exkluderar heller inte flera andra skydd, branta sluttningar eller 

säkerhetsavstånd, varav alla är viktiga för planering och etablering av vindkraft. 

Metoden identifierar alltså områden som utifrån många olika aspekter inte är lämpliga 

för vindkraft. Så vad indikerar områden med skyddet Riksintresse Vindbruk om? Att 

områdena är lämpliga enligt tre tydligt formulerade kriterier, vindförhållanden, minsta 

yta och avstånd till bebyggelse, samt vissa skydd. Jag menar därför att metoden som 

används där är otillräcklig för att avgöra om ett område är lämpligt för etablering av 

vindkraft. Två typer av skydd som var av stor betydelse i detta arbete var som nämnt, 

Riksintresse Rennäring men även Riksintresse Kommunikation. Ingen av dessa skydd 

exkluderas enligt Riksintresse Vindbruks metod. Speciellt rennäringen och avstånd till 

flygplatser var av extra stor betydelse för utformningen av resultatet i denna 

undersökning och har därmed en stor påverkan på om områden kan anses lämpliga för 

vindkraft eller inte. Regionala skillnader mellan län och kommuner angående lämpliga 

områden för vindkraft är bevisligen stor och därför ifrågasätter jag nationellt 

applicerbara metoder och vad de faktiskt innebär och-/eller indikerar om. Jag menar 

fortsättningsvis att man bör behandla Riksintresse Vindbruksområden med viss 

försiktighet på regional och lokal nivå. Detta eftersom metoden bakom lokaliseringen 

av dessa områden inte är tillräcklig för att avgöra lämplighetsgraden av ett område för 

vindkraft. 

  Metoden som utformades under denna studie skiljer sig från tidigare 

nämnda studier av liknande slag eftersom alla kriterium i denna studie har lika vikt 

(Azazi et al, 2014; Baban & Parry, 2000; Dawson & Schlyter, 2012; Effat, 2014). I 

denna studie används en binär metod, där alla kriterier beskrivs med värde 0 och 1, 

lämpliga eller olämpliga områden enligt kriteriet. Detta resulterar per automatik i att 

kriteriernas vikt är lika och att resultatet inte innehåller någon skala från mest lämpliga 

till minst lämpliga. Resultatet visar istället här områden som antingen är, eller inte är 

lämpliga för vindkraftsetablering. Övriga studier som diskuteras här använder andra 

metoder med viktade kriterier vid sammanslagningen av GIS-lager som skapar en 

resultatkarta med skalor för hur lämpliga områden är.  En diskuterad fördel med att 

använda sig av kriterier med olika vikt är att beslutsfattande och andra aktörer kan 

fördela vikterna på ett sådant vis att metoden uppfyller målen som sats. Alla kriterier 

kanske heller inte är relevanta i alla situationer och dess vikt kan då justeras. Baban & 

Parry (2000) testade i sin undersökning två metoder, med och utan vikter. Deras slutsats 

var följaktligen att metoden där kriterierna tilldelades vikter var metoden som föredrogs 

i det fallet. Så varför valde jag i denna undersökning att utveckla en metod där vikter 

inte tilldelades? För att skapa en mer kritisk metod som minimerar risken för att 

identifierade områden inte godkänns för etablering. Att ge kriterierna olika vikt innebär 

att kriterierna inte värdesätts lika, något som i sin tur öppnar upp för risken att området 

nekas om beslutsfattarna inte håller med om hur kriterierna har värdesatts. Jag menar 

därför att det är en mer sårbar metod som öppnar upp för kritik om alla inte är ense om 

vikten av varje kriterium. Att istället utveckla en metod utan viktade kriterium innebär 

att metoden har noll tolerans för kraven som kriterierna beskriver. Med viktad metod 
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finns det istället visst utrymme för att kraven inte uppfylls på samma sätt, speciellt vid 

kriterierna av liten vikt. Det ovannämnda författare ansåg bra med att tilldela kriterierna 

olika vikt var delvis att användaren, beslutsfattare och andra aktörer då kunde 

kontrollera och influera studien. Man kunde då låta erfarenhet och kunskap spela in i att 

tilldela vikterna för kriterierna. Detta inflytande från användaren finns inte i denna 

metod på samma sätt då kriterierna anses ha lika värde. Dock finns ett steg i denna 

metod som användaren kan kontrollera, det sista steget i undersökningen. Efter att steg 

två i metoden är genomförd har man då en kartering av alla områden i länet som är 

lämpliga för vindkraftsetablering enligt kriterium 1 och 3-9. Här har man nu ett val, om 

man inte anser att kriterium 2, angående områdets yta, är relevant eller om man vill 

justera det. Av de 1307 polygoner som resulterade från steg 1 och 2 (se figur 7.3) har 

man valet att inkludera alla områden eller bara vissa områden som är av relevans för 

undersökningen man genomför. I denna studie var enbart områden över 5 

kvadratkilometer relevanta (enligt kriterium 2) och därför exkluderades mindre 

områden, men användaren har på ett liknande sätt här viss kontroll och inflytande. Trots 

att metoden som framtogs i denna studie är kritisk kan den dock anses för kritisk. 

Gällivare är idag kommunen i Norrbottens län med flest vindkraftverk, 30 vindkraftverk 

på i samma område. I denna undersökning identifierades endast ett område i Gällivare 

kommun som ansågs lämpligt. Såvida det befintliga området och mitt identifierade 

område inte överensstämmer kan man alltså dra slutsatsen att fler områden än 

identifierade i denna undersökning kan anses lämpliga för vindkraftsetablering. Även 

kommunerna Arjeplog, Kalix, Haparanda eller Övertorneå har uppförd vindkraft, dock 

har inga lämpliga områden identifierats i denna undersökning i de kommunerna. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att det finns områden utöver de som identifierades i 

denna undersökning som anses lämpliga för vindkraft och har etablerade verk. Dock bör 

nämnas att bara för att områden har etablerad vindkraft innebär nödvändigtvis inte att de 

områdena är optimala för vindkraft enligt dagens kriterier och krav. Reglerna kan även 

ha ändrats sedan dessa verk uppfördes. De kan exempelvis ha blivit etablerade under 

Riksintresse Vindbruks regler som gällde under utpekandet av områden 2004 eller 

2006-2008. Om så kan dessa områden med etablerad vindkraft därför anses för små, 

otillräckliga vindförhållanden eller att det finns vissa skydd i dessa områden enligt de 

aktuella kriterierna.  

  Dawson & Schlyter (2012) tog fram en metod av väldigt kritisk karaktär, 

som i sin tur resulterade i att en låg procentandel ansågs lämpligt enligt sin studie. 

Metoden och resultatet i min studie kan beskrivas på ett liknande sätt. Dawson & 

Schlyter resonerade kring sitt resultat att det, likt denna studie, kan finnas områden 

utöver de som identifierades i studien som är lämpliga. Därför, menade de, kan 

resultatet av undersökningen ses som en bra plats att börja på, och att man i ett senare 

skede även inkluderar andra områden. Jag resonerar på ett liknande sätt kring resultatet 

av denna empiriska studie. Resultatet av undersökningen visar på att en väldigt liten del 

av Norrbottens län är lämplig för vindkraftsetablering, och det är möjligt att fler 

områden är lämpliga utöver de som har identifierats här. Eftersom lokaliseringen av 

dessa områden är starkt juridiskt motiverade kan de dock ses som en bra plats att börja 

på, om man söker områden som är lämpliga för vindkraftsetablering i Norrbottens län.  

Kriterierna för vindkraftsetablering 

Resultatet av denna studie som visar att endast 0,18 % av Norrbottens yta är lämplig för 
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vindkraftsetablering speglar de många kriterium av binär karaktär som formulerades. 

Resultatet är inte felaktigt, dock är 0,18 % en förvånande låg siffra för ett så 

befolkningsglest län. Att använda mig av många kriterier utan skala eller vikt, istället att 

områden bara ansågs lämpliga eller olämpliga enligt kriteriet, är förklaringen bakom 

denna låga resultatsiffra. När man ser till de kriterier för vindkraftsetablering som har 

använts vid denna studie, Riksintresse Vindbruk samt vid de tidigare studierna som har 

diskuterats i denna uppsats ser man att de skiljer sig. Flertalet av kriterierna som har 

använts under denna studie har även använts i andra, dock finns det vissa undantag.  

  Två av kriterierna, kriterium 1 och 5, är för denna studie grundläggande. 

Eftersom uppsatsen undersökningen områden för vindkraftsetablering måste man som 

följd ha med ett kriterium kring årsmedelvinden. Utan vind fungerar inte vindkraft, och 

utan bra vindpotential blir det följaktligen ingen etablering av vindkraft. Kriterium 5 var 

på ett liknande vis ett nödvändigt kriterium eftersom studien avgränsar sig till 

vindkraftsetablering på land. Vattenområden behöver då som en följd av detta 

exkluderas.  

  Enbart ett kriterium är unikt för denna studie bland de övriga studier som 

diskuteras i denna uppsats, kriterium 8 kring säkerhetsavstånd. Boverket (2009) och 

Vindkraftsutredningen diskuterar dock säkerhetsavstånd till väg och kraftledningar som 

ett grundläggande krav för etablering. Detta kriterium anser jag därför är mer ingående 

än övriga kriterium eftersom det kanske inte uppfattas som grundläggande för 

etablering, dock kan det vara avgörande för om ett vindkraftsprojekt godkänns. 

Kriterium 2 kring områdets yta använder enbart Riksintresse Vindbruk i sin metod. 

Riksintresse Vindbruk syftar till att lokalisera områden som kan hjälpa Sverige nå de 

satta miljömålen, därför har de ett krav som säger att för små ytan inte är av intresse. 

Kriterium 2 i min studie är formulerad på samma sätt, eftersom de nationella 

miljömålen kräver stora ytor (många vindkraftverk) för att nås. Som diskuterat ovan går 

det dock i denna studie att kontrollera detta kriterium och det behöver inte användas, 

eftersom små områden exkluderas först i steg tre i metoden.  

  Kriterium 6 och 9 (även 8), används i tidigare studier, men har här 

formulerats med hjälp av Boverkets (2009) avståndsrekommendationer. Kriterium 6 

kring skyddade områden, haft använts av alla ovan nämnda studier. Vilka skydd som 

har exkluderats har skiljt sig åt beroende på vilket land studien är genomförd i. 

Riksintresse Vindbruk har exkluderat vissa skydd som även i denna studie har 

exkluderats, men jag har valt att lägga till ytterligare skydd. Riksintresse 

Kommunikation är här av speciellt intresse, eftersom buffertzonerna kring flygplatserna 

exkluderade stora områden. Effat och Azazi et al har båda diskuterat avstånd till 

flygplatser som ett enskilt kriterium. Buffarna kring flygplatserna har i dessa studier 

varit betydligt mindre, 25 km och 3 km. En 60 km buffer som används i denna studie är 

i jämförelse väldigt stor och kan anses onödig. Att ha en så pass stor buffer gör dock att 

man inte behöver särskilda tillstånd för etablering. För att försäkra mig om att de 

resulterande områdena i denna studie skulle kunna bli godkända för etablering valde jag 

därför en så pass stor buffer. Kriterium 9 kring avstånd till väg, har används av Effat, 

Azazi et al och Baban & Parry i sina studier, dock med olika avstånd: 0,5 km, 2,5 km 

och 10 km. I min studie används 7 km buffer som maximalt avstånd till väg. För att det 

ska vara ekonomiskt lönsamt att etablera på en plats krävs det närhet till väg, under 

planering, byggnadsskedet och för anställda när det har byggts.  

  Övriga 3 kriterium (3, 4 och 7) har alla använts vid tidigare studier och de 
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specifika detaljerna kring dem likaså i två av fallen. Avstånd till bebyggelse är 

detsamma som i Riksintresse Vindbruks metod. Maximal sluttning är lika i denna metod 

som i Effat och Baban & Parrys studier. Kriterier kring avstånd till tätort har använts av 

både Effat, Azazi et al och Baban & Parry i sina studier men med olika avstånd.  

9. Slutsats 

Efter utvecklande och genomförande av en ny kritisk metod i GIS har lämpliga områden 

för vindkraftsetablering i Norrbottens län lokaliserats. 18 områden på land identifierades 

som lämpliga enligt de 9 kriterierna som formulerades i metodens första steg. Den totala 

ytan av de 18 identifierade områdena är 175,5 kvadratkilometer, vilket endast är 0,18 av 

Norrbottens läns yta. 64 % av ytan som anses lämplig inom länet ligger i Piteå kommun, 

vilket även är den enda kommun med fler än ett identifierat område. Av länets 14 

kommuner återfinns i denna studie endast lämpliga områden i 7 kommuner; Piteå, 

Kiruna, Jokkmokk, Överkalix, Arvidsjaur, Älvsbyn och Gällivare.  

  Av de kriterier som har använts i denna studie är vissa unika, vissa 

används men med vissa skillnader och andra identiska med liknande tidigare studier. 

Fler områden än de identifierade av denna studie kan tänkas vara lämpliga för 

vindkraftsetablering. Eftersom lokaliseringen av dessa 18 områden är starkt motiverade 

med hjälp av en kritisk metod kan de dock ses som en bra utgångspunkt när man söker 

efter områden lämpliga för vindkraftsetablering.  
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11. Bilaga 1: Flowchart  
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