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Sammanfattning 
Vindkraft är en energikälla som blir alltmer populär i Sverige och i världen. Etablering 
av stora vindkraftparker försörjer och bidrar till elproduktion inom elnät i jakt på en 
mer hållbar energiproduktion. Vindkraften blir allt mer aktuell och med dess 
popularitet ökar också dess användningsområde. Fler städer börjar använda sig av 
småskalig och urban vindkraft. Allt från fullskaliga verk till lite mindre verk 
anpassade till villor och lägenhetshus.  Sverige har höga mål angående produktion av 
grön el vilket arbetet behandlar samt de förutsättningar Sverige har för att uppnå dessa 
mål. 
Anledningen till att vindkraft är effektivast i landskap med svag ytråhet beror på att 
vinden ej har några hinder och får därför upp mycket fart vilket resulterar i mer energi. 
Vindförhållanden inom urban miljö ser dock lite mer komplicerad ut. Byggnation och 
kraftiga ändringar på landskapet påverkar vindprofil och komplicerade beräkningar 
krävs. Då detta är en mer och mer attraktiv energikälla har programvara och 
vindkarteringar tagits fram vilket underlättar implementering av urban vindkraft.  
Fler hinder än tekniska aspekter spelar in när vindkraften flyttar in till staden. Ett 
vindkraftverk kan påverka stadsbilden beroende på var och hur den etableras. I urbana 
områden blir stora fält direkt attraktiva områden på grund utav dess goda 
vindförhållanden. När vindkraft etableras i närheten av byggnation uppstår problem 
som höjdbegränsningar på grund utav flygplatser, skuggbildningar och säkerhets 
avstånd på grund utav iskastning. Hydrologiska aspekter bör evalueras då kanaler till 
ledningar måste grävas. Den lokala floran och biologiska mångfalden kan påverkas om 
detta ej utreds grundligt. Fåglar och fladdermöss har för vana att krocka med rotorblad 
och angående arter där beståndet är glest kan effekter av avlidna individer vara 
allvarliga.  Detta är några av de aspekter som bör utvärderas. 

Då vindkraft placeras i närhet till platser inom urbana områden där människor har 
fritidsaktiviteter kan detta ha negativ inverkan på allmänna synen av naturbilden.  
Järvafältet som diskuteras i denna rapport är fyllt av fritidsaktiviteter fornlämningar 
samt kulturvärden. Det är viktigt med ordentlig utvärdering samt strategisk placering 
av etablering för vindkraft om en minimal påverkan på sociala och kulturella livet 
inom ett område.  

Rapporten sammanfattar de viktigaste aspekterna relaterade urban vindkraft med 
implementering på Järvafältet strax norr om Stockholm stad. Genom litteraturstudier 
samt intervjuer med nyckelpersoner har de största problemen och fördelarna lyfts fram 
i en rapport. En del av rapporten redovisar allmänt om vind, vindenergi, vindkraftverk 
o.s.v. medan resterande delar belyser en aktuell situation där urban vindkraft höll på 
att etableras samt diskuterar lagstiftning och förutsättningar för vindkraft i Sverige.  

Vissa politiska motsättningar samt restriktioner försvårade etableringen av vindkraft 
på Järvafältet och kan så även försvåra för mindre verk i olika delar utav landet.  



	   	   	  
	  
	  

	   	   	  

Abstract 
Wind power is an energy source that is becoming increasingly popular in Sweden and 
around the world. The establishment of large wind farms supply and contributes to 
energy production within grid in search of a more sustainable energy production. 
Wind power is becoming more popular and opens up new areas of implementation. 
More cities are starting to use small-scale urban wind power, everything from full-
scale work for a little less work adapted to the villas. Sweden has high goals regarding 
the production of green electricity and the work which deals with the conditions 
Sweden plays in achieving those goals. 
Reason for wind power is most effective in landscapes with low surface roughness 
because the wind does not have any obstacles and therefore gain much speed, resulting 
in more energy. Wind conditions in the urban environment are more complicated. 
Construction and major changes to the landscape affect the wind profile and complex 
calculations are required. As this is a more and more attractive energy source different 
types of software and wind mapping has been developed which facilitates the 
implementation of urban wind. 

 
More barriers than technical aspects come into play when wind power is moving into 
the city. A wind turbine can affect the urban landscape, depending on where and how 
it is established. In urban areas, the large field directly attractive areas because out of 
its favorable wind conditions. Depending on how the wind turbine is placed it can 
effect the overall interpetation of the landscape. 

Hydrological aspects must be evaluated when the channels to pipes must be buried. 
The local flora and biodiversity may be affected if this was not investigated 
thoroughly. Birds and bats have a habit of colliding with the rotor blades and within 
species where population is sparse effects of deceased individuals may be serious. 
These are some of the aspects that should be evaluated. 
 
When the wind is placed in proximity to locations within urban areas where people 
have leisure activities it may have a negative impact on  public perception of the 
natural image. Järvafältet discussed in this report is full of recreational activities 
monuments and cultural values. It is important to properly evaluate sam strategic 
placement of establishment of wind on a minimal impact on the social and cultural life 
in an area. 

The report summarizes the main aspects related urban wind power implementation in 
Järvafältet, just north of Stockholm city. Benefits are highlighted in a report through 
literature studies and interviews with key people . A part of the report presents general 
information about wind, wind energy, wind turbines, etc. The runner remainder 
highlights a current situation where urban wind power was being established and 
discusses the conditions for Sweden to become a producer of green energy.  

 
Some	  political	  divisions	  complicated	  the	  establishment	  of	  wind	  power	  in	  
Järvafältet	  and	  so	  can	  also	  be	  difficult	  for	  smaller	  works	  in	  various	  parts	  out	  of	  
the	  country.
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1. Problemformulering 
1.2 Bakgrund  
Stadsdelar kring Järvafältet i Stockholm håller på att utvecklas till ett samhälle med 
miljö och hållbar utveckling i fokus. Flera av husen i detta område var del av 
miljonprogrammet under 60 och 70-tal. Dessa hus är i behov av upprustning samt 
reducering av egen energikonsumtion. För att svara på dessa problem startades 
Hållbara Järva vilket är ett under projekt till Järvalyftet. Järvalyftet har med syfte att 
öka områdets sociala status samt införa en mer hållbar syn på utveckling och miljö. 
Hållbara Järva är ett dotterprojekt till Järvalyftet som fokuserar på ny och hållbara 
energilösningar. Hållbara Järva hade som ursprunglig idé en ambition där 
vindkraftverk skulle uppföras på Järva fält. Effekten av dessa vindkraftverk 
uppskattades till 5 GWh per år. Detta projekt fick dock nej på grund av 
höjdbegränsningar i anslutning till Bromma Flygplats, påverkan på värdefulla 
kulturmiljöer samt risk för störningar i det urbana området. (Lisa Enarsson, 2013) 
Vindkraft är en grön energikälla som används mer och mer. Energiåtgång är större i de 
urbana delarna av Sverige och här finns ett energibehov som måste mättas. Då 
energiåtgång är stor på grund av klimat speciellt under vinterhalvåret har idén med 
urban vindkraft vuxit fram. I vissa delar utav landet har vindkraft redan 
implementerats och står i vissa fall för elproduktion i hela bostadsområden med 
tusentals megawattimmar per år och minskade koldioxid utsläpp med tusentals ton per 
år. (Tekniska Muséet, 2009) 
Vid Järva fält ligger ett naturområde med goda möjligheter för vindkraft men röstades 
ner på grund utav ovannämnda anledningar. Det som krävs för att lyckat implementera 
vindkraft i urbana delar är att ta flertalet faktorer i aktning. Skuggor från rotorblad, 
ljud eller en förstörd naturbild kan avsevärt påverka människors livskvalitéer och 
måste därför vägas in vid installation av vindkraft.(Lisa Enarsson, 2013).  

Sverige har som mål att bli ett land där så stor del som möjligt ska vara grön energi 
närmare bestämt 30 TWh vid år 2020 (energimyndigheten, 2007). För att detta ska 
uppnås krävs en lagstiftning och förutsättningar som gör det enklast möjligt för folket 
att använda sig av grön energi.  
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1.2 Syfte 
Syftet är en sammanställning angående implementering av vindkraft i urbana miljöer 
med Järva fält som exempel. Sverige är ett land som har satt ett mål att nå 30 TWh i 
grönt producerad el vi vindkraft till 2020. För att detta ska uppnås kommer vindkraften 
i Sverige expandera och detta arbete undersöker och diskuterar hur den processen går 
till. Arbetet diskuterar vindkraft i allmänhet, tittar på ett exempel i Stockholm och 
diskuterar vindkraft mer övergripande i Sverige för att undersöka hur bland annat 
lagstiftning och de restriktioner som finns främjar grön energi i form utav vindkraft 
inom Sverige.  
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1. 3 Avgränsning 
Rapporten behandlar framför allt fullskaliga vindkraftverk inom urbana delar. Tittar 
mestadels på implementering utav ett enda verk men mindre parker nämns. Översiktlig 
genomgång av vindkraft i sin helhet samt en uppföljning med Järvafältet som 
exempel.  Olika lagstiftningar och förutsättningar för vindkraft såväl lokalt som 
nationellt diskuteras. 
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1.4 Metod 
Rapporten grundar sig främst på den förstudie för placering av vindkraft angående två 
stycken placeringar på Järvafältet som gjordes av White Arkitekter och Grontmij. 
Informationen Grundar sig även på intervju med Lisa Enarsson som var projektledare 
för vindkraft projektet samt intervju med ledning för Svenska Bostäder. Svenska 
bostäder var beställare samt ägare av de bostäder som skulle nyttja energitillgångar 
ifrån vindkraften.  
Intervjuerna baseras på frågor om varför vindkraftsprojektet lades ner och ersattes med 
solceller då det följaktligen lades ner för diverse anledningar. Rapporten bygger till 
stora delar på en och samma källa nämligen förstudien för vindkraftsetableringarna.  
En omfattande litteraturstudie genomförts för att följaktligen bedöma vikt av innehåll i 
den samma.  Litteraturstudier samt artikelsökning via internet har använts som 
kompletterande informationskälla så att en bredare diskussion kan föras.  
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2. Allmänt om Vindkraft  
2.1 Historia 
Vindkraft är något som människan tidigt började använda sig av på såväl land som 
hav.  Tack vare vinden har människan kunnat mala mjöl samt upprätta handelsvägar 
över hela världen med hjälp av tex segelfartyg.  Trots att vi var tidiga med utnyttjande 
av vinden har det egentligen inte hänt så mycket inom vindkraft förrän på senare tid. 
Att utnyttja vinden för energi är en av de grönaste energikällorna vi har och det tog 
ända fram till energikrisen 1970 innan vi började få upp ögonen för vindkraft. Senaste 
åren har mer och mer vindkraft vuxit fram och möjligheterna med vindkraft i urbana 
miljöer börjar undersökas. (Tekniska Muséet, 2009). 
Vindkraft är en enkel konstruktion vilken går ut på att en rotor som drivs av vinden 
kopplad till en generator och på så vis skapas elektricitet vilket förs vidare ut på 
elnätet. Den vindkraft som är vanligast idag är de med höga torn och två eller tre 
stycken rotorblad. Anledningen till att man har två och tre stycken rotorblad är för att 
tillåta ett så högt varvtal som möjligt. Bladen tar med andra ord så mycket energi som 
möjligt från vinden med denna konstruktion. Det är fortfarande vanligast med 
vindkraft på stora öppna fält eller i vattnet då det är här de är mest effektiva på grund 
utav en hög medelhastighet för vinden.  Vissa kan vara över 100 meter höga för att 
fånga upp så mycket vind som möjligt och påverkas så lite som möjligt av eventuella 
förändringar i landskapet nedanför. (Tekniska Muséet, 2009). 
Byggnation av vindkraft till havs är väldigt effektivt då vinden alltid har en hög 
medelhastighet på havet. En nackdel med dessa vindkraftverk är dock att de är dyrare 
jämfört med de som används på land.  Även om det känns som att vindkraft har blivit 
en stor del av elproduktionen i Sverige har vi fortfarande en bra bit kvar innan 
vindkraften kan ersätta tex fossila bränslen eller kärnkraft.  Idag får vi ca tjugo gånger 
mer elektricitet från vindkraft jämfört med för några år sedan, dock på det stora hela är 
elproduktionen från vindkraft endast ca 8 % av den totala energiproduktionen i 
Sverige.  Jämför vi med vår kära granne Danmark där vindkraft står för ca 25 % av 
elproduktionen i hela landet står vi i skugga. (Tekniska Muséet, 2009). 
Vindkraft har såväl negativa som positiva sidor. Till skillnad från vattenkraft går den 
ej att styra eftersom det är lite problematiskt att lagra vind. Detta betyder att under 
perioder med lite vind blir det lite energi. Dock är de relativt enkla att demontera och 
omplacera om det visar sig att en etablering för vindkraftverket var felaktig. De har 
heller ingen bestående negativ påverkan på natur eftersom etableringar för vindkraft 
går att återställa till sitt naturliga skick. Det största problemet med vindkraft är att 
eftersom de styrs av vinden krävs en annan energikälla till de dagar då vinden inte 
blåser. En elförsörjning som enbart består av vindkraft är en opålitlig elförsörjning. 
(Tekniska Muséet, 2009). 
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3. Allmänt om vind 
Enligt Wizelius (1997, pp 333) innan uppförande av någon form av vindkraft bör en 
vindprofil över den aktuella positionen för verket analyseras. Det är flertalet faktorer 
som spelar in om det är en lämplig plats eller ej för vindkraft. I vanliga fall när man 
placerar vindkraft gör man detta på ställen där marken är så jämn som möjligt. 

Beroende på hur ojämn marken är skapas friktion mellan vind och land. 
Vindhastigheten kan förklaras med en exponentiellkurva där hastigheten stiger med 
höjden vilket visas i figur (1).  På den höjd där hastigheten för vinden är noll ligger 
nollplanet, detta brukar vanligtvis inträffa vid marken men kan variera beroende på 
ytjämnheten på mark. Så i t.ex. skogbeklädda områden brukar vanligtvis nollplanet 
flyttas upp till 75 % av ev. höjd.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 1. Vindhastighet beroenda av höjd över skrovlig yta (Wizelius, 2007).  
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Vidare bidrar även en annan faktor nämligen hur temperaturen skiljer sig med höjden 
för det aktuella området. Inom områden där temperaturen avtar med höjden, till 
exempel där det är som varmast vid marken och temperaturen sjunker med höjden, blir 
transport av rörelse energi ned mot markytan stor och det blir förhållandevis kraftig 
vind även ganska nära marken. Detta är oftast fallet under sommardagar. Under natten 
och mestadels under vintern är det som kallast vid marken och temperaturen ökar nu 
istället med höjden vilket medför att energitransporten ned mot marken ej är lika 
kraftig. Detta medför att vinden ej blir lika kraftig på lägre höjder under dessa perioder 
(Wizelius, 2007).   

Som nämnt ovan spelar det stor roll hur området kringliggande vindkraftverket ser ut. 
Om vindkraftverket till exempel placeras på ett öppet fält men fortfarande i närhet till 
bebyggt område är det ej säkert att vinden hunnit anpassa sig efter det öppna fältet och 
vindstyrkan blir inte alls lika hög som förväntat. Detta kallas för ”tillväxt av internt 
gränsskikt”. Hur snabbt denna tillväxt sker beror främst på vilken typ av övergång det 
handlar om samt den typ av termisk skiktning som erhålles i området (Wizelius, 
2007). 
 

3.1 Turbulens 
Då vinden drar in over olika typer av hinder som terrängen erbjuder så som hus eller 
byggnation bromsas den upp och på grund utav dessa hinder uppstår virvlar. Vid 
vindmätning kommer turbulensen att visa sig som små variationer i vindstyrkan. Vind 
som drar in över ett område med hög ytråhet kommer att skapa virvlar som sakta rör 
sig uppåt i atmosfären. Turbulensen rör sig högre uppåt och minskar avståndet till den 
vind som fortfarande är opåverkad av det skrovliga landskapet, kallad geostrofisk 
vind, denna minskar avståndet emellan de två. Detta avstånd mellan ostörd och 
turbulensinfluerad vind kallas för gränsskikt (Wizelius, 2007). 

 

3.3 Vindprofil 
Som nämnt ovan och påvisades i figur (1) beror vindprofilen mycket av ytråheten. 
Ytråheten är ett mått på de höjdskillnader marken i området presenterar. För vindkraft 
är det enormt viktigt att ha en uppfattning om vindprofilen i det område som verket 
ska placeras. För att få en uppfattning om detta har Uppsala Universitet gjort en vind 
kartering för olika höjder över hela Sverige för att en uppfattning ska fås av 
medelvindhastigheten inom olika områden.  Detta kan jämföras med eventuella egna 
beräkningar. I figur (2) nedan visas en vindkartering over hela Sverige på höjden 100 
m (Energimyndigheten, 2007). 
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Figur 2. Medelvindhastighet över olika områden i Sverige mellan 3.5-9.5 m/s från 
Energimyndigheten (2011). 

 
Eftersom det är så pass högt upp kan en kartering med ganska stor säkerhet göras. Om 
vindkraftverket ska stå på höjder under 80 meter kan det vara relevant med egna 
beräkningar speciellt om det gäller urbana områden. Anledningen till att skalan börjar 
på 3.5 m/s är att de flesta vindkraftverk av denna skala ej producerar energi för vindar 
under 4 m/s (Energimyndigheten, 2007).  

 

3.4 Nollplan 
Den nivå där vinden är noll brukar vanligtvis kallas för nollplan. Denna höjd är höjden 
ovan vad vinden upplever som markplan. I ett öppet landskap är denna nivå lika med 
marken men i områden där det finns bebyggelse eller skog måste denna höjd 
förskjutas (Liten Vindkraft, 2011). 
 

3.5 Vind i urban miljö 
Vinden i urban miljö är mycket mer svårförutbestämd.  Eftersom det finns byggnader 
och träd utplacerade med olika mellanrum och landskapet är allmänt oregelbundet 
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förflyttar man den så kallade nollplansnivån för att underlätta beräkningar av 
vindstyrkan där vindkraftverket ska placeras (Mertens, 2006; Blackmore ,2009). 
Nedan visas i figur (4) hur vinden beter sig då den angriper ett hus och hur den 
tidigare nämnda turbulens som skapas. På husets tak har ett litet vindkraftverk 
placerats för att fånga upp den vind som drar sig över huset men om verket ska 
placeras i närhet till bebyggt område behövs en mer omfattande modell som visas i 
figur (3) (University of Reading, 2008). 

 

 
Figur 3. Hur vind beter sig i i styrka där orange är 9 m/s och blått är i princip 0 

m/s. University of Reading 2008. 

I figur (4) demonstreras tre fall hur vinden beter sig beroende på i vilken skala man är 
intresserad. Fall a) för en hel stadsbild, fall b) för mindre område och fall c) för endast 
ett par hus (University of Reading, 2008). 

 
 

Figur 4. Vindprofil i urbana delar, Univesrity of Reading 2008. 



	   	   	  
	  
	  

	   	  10	  

Som tidigare nämnt stiger vindhastigheten i en logaritmisk skala i det så kallade 
”inertial” layer. För att ha en aning om hur vinden beter sig i detta område finns en 
enkel formel   

 𝑈 𝑧 =
𝑢
𝑘 𝑙𝑛  

𝑧
𝑧!

   (1.1) 

där  
u = friktionshastighet 

k = von Karman konstant 
z = höjd som hastighet ska beräknas 

𝑧! = ℎö𝑗𝑑  𝑝å  ℎ𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 
Vindhastigheten inom ”internal boundry layer” styrs alltså av hur stor friktionen är 
(höjd på byggnader) och hur högt vindkraftverket är. För att veta hur nära ett 
vindkraftverk ska placeras bör vindhastigheten inom detta lager evalueras (University 
of Reading, 2008).  
 

3.6 Vindkraftverk passande urban miljö 
Det finns en uppsjö av olika vindkraftverk som passar in i olika urbana miljöer 
beroende på inom vilken skala det ska implementeras. När det gäller mindre 
vindkraftverk är det framförallt två stycken olika modeller som används. Antingen det 
klassiska horisontella vindkraftverket i alla storlekar och former eller det 
vertikalaxlade vindkraftverket. Principen med ett vertikal axlat vindkraftverk är 
densamma som får ett flygplan att lyfta. Vingarna på kraftverket har samma 
utformning som en flygplansvinge och då vind träffar verket erhålls effekten att det 
vill lyfta. Då verket sitter fast i marken lyfter det ej utan börjar istället rotera och skapa 
el via en generator. Fördelen med vertikalaxlade vindkraftverk är att de är tystare än de 
horisontella då all teknik finns på marknivå(Falkenberg Energi, 2008). De behöver 
heller ej lägga någon energi på att söka upp vinden då de tar upp vind ifrån alla 
vindriktningar(Falkenberg Energi, 2008).  

Ett horisontellt vindkraftverk har dock högre effektivitet i förhållande till vindstyrka 
jämfört det vertikala. Det vertikala kan alltså ta upp större energi mängder än de 
vertikala. Dock, slår man ut energiproduktionen över lång tid kommer det vertikala att 
ha en jämnare gång då flertalet av de horisontella verken måste vridas ur och in i 
vindriktningen och tappar effektiva timmar på grund utav detta (Villavind, 2011).  
Det vertikala verket har oftast en längre livslängd då de krafter som påverkar rotorblad 
och mast ej är lika kraftiga. Detta innebär att utmattning för vertikala verk är betydligt 
bättre jämfört med de horisontella (Villavind, 2011). 

 

3.7 Energiberäkningar  
All energi i luften uppstår utav temperaturskillnader då vår kära planet värms upp i 
olika hastigheter beroende var någonstans på jorden vindkraftverket befinner sig. Tack 
vare dessa temperaturskillnader ändras densiteten i luften och på så sätt ändras även 
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trycket eftersom de beror av varandra.  Resultatet av detta blir att luften försöker 
utjämna dessa tryckskillnader och det är därför vi har vind (Wizelius, 2007).  
Den här energin som uppstår kan beräknas med hjälp av formeln 

 𝑃 =
𝜌
2𝜋𝑟

!𝑣!   𝑊    (1.2) 

där 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡   𝑘𝑔/𝑚!  

𝑟 = 𝑠𝑣𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑎  𝑓ö𝑟  𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑     𝑚  

𝑣 = 𝑣𝑖𝑛𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡   𝑚/𝑠  

Det kan tänkas att höjden som vindkraftverket placeras på borde ha en plats i 
ekvationen.  Sanningen är den att densiteten anses oftast vara konstant vid beräkningar 
på vindkraft då densitetsskillnaden ej spelar så stor roll (Wizelius, 2007). 

Radien r är det område som rotorbladen täcker, även kallad svepytans radie. Svepytan 
beräknas också lite olika beroende på hur vindkraftverket ser ut.  Vad som är 
uppenbart är att viktigast för energiproduktionen är alltså vindhastigheten då denna är i 
kubik i energiekvationen. Inte att förkasta är även sveparea i kvadrat. Dessa ekvationer 
med hastigheten uträknat via ekvation (1.1) kan en grov approximation göras 
angående den energi som går att utvinna via vindkraft för aktuell plats (Chrash Course 
Offshore Wind energy, 2011).  
 

3.8 Naturpåverkan 
Huruvida mycket ett vindkraftverk påverkar naturen i det kringliggande området beror 
mycket på hur vegetationen och djurlivet ser ut i området. Antingen sker mest 
påverkan under byggnationen efteråt eller både och. Vid installation av vindkraftverk 
gjuts oftast någon form av plattform att ställa verket på om det ej från början finns ett 
stenfundament. Att göra plats för detta fundament kan innebära påverkan på växtlivet 
och de hydrologiska förhållanden som råder i området. Även kabeldragning kan 
påverka framförallt de hydrologiska förhållandena lokalt. Detta beror självklart på 
vilken storlek vindkraftverket har (Wizelius, 2007). 

Påverkan på djurlivet har undersökts genom ett antal studier av framförallt fågellivet. 
Vissa vindkraftverk är lämpliga för småfåglar att bygga bon i vilket de har gjort och 
detta har resulterat i att ett antal rovfåglar flugit in i bladen eftersom småfåglarna 
lockar dit med. Vidare finns även risken att vindkraftverk skrämmer bort fågellivet 
men detta beror starkt på vilka typer av arter det finns i det kringliggande området 
(Wizelius, 2007). 

Skuggbildning är en annan faktor som kan påverka samhället. Det kanske inte stör 
naturlivet så mycket men påverkar definitivt människan om det blir skuggbildning i en 
park eller annat område där människor vistas i egenskap av rekreation.  Reflektion 
ifrån rotorbladen har man eliminerat genom färg som inte reflekterar solljus. 
Skuggbildningen får inte träffa byggnader då skuggan av rotorbladen kan upplevas 
som stroboskopiska. Det finns enkla modeller för uträkning av var skuggan kommer 
att hamna som visas enligt figur (5) enligt (Wizelius, 2007). 
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Figur 5. Där h är höjd på vindkraftverk, A är sveprean och v inklinationen relativt 

horisontella planet. Wizelius T (2007). 

 
Höjden för solen kan beräknas för varje tidpunkt på dagen och på så sätt erhålles ett 
rörelsemönster för skuggan som kan vara värt att utvärdera (Wizelius, 2007). 
Aspekten huruvida vindkraftverket påverkar landskapet rent visuellt varierar från fall 
till fall. Vissa individer tycker det stör det naturliga landskapet medens andra störs 
mindre av vindkraftverket.  Att placera ett vindkraftverk i urban miljö får göras med 
fingertoppkänsla. Tillräckligt bra för att smälta in så gott det går men samtidigt inte för 
nära byggnader och träd så att vinden blir för turbulent och energi går missad 
(Wizelius, 2007). 
 

3.9 Akustik 
Inom vindkraften skiljer man på två olika störningsljud, mekaniskt och aerodynamiskt 
ljud. Det mekaniska ljudet kommer från motor eller växellåda eller annan mekanisk 
komponent medens det aerodynamiska ljud är det som bildas när vingarna klyver 
luften. Det har också självklart en stor betydelse vilken typ av vindkraftverk som 
undersöks. Ljudnivån från ett mindre vertikalt verk är förståeligt mycket lägre jämfört 
med ett fullskaligt horisontellt verk med betydligt större svepareor (Naturvårdsverket, 
2013). 
Det är dock ganska svårt att presentera en homogen och rättvis bild av hur mycket 
människor störs och påverkas av oljudet från vindkraftverk. Hur vi uppfattar 
ljudnivåer varierar kraftigt med vindstyrka och andra metereologiska förhållanden.  
Även kringliggande byggnader påverkar ljudbilden beroende på vilket håll vinden 
kommer ifrån och så vidare.  Alla dessa faktorer måste tas in i beräkningarna när man 
skapar en ljudbild för det kringliggande området vid vindkraftverket 
(Naturvårdsverket, 2013) 

De flesta studier som gjorts på lågfrekventa ljud kring vindkraftverk är enligt 
naturvårdsverket vanligast utförda på vindkraftverk upp till 2-3 MW. Det blir allt 
vanligare med större vindkraftverk i urbana delar och med dessa kommer de 
lågfrekventa ljuden att öka.  Det är dock viktigt att fullfölja och göra en så god ljudbild 
som möjligt eftersom lågfrekventa ljud har bevisats påverka människor negativt. 
Symptomen är bland annat trötthet, påverkad nattsömn samt huvudvärk 
(Naturvårdsverket, 2013). 
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Beroende på hur och var vindkraftverken placeras påverkar de miljön och det omkring 
levande livet olika mycket. För vindkraft placerat i urbana delar där friluftslivet är en 
viktig del för boende bör ljudnivåer ej överstiga 35 dBA enligt naturvårdsverket.  
Dessa siffror beror också på bakgrundsljud.  Talas det om att upprätta vindkraft vid en 
motorväg eller andra ställen där bakgrundsljudet täcker upp för verket kan dessa 
siffror självklart vara rörliga (Naturvårdsverket, 2013).   
 

3.10 Befintliga Urbana vindkraftverk 
Göteborgs energi har installerat ett fullskaligt vindkraftverk i stadsdelen Gårdsten som 
är i alla högsta grad en centralt belägen stadsdel. Gårdsten ligger på en höjd och 
vindkraftverket ligger allra högst upp på höjden för att störa folk så lite som möjligt. 
Med en höjd på 120 m och en rotorradie på 86 meter drar det in ca 5000 MWh grön el 
vilket motsvarar ett års fastighets el för bostäderna runtomkring verket.  Koldioxid 
utsläppen som minskar tack vare den ersatta energin är upp emot ca 4000 ton/år 
(Göteborgs Energi, 2009). I figur (6) redovisas placering för vindkraftverket på 
Gårdsten.  

 

Figur 6. Placering vindkraftverket Gårdsten, Göteborgs Energi (2009). 

Göteborg har även placerat 5 stycken vindkraftverk i Hamnområdet Arendal.  Ett av 
det nyaste verket har en totalhöjd på 145 meter och en rotordiameter på 113 meter. 
Den årliga produktionen uppskattas till ca 15 000 000 MWh per år. Detta resulterar i 
minskade koldioxid utsläpp med 8000 ton per år (Göteborgs Energi, 2011).  

En undersökning av Sifo gjordes angående hur naturbilden uppfattas av boende i 
närområdet. Undersökningen gjordes år 2011 och 300 personer deltog via 
telefonintervju.  91 % tyckte inte att verken stör naturbilden utan snarare att det är 
positivt med grön energi och är väldigt positiva till vindparken. Sifo gjorde även en 
annan undersökning på boende i centrala Göteborg för att få en allmän uppfattning om 
människors åsikter angående vindkraft. I denna undersökning deltog 1000 personer 
och hela 74 % svarade att de ej skulle påverkas negativt av vindkraftverk närliggande 
bostaden.  I figur (7) nedan redovisas placeringen av vindkraftparken i Arendal 
(Göteborgs Energi, 2009).  Om deltagarna presenterades med de fakta angående 
buller, skuggbildning och så vidare framgick ej utav studien.  
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Figur 7.  Placering vindkraftspark i Arendal, Göteborgs Energi (1994-96). 

Ett lite mindre vindkraftverk har upprättats i Härnösand i området Vårdkasen. Det 
första verket installerades 1996 och det senaste 2012. Det som installerades 1996 har 
en totalhöjd på 60 meter med en rotordiameter på 44 meter.  Den årliga 
energiproduktionen ligger på ca 1200 MWh vilket motsvarar 50 stycken eluppvärmda 
villor (Göteborgs Energi, 1994). 
De två verken som sattes upp 2012 har en årlig energiproduktion på cirka 7000 MWh 
var vilket motsvarar ca 300 eluppvärmda villor per verk. Placeringen för verken 
redovisas i figur (3). Verken behöver dock en minsta vind på 4,5 m/s för att producera 
energi. Dessa verk ligger ej lika centralt beläget som de i Göteborg men liknande 
bedömningar angående natur och närområde behövdes fortfarande genomföras. Innan 
etablering (Göteborgs Energi, 1994). 
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3.11 Placering 
För att veta hur långt ifrån eventuell byggnation ett vindkraftverk ska placeras 
användes ett diagram, figur (8), som förklarar vindrörelse efter hinder. 
 

 

 

Figur 8. Diagram över vindreduktion efter ett hinder i procent %, (Wizelius, 2007). 

Diagrammet funkar på så sätt att om du till exempel vill ha reda på vindreduktionen på 
20 meters höjd för placering av vindkraftverk 100 meter bakom ett hinder som är 10 
meter högt. Då divideras höjden för vindkraftverket med höjden på hindret (20/10) 
vilket blir 2 i diagrammet på vertikalaxeln. Sedan divideras längden bakom hindret 
över höjd för hinder, 100/10, vilket blir 10. En punkt i diagrammet, (10,2) erhålls och 
vindreduktionen i denna punkt är ca 10 % (Wizelius, 2007).  
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4. Vindkraft i Sverige 
4.1Energitillförsel av vindkraft i Sverige 
Vindkraft är på gång framåt och bidrar till att minska koldioxidproduktionen såväl i 
Sverige som i Världen.  Det är dock en liten del av den totala elproduktionen i Sverige 
men regeringen har satt upp en planeringsram att från dagens 7 TWh, som det för 
tillfället produceras i Sverige via vindkraft, ska det vara möjligt att bygga vindkraft för 
30 TWh vid år 2020. Intresset för vindkraft i Sverige ökar och tack vare diverse 
åtgärder av regering samt tekniska förbättringar som gör vindkraften till en allt mer 
intressant energikälla så målet kan bli verklighet (Svensk Energi, 2012).  

Olika storlekar på aggregat har som sagt prövats och idag finns möjligheten att 
installera allt från vindkraftverk på 120 meter i höjd till småskaligare för det privata 
hushållet. De vanligaste storlekarna på vindkraft i Sverige är fortfarande de stora på 2 
MW. Det finns i Europa verk som kan producera upp till 6 MW och ej färdigställda 
men planerade verk som kan producera upp till 20 MW (Svensk Energi, 2012). 
Om vi jämför med våra grannar Tyskland och Danmark är vi förhållandevis små inom 
vindkraft.  Som tidigare nämnt står vindkraft för 20 % av Danmarks energiproduktion 
och i Tyskland finns över 18 000 vindkraftverk vilket motsvarar en total effekt på 30 
TWh. Det största verket vi har i Sverige är ett verk på 3 MW men det är planerat till år 
(2013) att resa 7.5 MW-verk (Svensk Energi, 2012). 

Den största vindkraftsparken vi har i Sverige ligger i Öresund med 48 st 
vindkraftsverk och motsvarar en effekt på 110 MW. I tabell (1) nedan ses hur 
elproduktionen från vindkraft i Sverige ökat med åren (Svensk Energi, 2012). 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

7 6.1 3.5 2.5 2.0 1.4 1.0 0.9 0.9 0.6 

Tabell 1. Tabell över elproduktion i år över [TWh], Svensk Energi (2012) . 

Av Regeringens mål för 2020 där det ska produceras 30 TWh via vindkraft ska 10 
TWh vara av verk som placerats i havet. Detta betyder att runtom i Sverige ska det 
placeras ut en hel del ny vindkraft och det är mycket möjligt att en del av denna 
placeras i urbana områden (Svensk Energi, 2012). 

För att ännu mer tydliggöra hur mycket elproduktionen stigit under åren i Sverige se 
figur (10) från energimyndighetens rapport år 2011 (Energimyndigheten, 2011). 
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Figur 10. Elproduktion samt antal uppsatta verk 2003-2011 (energimyndigheten, 2011). 

Som tydligt visas i tabellen och i diagrammet har elproduktion via vindkraft sprungit 
iväg de senaste åren. Även antal verk och den installerade effekten ökar och kommer 
så fortsätta om regeringens mål uppnås (Energimyndigheten, 2011). 

Trots denna kraftiga ökning står vindkraft fortfarande för relativt liten del av den totala 
energiproduktionen i Sverige. Nedan visar tabell (2) på hur stor del av elproduktionen 
vindkraft i Sverige utgjort 2003-2011 (Energimyndigheten, 2011). 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vattenkraft  53.0 60.1 72.1 61.1 65.6 66.3 64.6 67.1 65.7 

Kärnkraft  65.5 75.0 69.5 65.0 64.3 61.3 50.0 55.6 57.7 
Kraftvärme  7.9 8.3 7.3 7.3 7.8 8.0 9.9 12.5 9.7 

Kraftvärme  
industri 

 4.7 4.6 4.6 5.0 5.7 6.1 5.9 6.4 5.7 

Vindkraft  0.63 0.86 0.94 0.99 1.4 2.0 2.5 3.5 6.1 
Kondenskraft  0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 

Gasturbiner  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total  

Nettoproduktion 

 11 
132 

149 155 139 145 144 133 145 145 

Tabell 2. Elproduktion i [TWh] vindkraft jämfört med övriga energikällor i Sverige 
(Energimyndigheten, 2011). 
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Andelar för varje energikälla presenteras i procent i tabell (3).  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vattenkraft  40.1 40.4 46.5 43.8 45.2 46.1 48.6 46.1 45.3 
Kärnkraft  49.5 50.4 45.0 46.6 44.3 42.6 37.6 38.2 39.8 

Kraftvärme  6.0 5.6 4.7 5.2 5.4 5.6 7.4 8.6 6.7 
Kraftvärme  

industri 

 3.6 3.1 3.0 3.6 3.9 4.2 4.4 4.4 3.9 

Vindkraft  0.5 0.6 0.6 0.7 1.0 1.4 1.9 2.4 4.2 

Kondenskraft  0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 
Gasturbiner  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabell 3. Elproduktion i procent [%] (Energimyndigheten, 2011). 

 

3.2 Hållbarhet Vindkraft. 
Medellivslängd för vindkraftverk är i genomsnitt 20-25 år. Efter detta brukar de 
fortfarande vara i bruksskick men i behov av renovering. Om ett vindkraftverk 
behöver bytas ut monteras det ner och alla delar återvinns. Den del som brukar vara 
svårast att återvinna är rotorbladen då det oftast tillverkas av fiberarmerad plast vilken 
återvinns genom förbränning. Nya metoder för återvinning av just rotorbladen är under 
utveckling men för de verk som redan är uppställda i Sverige är det förbränning som 
är primär återvinningsmetod (Vattenfall, 2013).  
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5.Järva  
5.1 Historia Järva projektet 
Järva lyftet är ett projekt som till år 2030 förbättra levnadsstandard i området med en 
positiv social och ekonomisk utveckling. Området var del av det så kallade 
miljonprojektet som uppfördes under 1960-70 tal där man byggde flera stora 
lägenhetskomplex för att skapa bostäder till bland annat nyinflyttade människor. Idag 
är bilden av dessa områden inte riktigt vad den borde vara. Arbetslösheten är stor och 
se över till exempel utbildning och jobbmöjligheter vill man få området att framstå 
som mer attraktivt . Tanken är helt enkelt att få området att bli mer attraktivt, att 
det ska bli ett område folk vill flytta till och stanna kvar i (Stockholm Stad, 2013).  
Detta ska realiseras genom god kommunikation mellan boende och beslutsfattare 
angående utveckling i området. I projektet ”Järvalyftet” ingår även ett projekt som 
heter Hållbara Järva. Idén med Hållbara Järva är att energiförbrukning ska halveras 
med hjälp utav ny teknik då man bestämt att rusta upp husen i området. Tanken är att 
få in ett miljötänk i stadsdelen genom hållbara transporter, en god dialog med boende, 
miljöutbildning men även att bevara de kulturhistoriska värden som stadsdelen 
innehar. I figur (11) nedan presenteras det aktuella området (Lisa Enarsson, 2013).  

 
Figur (11). Järvafältet med tänkt placering för vindkraft (Förstudie, 2011). 

Från början var tanken att upprätta ett fullskaligt vindkraftverk i området som då 
skulle hjälpa till med elförsörjningen av husen. Detta har nu ändrats till en storsatsning 
på solenergi och anledningarna till detta presenteras i resterande del utav rapport.  
Nedan presenteras även de två placeringar för vindkraftverket som utvärderades 
genom en förstudie utav White Arkitekter Ab och Grontmij AB.  Fler placeringar kom 
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på tal men evaluerades aldrig fullständigt på grund utav politiska motsättningar 
(Förstudie, 2012).  
 

5.2 Placeringar för olika alternativ (igelbäcken historia.) 
Placeringen för de två huvudalternativ som evaluerats ligger i ett skogsområde som 
heter Igelbäckens kulturreservat. Kulturreservatet upprättades år 2006 och det är rikt 
på olika natur och kulturvärden. Inom området ryms även allt från fritidsaktiviteter till 
små caféer. Längre bak i tiden användes denna plats utav flertalet gårdar som utövade 
lantbruk. I nuläget används gårdarna mer som mötesplatser för olika aktiviteter så som 
konstutställningar och hantverkskurser. Det finns även en minigolfbana, frisbee bana 
och en utav gårdarna (Hästa Gård) utövar fortfarande ett fullt fungerande och 
ekologiskt lantbruk. Det rymmer ängar med betande kor och hästar och är ett allmänt 
vackert naturinslag i stadsdelen (Förstudie, 2012). 
Hela idéen med kulturreservatet är att bevara det som en gång varit och visa framtida 
generationer var dagens samhälle kommit ifrån. Det ska vara möjligt att delta i olika 
aktiviteter i fungerande verksamheter som utövas på de olika gårdarna.  Det ska även 
behålla den biologiska mångfalden samt bevara det rika växt och djurlivet.  Allt detta 
måste tas in då tanken på ett vindkraftverk evalueras.  Med kommunens tillstånd är det 
tillåtet att uppföra anläggningar så länge de ej strider mot kulturreservatets syfte 
(Förstudie, 2012). 

Reservatet används flitigt av omkringboende inom olika former av friluftsliv och vissa 
skolor använder även parken i pedagogiska syften.  Det rymmer även små 
koloniodlingar vilka används flitigt (Förstudie, 2012). 
Det första alternativet som omnämns i Förstudien som huvudalternativ var placerat i 
Skogvaktarkärret vilket markeras i Figur (12).  
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Figur(12). Huvudalternativ vid 

Skogvaktarkärret (Förstudie (2011). 

 

Placeringen var initialt tänkt bredvid Kymlingelänken vid sidan av E18 nordväst om 
Stockholm. Placeringen är god med tanke på närhet till Motorväg vilket innebär att 
eventuella oljud överröstas av oljudet från motorvägen.  Marken i området är fast och 
det finns en liten höjdrygg vilket skulle addera till vindkraftverkets höjd och bidraga 
till en bättre vindprofil. De vägar som existerar i området är endast mindre gång och 
cykelvägar. Djurlivet i skogsdungen norr om verket anses vara relativt aktivt med ett 
rikt fågelliv (Förstudie, 2012). 
Det andra alternativet för placering av vindkraft som ordentligt undersöktes var vid 
Eggeby Gård som visas i figur (13). 
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Figur (13). Placeringen vid Eggeby Gård (Förstudie, 2012). 

 

Ytan som är belägen vid den södra kanten av Järvafältet omges av kolonilotter, några 
mindre grusvägar och grönområden. Vägarna används mest utav gående och cyklister. 
Platsen är attraktiv då den avgränsas av kolonilotter och skogspartier vilket minskar 
verkets påverkan på naturbilden. Eggeby Gård ligger cirka 600 meter ifrån placeringen 
och en liten höjd begränsar synligheten av verket ifrån gården. Markförhållanden i 
området anses vara fasta och ge goda förutsättningar för ett vindkraftverk. Avståndet 
till E18 är cirka 125 meter vilket gör att ljud från verket bör ej störa omgivningen då 
det ej överstiger ljudnivån ifrån motorväg. Detta förklaras mer under kapitlet akustik 
för de två placeringar senare i rapporten (Förstudie, 2012). 
 

5.3 Höjdbegränsningar Järva 
 Båda placeringar för vindkraftverket inom Järva fältet ligger i en av Bromma 
flygplats flygzoner. Flygplatser har sina omgivningar indelade i olika typer av 
flygzoner för att höja säkerheten kring flygplatsen.  Den flygzon som Järva fältet 
ligger inom är en säkerhetszon som erbjuder utrymme för plan att cirkulera på om det 
skulle inträffa en olycka eller annan speciell situation vilken gör att flygplan måste 
avbryta landning och cirkulera kring flygplatsen. Till en början gav Swedavia och 
Transportstyrelsen, som äger flygplatsen, uppgifter att placering för vindkraftverket 
skulle ej påverka deras säkerhetszoner. Detta visade sig vara ett felaktigt meddelande 
då man senare ändrar sig och meddelar att platsen visst innehar höjdrestriktioner på 90 
meter. För huvudalternativet som ligger på en höjdrygg på ca 10 meter betyder detta 
att verket ej bör vara högre än 80 meter. I figur(14) nedan visas en karta med 
höjdrestriktioner angående Bromma Flygplats (Förstudie, 2012). 
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Figur(14). Höjdrestriktioner angående Bromma flygplats ( Förstudie 2011). 

Uppgifter om varför initial kommunikation var felaktig har ej lyckats att få fram men 
ett antagande är missbedömning då verket ligger precis innan för gränsen för det andra 
säkerhetsområdet, (yttre cirkeln) (Förstudie, 2012). 

Det finns möjligheter att få speciella tillstånd för uppförande av höga byggnader inom 
detta säkerhetsavstånd. Transportstyrelsen är de som bestämmer vilka 
höjdrestriktioner som gäller och Swedavia är de som ska se till att de följs. Om en 
förfrågan ska göras angående specialtillstånd ansökes detta till Swedavia som sedan 
vidare får kolla med transportstyrelsen. Det är inte det enklaste att få ett tillstånd och 
kan vara tidskrävande (Förstudie, 2012). 

 

5.4 Säkerhetsavstånd 
För båda verken gäller ett säkerhetsavstånd till kringliggande bebyggelse och vägar 
vilket bestäms utav trafikverket. Detta avstånd ska också innefatta säkerhetsavstånd 
till eventuella elledningar. Det som är viktigast med detta avstånd är självfallet om det 
omöjliga händer och verket skulle rasa eller att ett av rotorbladen lossnar. Det som 
dock har satt begränsningen för de verk som är aktuella på Järva fältet är islossning 
från rotorbladen. De verk som planeras har en totalhöjd på 150 meter inklusive 
rotorblad. På vintern kan det skapas isbildning på rotorblad under kalla nätter, när 
sedan solen kommer fram under dagarna och värmer upp isen kan den slungas iväg.  
Detta avstånd tas fram via en enkel fysikalisk formel. Högsta möjliga hastighet för is 
av från rotorbladet kombinerat med en parabel kaströrelse, vidare tas ett ungefärligt 
säkerhetsavstånd fram. I figur (13) nedan demonstreras detta avstånd för 
huvudalternativet i Skogvaktarkärret (Förstudie, 2012). 
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Figur (13). Säkerhetsavstånd för huvudalternativet Skogvaktarkärret (Förstudie 
2011). 

5.5 Teknisk data  
De vindkraftverk som var aktuellt för Järva fältet hade en totalhöjd på 150 meter. 
Rotorblad cirka 120 meter i diameter. Märkeffekten på verket skulle vara cirka 2 MW 
vilket motsvarar 5 GWh per år, en mängd som innebär att hushållselen för 
kringliggande byggnader är helt täckt. För moderna vindkraftverk gäller oftast att 
multiplikation av en faktor 2500 med märkeffekt ger antal fullast timmar på rotorblad. 
För aktuellt verk 2 MW multiplicerat 2500 ger 5 GWh (Förstudie, 2012). 

Anslutning till elnätet står Fortum för då de är ägare av det lokala elnätet.  Ett av krav 
på vindkraft speciellt i urbana delar är innebär extra vikt av att marken kan återställas 
till sitt ursprungliga skick.  För att ett vindkraftverk av denna storlek ska kunna stå 
stabilt krävs ett kraftigt fundament som verket fästes i. Detta fundament ska vara helt 
dolt under marknivå. Vid nedmontering av verk ska fundamentet också tas bort och 
marken ska återställas till sin ursprungliga form utan något avtryck såväl geologiskt 
som visuellt (Förstudie, 2012). 
En annan sak som bör tas i åtanke vid installation av ett vindkraftverk utav den 
aktuella storleken är transporter till och från platsen. Järvafältet är ett fint naturområde 
med mindre cykel och gångvägar. Ett fullskaligt verk med totalhöjd på 150 meter 
kräver specialfordon för att frakta fram verket. Det finns lite riktlinjer framtagna av 
(Vestas, 2013) som är en av de största tillverkarna av stora vindkraftverk angående hur 
man går till väga vid en installation av dessa proportioner.  För att få fram verket krävs 
bland annat en ca 5 meter bred väg med fri höjd på 6,6 meter. Minsta radie på kurvor 
får vara 40-45 meter. Inga höjdskillnader med mer än 8 %. Vägens tvärfall ska ej 
överstigas med mer än 2 % och slitlagret får ej inneha större stenstorlek än 32mm 
(Förstudie, 2012). 
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I fallet Järvafältet bör ej detta vara något problem då man ansåg att byggnation av 
tillfälliga transportvägar skulle enkelt kunna uppföras och tas bort till en kostnad av ca 
800 000 SEK (Förstudie, 2012). 

5.6 Beräkningar för vind Windpro 
Erhållande av vindförhållanden för Järva fältet kan antingen tas fram genom att 
spendera ett år på mätningar av vinden varje dag och sedan ta ut ett medelvärde för 
vinden på den aktuella platsen. Detta är som det låter, dyrt och framförallt 
tidskrävande.  Som tidigare nämnt i rapporten (allmänt om vind) gjordes en 
vindkartering över hela Sverige av Uppsala metereologiska institut på höjder mellan 
80-120 meter (Energimyndigheten, 2011). Vindkarteringen heter MIUU-modellen 
vilken är en tredimensionell hydrostatisk mesoskalemodell. Tidigare i rapporten under 
avsnitt vind nämns nollplanförskjutningen och på Järvafältet beräknar man med en 
nollplansförskjutning på ca 15 meter. Eftersom det aktuella området ligger omringat 
av urbana delar ska man vara medveten om att vindarna kan påverkas på relativt höga 
höjder på grund utav den grova ytråheten som staden skapar.  Då verket är upp mot 
100 meter högt är det ytråheten på avstånd 2-5 km från etableringen som kommer ha 
mest inverkan på vindprofil.  
Nedan presenteras ett diagram, figur (14), över vindprofilen för båda lokaliseringarna i 
Järvafältet (Förstudie, 2011). 

 
Figur (14). Medelvindhastighet Järvafältet, Förstudie (2011). 

För att undvika beräkning med egna ekvationer för andra konsekvenser av urban 
vindkraft så som skuggbildning, oljudsberäkningar och vissa produktionsberäkningar 
kan en programvara som kallas Windpro användas. Det är en programvara som kan 
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inhandlas på internet som privatperson eller företag. Då Windpro används krävs en 
vindkartering vilket innebär att eventuella felräkningar för vindprofilen påverkar även 
resultatet för skuggning, akustik och produktion. Men med en god approximation för 
vindkartering är det ett effektivt verktyg (EMD Windpro, 2011). 
 

5.7  Resning Vindkraftverket Järva 
Huruvida ett vindkraftsverk ska ägas/uppbringas finns flertalet aspekter och lösningar. 
Såväl privatpersoner som företag eller kollektiv kan gå tillsammans eller enskilt 
äga/uppbringa ett vindkraftverk. Projektet Järvafältet hade tagits upp i Miljönämnden 
utan att politikerna hade reagerat på vindkraftverket, och Ytterstadsborgarrådet var 
informerade och hade med Vindkraftverket i en broschyr om Järvafältet så det var inte 
några klara besked från politikerna om att det inte var möjligt med vindkraft på 
Järvafältet innan förstudien startades. Det var när resultatet av förstudien var klart som 
Järvalyftets operationella styrgrupp tog ett beslut om att det inte skulle byggas och det 
blev en politisk diskussion med samma utgång. (Lisa Enarsson, 2013).  
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6. Alternativ 1 Skogvaktarkärret 
6.1 Ljudmätningar 
Som tidigare nämnt var ett utav verken placerade precis norr om Kymlingelänken. En 
av de stora fördelarna med den här placeringen är dess närhet till E18 vilket betyder att 
bakgrundsljudet överröstar ljudet från vindkraften.  Placeringen är även god då den 
ligger i södra hörnet av Järvafältet och placeringen stör således inte själva 
kulturområdet speciellt mycket.  Enligt (Förstudie, 2011) ger E18 en ljudnivå på cirka 
55 dB i parken. Adderas ljudnivån från vindkraftverket hamnar man på 55,4 dB i det 
beräknade området som visas i figur (15) enligt (Förstudie, 2011).  

 

 
Figur(15). Översikt med trafikbuller från (Förstudie, 2011). 

 
Det område som beräknas uppnå högst ljudnivå på grund utav vindkraftverket uppnår 
en ljudnivå på ca 43.6 dB enligt de Windpro beräkningar som gjordes. Som tydligt 
markeras i figuren överstiger aldrig ljudnivån från vindkraftverket bullret från E18 
(Förstudie, 2011). 

6.2 Skuggning 
Skuggning beräknades även den med Windpro programmet, den är självfallet 
ungefärlig då det är omöjligt att veta hur många soltimmar platsen utsätts för under 
varje år.  I figur (16) visas de områden som kommer att utsättas för skuggtimmar på 
grund utav vindkraftverket. Det är både bostäder och kontor som drabbas. Röd linje 
markerar de områden som drabbas utav mer än 8 skuggtimmar per år. Figur (16) visar 
hur en eventuell skuggbild skulle se ut klockan 14:00 en höstdag (Förstudie, 2011). 
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Figur(16). Skuggning från verk vid Skogvaktarkärret (Förstudie, 2011). 

 

6.3 Allmän störning av landskap (Hälsa och säkerhet) 
När ett vindkraftverk placeras ut påverkar det landskapsbilden. Det kan medföra att ett 
område som uppfattas lugnt och naturskönt får ett mer industriellt intryck och 
förändrar helhetsintrycket. Ett område som innan givit ett lugnt och naturskönt inslag i 
en annars urban plats kan rubbas. Det är därför viktigt att minimera verkets påverkan 
på landskapsbilden så mycket som möjligt.  Järvafältet är omringat av flertalet höga 
hus och innehar mycket och relativt hög växtlighet vilket underlättar om påverkan på 
landskap ska minimeras (Förstudie, 2011). 
Järvafältet är ett kulturlandskap med syftet bevara, stärka och utveckla kvalitéer för 
kulturlandskap, friluftsliv och biologisk mångfald, men även bidraga med en 
förklaring om hur jordbruk fungerade förr. White och Grontmij har varit väldigt noga 
med att inte motverka detta syfte i samband med etablering av vindkraft. Angående 
denna plats vid skogvaktarkärret som ligger nära E18 och i utkanten av reservatet 
anses platsen vara bra då den ej ligger i närhet till de områden som främjar 
kulturreservatet syfte (Förstudie, 2011). 

 
Angående påverkan för aktiviteter i närområdet vid vindkraftverket blir denna liten då 
området är stört av buller från E18 och allmänt ganska outnyttjat för sociala aktiviteter 
(Förstudie, 2011). 

6.4 Miljöpåverkan 
Det som får störst påverkan på lokal flora är de servicevägar som krävs vid 
uppställning av vindkraftverket.  Då närliggande trafikplats är under renovering har 
redan en service-väg etablerats vilket betyder att endast 200 meter väg in till 
vindkraftverket är i behov av förstärkning och uppgrusning. Floran inom det lokala 
området innehåller inga arter som kommer påverkas negativt av etableringen och 
marken beräknas kunna återställas helt när vindkraftverket tas bort (Förstudie, 2011). 
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Strax norr om verket finns det talldungar där fågellivet anses vara rikt. Det ligger även 
en damm med kärr i närhet till platsen för vindkraftverket. Kring denna damm har 
flertalet olika fågelarter häckningsplatser. I figur (17) synes utbredning för fågelarter 
inom Skogvaktarkärret. 
 

 
Figur(17). Utdrag ur artark för fågelarter Järvafältet. 

 
Etta annat problem brukar vara rovfåglar som lätt kolliderar med rotorblad. Ormvråk, 
duvhök och tornfalk är några av de fåglar som häckat i närområdet. Påverkan anses bli 
minst om verket placeras söder om dungen vilket presenteras i figur(17), däremot är 
det oklart hur stor påverkan det kan ha på rovfåglar som har ett glesare bestånd och är 
mer känsliga för förändringar (Förstudie, 2011). 

Andra djurarter som kan komma till skada är groddjur. Dessa förväntas ha en 
spridningskorridor i öst-västlig riktning genom fältet. Detta betyder att vindkraftverket 
kommer ej at påverka groddjuren (Förstudie, 2011). 

 
6.5 Beräknade energivinster Järva 
Vindkraftverken som diskuteras på båda placeringar är på 2 MW vilket motsvarar en 
årlig elproduktion på 5MWh. Detta skulle räcka till hushålls el för kringliggande 
bostäder. Då det ej är en hel vindkraftspark utan vi talar om utan ett ensamt verk 
kommer årliga elproduktionen ej bli så pass stor att återförsäljning av el tillbaka till 
elnätet blir aktuellt.  Detta betyder att en kostnadskalkyl kan göras över hur mycket 
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Svenska Bostäder som skulle äga verket och fastigheterna i fråga tjänar på verket 
(Förstudie, 2011). 
White och Grotmij tog fram två modeller för hur mycket energi som sparas av verket 
och hur mycket pengar Svenska Bostäder sparar.  Tabell (3) nedan redovisar två 
stycken fall beroende på hur många effektiva vinddagar verket utsätts för. Ett bättre 
samt ett sämre fall. Kalkylen är tagen ur förstudien av White arkitekter och Grontmij 
och redovisar eventuell vinst jämfört med energiproduktion som den se rut innan 
eventuell etablering av vindkraft (Förstudie, 2011). 

Tabell (3). Tabell över produktionsvinster Huvudalternativ, (Förstudie, 2011). 

Parameter Sämre fall Bättre fall Kommentar 

Nuvarande elpris 116 öre/kWh 116 öre/kWh  

Kostnad 40 000 000 kr 30 000 00 kr 15-20 MSEK/MW 

Produktion 5 210,4 MWh/år 5 210,4 MWh/år Windpro 

Energipris 52 öre/kWh 52 öre/kWh Medelvärde jan-
juni 2011 

El-certifikat 30 öre/kWh 45/kWh Medelvärde jan-
juni 2011 

Kvotplikt 15% 12 % Uppskattning 

D & U Kostnad 600 000 kr/år 400 000 kr/år Uppskattning 

Försäkring 40 000 kr/år 30 000 kr/år Uppskattning 

Nätavgfit 7 öre/kWh 5 öre/kWh Uppskattning 

Abonnemang 2 000 kr/år 2 000 kr/år Fortum 

Nätnytta 2,6 öre/kWh 2,6 öre/kWh Fortum 

Byggdepeng 0.5 % av 
bruttointäkt 

0 % av bruttointäkt Uppskattning 

Arrendeavgift 4 % av bruttointäkt 2 % av bruttointäkt Uppskattning 

Livslängd 25 år 25 år Fast värde 

Ränta 7 % 5 % Antagande 

Vinst per kWh 0,55 kr 1,02 kr  

Årlig besparing 2 8987 325 5 326 305  

 
Elpriser baserade på medelvärde för elpriser vid den tid då förstudien skrevs.  

Den föreslagna platsen för vindkraft invid rinkeby trafikplats mötte dock en del 
problem.  Trafikverket och Swedavia, de som bestämmer angående 
höjdbegränsningar, ändrade senare sitt beslut angående höjdbegränsningar för 
byggnation inom Järva fältet. Vindkraftverket fick nu ej överstiga 78 meter. Det fanns 
möjlighet att söka specialtillstånd men chansen att få det bedömdes vara liten och det 
skulle vara en allt för tidskrävande process, med tanke på att projektet skulle avslutas 
2014. (Lisa Enarsson, 2013).  
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En annan restriktion nämligen den angående säkerhetsavståndet för verket ändrades. 
Det tidigare avståndet var satt till 150 meter men ändrades till 200 meter. Detta 
betydde en eventuell förflyttning av verket 60 meter i nordostlig riktning vilket ansågs 
vara möjligt (Lisa Enarsson, 2013). 
 

6.6 Alternativa lösningar vindkraftspark med mindre verk 
På grund av de olika höjdrestriktionerna utvärderades även möjligheten av att 
implementera två eller tre stycken mindre vindkraftsverk i närhet till varandra. Detta 
beslut var inget vettigt alternativ då intjäningen blev för liten (Lisa Enarsson, 2013). 
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7. Alternativ 2 Eggeby Gård 
7.1 Ljudmätningar 
Precis som på föregående placering ligger Eggeby Gård alternativet relativt nära E18 
vilket innebär att det redan innan etablering av vindkraft var hög bullernivå på platsen. 
Implementering av ett vindkraftverk här kommer ej att påverka bullernivån avsevärt 
(Förstudie, 2013). 
 

7.2 Skuggning 
I figur (18) nedan visas vilken bebyggelse som hade tagit skada av eventuella 
skuggningar ifrån vindkraftverket.  Den röda linjen markerar de hus som framför allt 
på sommarmorgnar kommer påverkas. I moderna vindkraftverk finns dock teknik som 
kan se till att skuggningen minimeras via vridningar på rotorblad (Förstudie, 2013). 

Figur (18). Skuggbildning Eggebygård, (förstudie, 2011).  

7.3 Allmän påverkan 
Precis som för huvudplaceringen för vindkraftverket är det viktigt att man ej påverkar 
stadsbilden allt för mycket eller påverkar de syften som kulturreservatet innehar 
negativt.  Även i detta fall är verket placerat i närhet till E18 vilket gör att det lättare 
försvinner in i stadsbilden. Verket ligger i närhet till Eggeby Gård som innehar ett stor 
kulturvärde. Mellan verket och Eggebygård ligger hög vegetation vilket gör att verket 
skulle varit helt skyddat och ej synbart ifrån gården (Förstudie, 2013). 
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Fornlämningar finns i närheten av etableringen som eventuellt hade behövts utredas av 
Länsstyrelsen. Fornlämningarna ligger på ett avstånd av 400 meter ifrån aktuella 
platsen (Förstudie, 2013). 

 

7.4 Miljöpåverkan 
Då det finns mindre grusvägar fram till platsen hade ej nya behövts anläggas. En 
breddning av existerande vägar hade räckt för etableringen. Detta betyder att påverkan 
av lokal floran blivit minimal (Förstudie, 2013). 

 
Fågellivet är ej lika aktivt som för skogvaktarkärret på grund utav avsaknad av 
våtmarker. Däremot finns duvhök som häckat i området samt flera andra 
rovfågelsarter som vistats sig här.  Då beståndet för rovfåglarna är glest kan förlusten 
av enstaka individer påverka beståndet. För att minimera risker hade bygget 
genomförts utanför häckningssäsong samt utan intrång i talldungen där duvhöken 
häckat (Förstudie, 2013). 
Både groddjur eller fladdermöss som annars kunde påverkas bedömdes ostörda av 
byggnationen (Förstudie, 2013). 
 

7.5 Energiberäkningar 
Energi beräkningar för alternative presenteras I Tabell (4) där flera parametrar ör 
detsamma som för huvudalternativet. Det som skiljer sig är produktion ur Windpro 
beräkningar (Förstudie, 2013). Tabellen visar precis som föregående skillnad vid 
installerat vindkraftverk.  

Tabell (4). Tabell över produktion alternativ Eggeby Gård (Förstudie, 2011). 

Parameter Sämre fall Bättre fall Kommentar 

Nuvarande elpris 116 öre/kWh 116 öre/kWh  

Kostnad 40 000 000 kr 30 000 000 kr 15-20 MSEK/MW 

Produktion 5 429,4  MWh/år 5 429,4MWh/år Windpro 

Energipris 52 öre/kWh 52 öre/kWh Medelvärde jan-
juni 2011 

El-certifikat 30 öre/kWh 45 öre/kWh Medelvärde jan-
juni 2011 

Kvotplikt 15% 12 % Uppskattning 

D & U Kostnad 600 000 kr/år 400 000 kr/år Uppskattning 

Försäkring 40 000 kr/år 30 000 kr/år Uppskattning 

Nätavgfit 7 öre/kWh 5 öre/kWh Uppskattning 

Abonnemang 2 000 kr/år 2 000 kr/år Fortum 

Nätnytta 2,6 öre/kWh 2,6 öre/kWh Fortum 

Byggdepeng 0.5 % av 0 % av bruttointäkt Uppskattning 
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bruttointäkt 

Arrendeavgift 4 % av bruttointäkt 2 % av bruttointäkt Uppskattning 

Livslängd 25 år 25 år Fast värde 

Ränta 7 % 5 % Antagande 

Vinst per kWh 0,43 kr 1,04 kr  

Årlig besparing 1 938 142 kr 5 657 800 kr  

 
Beräkningar gjorda I Windpro precis som för förra modellen för huvudalternativet. 
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8. Analys/Diskussion 
8.1 Omfattning Urban vindkraft samt Förstudie 
Det första som slog mig efter sammanställandet av förstudien och litteraturstudien till 
vindkraftsetableringen på Järvafälet var omfattningen av variabler som spelar in vid 
installation av urban vindkraft. I efterhand känner jag att mina initiala hypoteser 
angående omfattningen för etableringar av denna skala var aningen naiva. Detta beror 
förmodligen på att det fortfarande är relativt nytt med vindkraftverk i urbana delar och 
på grund utav brister i erfarenheter är det nödvändigt att ta in alla faktorer som kan 
spela en roll i etableringen och i kölvattnet utav den. Längre fram i tiden, om detta blir 
en allt mer vanlig företeelse, kommer självklart förstudier angående placeringar vara 
kortare då erfarenhet förhoppningsvis bidrager till respektive bra placeringar i närhet 
till bebyggelse. 
Vid litteraturstudier inför sammanställandet av denna rapport snappas det relativt 
enkelt upp att etableringar av urban vindkraft är något som tagit fart de senaste åren. 
Här i Sverige är det som sagt endast ett fåtal etableringar placerade i urbana områden. 
Det som framförallt redovisar att det börjar ta fart är till exempel vindkarteringen som 
Uppsala universitet gjorde för (Energimyndigheten, 2011). Denna gjordes eftersom det 
fanns ett behov av medelvindhastigeten i Sverige även över de delar där vinden ej är 
lika förutsägbar som vid öppna fält och på havet.  Detsamma gäller den nya 
programvaran Windpro som ändvänds vid beräkningar för vindkraft. Som framgick 
tidigare i rapporten användes denna vid framställande av ekonomiska kalkyler för de 
två olika etableringarna på Järvafältet. Denna programvara kan även användas av 
privatpersoner för mindre etableringar där det är välkommet med ett program som 
enkelt hjälper till med placering av vindkraften för att den ska bli så kostnadseffektiv 
som möjligt (Energimyndigheten, 2011).  
Förstudien angående vindkraftsetableringen på Järvafältet var väldigt omfattande och 
professionellt gjord. De flesta aspekter angående etableringen har tagits med. Något 
som lades mycket vikt på i Förstudien var huruvida vindkraften skulle skada de 
kulturvärden som fanns i området. Etableringen fick absolut inte skada de kulturella 
och sociala aktiviteter som pågick och detta var en utav grundpelarna för var 
etableringen placerades (Lisa Enarsson, 2011).  Sedan genomfördes även en 
omfattande studie utav Geologin i området (förstudie, 2011). Något som kan glömmas 
bort är hur stort det geologiska fotavtrycket blir ifrån verket och hur mycket 
etableringen påverkar de hydrologiska förhållandena i området, även detta utreddes 
noggrant.  
 

8.2 Beslut angående vindkraft Järvafältet 
Efter en omfattande förstudie av White Arkitekter AB och Grontmij AB togs till slut 
beslutet att det var olämpligt med vindkraft i området Järvafältet. Det var framför allt 
några anledningar som lyftes fram i rapporten till boverket i samband med avbrytandet 
för vindkraft på Järvafältet.  
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8.3 Äganderätt 
En av anledningarna till att vindkraftverket aldrig blev av var olämpligheten för 
Svenska Bostäder att äga någon form av elproduktion.  Enligt tidigare politiska beslut 
ska Stockholm Stad ej stå för någon form av elproduktion (Lisa Enarsson, 2013).  Då 
denna fråga ställdes till Staffan Ingvarsson biträdande stadsdirektör i Stockholm Stad 
var svaret att  

”Svenska Bostäder ansåg att idén med vindkraftverk var väl värt att pröva inom ramen 
för ansökan till Delegationen för hållbara städer.” 

I rapporten till boverket (Hållbara Järva 2011) anges just äganderätten som en av 
anledningarna att avbryta projektet med vindkraft.  Det ska även påpekas att Svenska 
Bostäder insåg att denna uppgift låg utanför deras kompetensområde, men fortsatte 
med projektet då man ansåg att vindkraften kunde vara ett symbolvärde för området, 
urban energi samt miljöfrågor i övrigt (Staffan Ingvarsson, 2013). Samtidigt har svaret 
från Stadsledningskontoret angående elproduktion varit det att elproduktion ej åligger 
Svenska Bostäder (Staffan Ingvarsson, 2013). En del svar som talar emot varandra får 
mig att ifrågasätta vikten av äganderätt som en egentlig anledning till att 
vindkraftsprojektet avbröts.  
Behandlingen till detta beslut tolkar jag personligen som att det kan innebära ett hinder 
för produktion av grön energi med anledning av hur den rådande lagstiftningen ser ut. 
Frågan man kan ställa sig är huruvida det är lämpligt för grön energi att begränsas av 
olika ägandeformer på det sätt som existerar idag.  Med tanke på hur äganderätten 
verkade förbises i detta fall kan dess utformning ifrågasättas.  Vid observation av 
grannländerna Tyskland och Danmark som är stora inom vindkraftsproduktion finns 
det ett mer fritt sätt att se på framförallt äganderätt för vindkraft. Lise Nordin i en 
intervju med Borås Tidning (Lindesten, 2013) ifrågasätter äganderätten för vindkraft. 
Det som tas upp är huruvida äganderätten hanteras i vissa av våra grannländer som är 
betydligt större på produktion med grön energi jämfört med Sverige och hur mycket 
enklare det har blivit att implementera vindkraft tack vare en friare lagstiftning i dessa 
länder, vilket påpekas i motion 2012/13:N253 till riksdagen (Riksdagen, 2012). I 
artikeln diskuteras framför allt småskalig vindkraft men kanske är idén applicerbar 
även för större vindkraftverk. I Motion 2012/13:N253 (riksdagen, 2012) diskuteras 
möjligheterna att ändra på viss lagstiftning angående vindkraft. Till exempel ska 
privatpersoner ha lättare för att bli delägare i vindkraftverk, ett så kallat 
vindkraftkooperativ, samt kunna betala tillbaka pengar till elnätet och på så sätt få ner 
sin elkostnad samtidigt som man bidrar till minskade CO2 utsläpp. Detta går ut på att 
flertalet personer går tillsammans för att äga och bekosta vindkraftverk och på så sätt 
producera sin egen el. Dock finns det delar av Sverige där viss lagstiftning ej främjar 
denna typ av ägandeform helt enligt motion 2012/13:N253 till  (Riksdagen, 2012). 
Denna ägandeform behöver nödvändigtvis inte stänga ute de stora producenter som 
existerar idag och vars existens fortsättningsvis är nödvändig, men kanske kan öppna 
upp marknaden för mer grön energi.  
Att engagera folket i äganderätten är en god idé, att utforma ett system där människor 
kan bidra till miljön samtidigt som man reducerar sina egna elpriser och kan betala 
tillbaka till elnätet pratar för ett bättre samhälle. Att hela tiden ställa folket utanför 
energiproduktionen som det görs på många sätt i Sverige (riksdagen, 2012) känns 
missriktat och ologiskt. Detta gynnar definitivt ej de stora elproducenterna i Sverige 



	   	   	  
	  
	  

	   	  35	  

och det återstår att se vilket motstånd eller medhåll dessa kommer ge, om den här 
typen av lagstiftning som gäller idag upphör.  
Huruvida ägandeprofilen för vindkraftverket i Järva skulle se ut ansåg man var ett 
problem. Problemet kan elimineras om ägandet delades upp mellan de boende i 
området. Detta skulle också innebära en ökad medvetenhet hos de boende angående 
grön energi och verkligen påvisa ett grönt initiativ ifrån Stockholm Stad, även möjligt 
att implementera på Järvafältet där alla boende blir delägare i vindkraftverket för att 
samtidigt reducera sina elpriser. Detta hade löst problemet angående äganderätten för 
Stockholm stad samtidigt som man engagerar de boende i frågan. Då slipper man 
ändra på det faktum att staden ej ska äga energiproduktion och problemet kan 
kringgås.  

Då man beslutade att använda sig av solceller istället för vindkraft var det oklart hur 
det gick med frågan angående äganderätten. Solceller är precis som ett vindkraftverk, 
något som producerar energi och enligt rapporten till boverket (Hållbara Järva, 2011) 
något som staden ej ska äga. Då kanske en alternativ ägandeform som ovan nämnt kan 
passa in.  Ska nämnas att formen med andelar i vindkraft är beprövad i Danmark och 
lyckad. (Riksdagen, 2012). 

Det finns adderande problem med vindkooperativ som vissa anser måste lösas innan 
en kooperativ ägandeform kan få ordentlig fart och det är den så kallade uttagsskatten. 
Skatten innebär ett tillägg på 30% mellan marknadspris och självkostnadspris. Det är 
Miljöpartiet som formulerat problemet i sin motion 2012/13:N253 (riksdagen, 2012), 
de menar att skatteverket utgår ifrån rabatterade priser samt att kapitalkostnader för 
investering av vindkraftägarna förbises och att tillägget på så sätt är omotiverat. Detta 
bidrar till att det ej är helt okomplicerat och företagsamt att ingå ett 
vindkraftkooperativ. Detta kan också påverka ägandeformen negativt på ställen som 
till exempel Järvafältet. 
I fallet Järvafältet var det olika faktorer som spelade en roll i att vindkraftbygget föll. 
För att undvika samma problem vid framtida installationer kanske eventuell 
lagstiftning angående äganderätt bör ses över. Kanske finns det en enklare och 
effektivare form eller alternativa lösningar för att förenkla proceduren för installation 
av vindkraft i urbana miljöer. 

 

8.4 Trafikverket/Luftfartsverket 
Trafikverket har hårda restriktioner angående säkerhetsavstånd som tidigare nämnts i 
rapporten.  Dessa avstånd var av stor vikt när beslut angående placeringar togs. 
Avståndet är till för is-kastning och i värsta fall om rotorblad eller liknande skulle 
lossna från verket och i så fall undvika att träffa bebyggelse eller vägar. Dessa regler 
gjorde det svårt för projektledningen att hitta placeringar för vindkraft (Förstudie, 
2011).  
Efter att de två huvudplaceringarna undersökts i Förstudien och ledningsgrupper 
kommit fram till att ingen av placeringarna var lämpliga, gjordes ett sista försök av 
projektgruppen för hållbara Järva med ny placering i det nordvästra hörnet som visas i 
figur (19). Den stora röda ringen är det alternativ som projektgruppen ville undersöka, 
men innan en ny undersökning av denna plats kunde genomföras fick hela 
vindkraftsprojektet nej av ledningsgruppen för Järvalyftet.  Ledningsgruppen menar att 
den största anledningen till att det till slut blev nej var på grund utav de 
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höjdrestriktioner som fanns i närhet till Bromma flygplats (Staffan Ingvarsson, 2013). 
Olika anledningar presenteras i diskussionen som underlag för ett nej till vindkraft på 
Järva och det ska belysas att det var en kombination av dessa som agerade underlag till 
ett nej på Järvafältet.  
Dessa höjdrestriktioner för vindkraftverken undersöktes innan förstudien kom igång 
för att sedan ändras. Exakt när dessa uppgifter kom fram är oklart men att en hel 
förstudie inleds och genomförs för att sedan läggas ned på grund utav en så pass viktig 
sak som höjdrestriktioner känns anmärkningsvärt. Med det sagt behöver det inte 
betyda att allt var bortkastad tid. Kan det vara så att eftersom urban vindkraft är något 
relativt nytt kan vissa restriktioner behöva ses över för att möjliggöra framfarten av 
hållbar energi då ett vindkraftverk gör en avsevärd skillnad i elproduktion för ett 
område.  

 

Figur(19), Tredje alternativet för placering av vindkraftverk 
De höjdrestriktioner som finns är där för eventuella olyckor där flygplan tvingas 
stanna i luften och cirkulera vid till exempel dålig sikt och liknande scenarier. Ett 
vindkraftverk i full skala är ofta högre jämfört med den omkringliggande 
byggnationen, men med ordentlig belysning och vissa ändringar ifrån Luftfartsverket 
kanske ett verk hade kunnat resas. Samtidigt är det förståeligt att ändra 
höjdrestriktioner och säkerhetszoner för en hel flygplats på grund utav ett enda verk 
känns långt bort. Av det jag har snappat upp i diskussionen, som för övrigt är svår att 
lyfta,  hade ett tillstånd varit möjligt, men detta var väldigt tidskrävande och man 
ansåg därför att solceller kändes mer attraktivt.  
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Enligt (förstudie, 2011) går det att få tillstånd för ett fullskaligt vindkraftverk om man 
söker tillstånd i tid. I detta fall kanske det kunde varit nödvändigt eftersom 
vindkraftverket hade legat i utkanten av Luftfartsverket säkerhetszon (Förstudie, 2011) 
och ej utgjort en enorm säkerhetsrisk. Luftfartsverkets lagar och regler angående 
höjdrestriktioner är väldigt klara och om de är rimliga är jag ej i position att bedöma. 
Det som kan diskuteras är hur mycket de flygplan som eventuellt behöver använda sig 
av säkerhetszonen kommer att befinna sig inom 100 meter över marken vilket var 
aktuellt för fallet (Förstudie, 2011).  
Järvafältet är ej ensamt om problematik med vindkraft och begränsningar i anslutning 
till kringliggande anläggningar. I Sverige har även vindkraftverk fått mottaga protester 
i närheten av militära anläggningar (riksdagen, 2012). Problematiken är densamma 
som på Järvafältet, nämligen att höjden på vindkraftverken kan äventyra planens 
säkerhet. Detta har varit uppe i Sveriges riksdag åtskilliga gånger vilket resulterade i 
en undersökning angående hur våra grannländer som är stora på vindkraft sköter 
problemet (riksdagen, 2012).  Danmark och Tyskland som är väldigt stora på vindkraft 
svarade med att liknande problematik ej existerar i respektive land. Detta problem är ej 
detsamma som det på Järvafältet, men det kan vara ett alternativ för Sverige att kolla 
hur andra länder, som är större än Sverige på urban vindkraft löser sina problem.  
 
Anledningen till att sådana restriktioner bör ses över är den potential som faktiskt 
finns i Vindkraft.  Enligt (Energimyndigheten, 2011) är målet 30 TWh år 2020 i effekt 
producerade av vindkraft, vilket är mycket och kommer bidraga till en kraftig 
minskning av C02. Av detta skäl kan det vara nödvändigt att se över vissa restriktioner 
gällande vindkraft och se om de är fullt motiverade eller går att modernisera utifall  
vindkraft ska få en plats som energiproducent.  
 
Något som diskuterades i början av kapitel 7 var också det säkerhetsavstånd 
trafikverket kräver på grund utav eventuellt haveri, men framför allt iskastning. Som 
tidigare nämnts i rapporten finns risker att is fryser på rotorblad för att sedan kastas 
iväg när solen värmer upp rotorbladen och kan åstadkomma skadegörelse. Detta är en 
utav de anledningar till varför säkerhetsavståndet är vad det är idag (Förstudie, 2011).  
Pengar har enligt (Energimyndigheten, 2011) åsidosatts för att forska just på de 
eventuella förbättringar som kan göras på vindkraft i kallare klimat och då exempelvis 
Sverige under vinterhalvåret. Det är nämligen inte bara iskastning som utgör ett 
problem utan under isbildning dras även elproduktionen ner vilket försämrar 
vindkraftverket. Om lösningar på detta problem är något som blir standard på 
vindkraftverk för områden med svalare klimat kanske verken även utgör en mindre 
fara i tätbebyggt område. En personlig tanke är t ex, att verken har någon form av 
uppvärmningssejour innan start för att förhindra eventuell iskastning. Med en sådan 
lösning kan eventuellt säkerhetsavstånd kanske minimeras och verken blir mer 
attraktiva för urbana områden.  
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9. Slutsats 
	  
Syftet med rapporten var att undersöka hur omfattande och enkelt det är med 
implementering av vindkraft i urbana områden, men även övergripande hur 
vindkraftens framfart ser ut i Sverige.  Eftersom hela vindkraftsprojektet på 
Järvafältet lades ner kan följande diskuteras. Lagstiftning angående äganderätt bör ses 
över för att förenkla densamma för vindkraft. Vissa restriktioner angående 
begränsningar gentemot bebyggelse kan ses över i samband med ny teknik.  Tekniska 
begränsningar förutom höjd och längd-restriktioner är omfattande, men ej avgörande 
för urban vindkraft.  Det var framförallt en kombination av politiska motsättningar 
och restriktioner som förhindrade att vindkraftverket på Järvafältet blev rest. Sverige 
är på god väg att bli ett land med stor vindkraftsproduktion men vissa lagstiftningar 
bör kanske ses över för att utvecklingen ska fortsätta framåt. 
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10. Eventuella Tack 
 
Stort tack riktas till Lisa Enarsson som var projektledare under Järvalyftet. Hon 
ställde upp på intervju och försåg mig med värdefull information angående projektet. 
Samt den omfattade förstudie som stora delar av rapporten är grundad på. Stort tack 
riktas även till Staffan Ingvarsson som tog sig tid att svara på diverse frågor angående 
vindkraftsprojektet på Järvafältet.  Ett tack riktas även till handledare Nils Brandt som 
har sett till att arbetet gått i rätt riktning.  
 

Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  (KTH).	  
Stockholm,	  den	  16:e	  juni	  2013.	  

Skribent:	  Mikael	  Hultén	  
Mail:	  mhulten@kth.se	  
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Bilaga 1. Intervju med Lisa Enarsson Projektledare 
Järvalyftet 

Innan intervjun inleds säkerställ: 
• Att inspelning av intervju godkänns. 
• Eventuell anonymitet för den intervjuade eller företaget 

Förstudie 
• Vad var grundinitiativet för vindkraftverket I Järva? 

 
• Hur noggrann var förstudien? Finns den att få tag på? 

 
• Ingick energiberäkningar? 
• -vet att verket skulle producerat 5 GWh per år, hur stor del av husens energi 

hade detta motsvarat? 
 

• Ingick vindberäkningar? 
 

• Ingick oljudsberäkningar? 
 

• Hur noggranna var beräkningar? 
 

• Hur bedömde man att boende i området skulle påverkas? 
 

• Vad var den generella uppfattningen av boende kring platsen angående ett 
fullskaligt vindkraftverk? 

 
• Hur bedömde man att naturlivet skulle påverkas? 

 
• Gjordes några analyser angående hur miljön runtomkring påverkas på grund 

utav eventuella infästningar för verket? Och eventuella kabeldragningar? 
 

• Fanns det några uppgifter angående hur mycket koldioxidutsläpp som skulle 
undvikas med ett vindkraftverk? 

 
Efterstudie 

• Vad var det som gjorde att man valde solceller istället för vindkraft? 
• -fanns det flera olika anledningar och vilken var i så fall avgörande? 

 
• När det ej blev något verk i Järva (igelbäcken) vad var anledningen till att det 

ej heller blev något i på någon annan placering? 
 

• En av anledningarna var höjdbegränsning för vindkraftverket, evaluerades 
alternativa vindkraftverk? 
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• En annan anledning var att ett vindkraftverk skulle försvåra framtida byggen, 
detta stämmer ej speciellt bra då ett vindkraftverk är förhållandevis lätt at 
demontera, vad grundade man dessa åsikter på? 

 
Ekonomi 

• Finns någon ekonomisk rapport angående vindkraftverket? 
 
Politik 

• Varför menar politikerna att det var olämpligt för staden att äga 
energiproduktionsanläggningar? 

 
• Planeras några nya vindkraftverk inom projektet eller är det bara solceller som 

gäller? 
 

• Hade kommun/uppdragsgivare någon tidigare erfarenhet av vindkraftsprojekt? 
Om inte var detta en påverkande faktor och på vilket sätt? 

 
Ny process 

• Vid fler intervjuer finns det något mer nyttigt att ta upp och med vem? 
 
Om det blir nytt vindkraftsprojekt hur vill lisa att processen ska se ut jämfört med den 
gamla? 
 
Svaren återfinns löpande i text citerat (Lisa Enarsson, 2013). 

Intervju genomförd 16:00-18:00, 10/4- 2013. Bilaga (1) 
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Bilaga 2. Intervju med Staffan Ingvarsson Stockholm Stad 
Intervju via Mail. 

Kopia av intervju samt svar med Staffan Ingvarsson Stockholm Stad. 
 
”Tack så mycket för att du ställer upp Staffan! 
 
Som sagt skriver ett arbete om urban vindkraft i Stockholm stad. Mitt arbete är 
baserat på den förstudie som utfördes av Grontmij AB & White Arkitekter AB. 
 
Jag är väl informerad angående några utav anledningarna vilka adderade till 
solcellprojektet istället för vindkraft. Dessa är höjdbegränsningarna, kulturvärden 
inom järvafältet, säkerhetsavstånd till närliggande vägar samt byggnation. Det jag ej 
har fått fullt grepp om är: 
 
1. Snappade upp att det var olämpligt för Svenska Bostäder att äga 
vindkraftverken,varför & hur kommer det sig att denna fråga ej lyfts innan en 
förstudie inleddes?  
 
2. Det var två huvudalternativ som undersöktes på Järvafältet men röstades ned, 
vem/vilka tog beslutet att inget av alternativen (Skogvaktarkärret & Eggeby Gård) var 
aktuella och varför? 
 
3. En till placering diskuterades som ej ingår i förstudien, var var den placerad samt 
varför var den ej aktuell? 
 
4. Är det några mer bakomliggande anledningar till att vindkraften aldrig blev av 
förutom de ovannämnda som kan vara vid värde i en eventuell diskussion i mitt 
arbete? 
 
5. Hur stor del hade trafikverket i beslutet angående vindkraften? 
 
Som sagt, tack så mycket för din hjälp då det är lite svårt att få raka svar med den 
information som finns offentlig.  
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Mikael Hultén 
Kungliga Tekniska Högskolan 
0761670757 

mhulten@kth.se” 
Staffan Ingvarsson, Stockholm stad 

Intervju genomförd 2/5-2013 via mail. Bilaga (2) 
Svar: 
”Hej, 
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Svar enligt följande: 
 
 
1. Snappade upp att det var olämpligt för Svenska Bostäder att äga vindkraftverken, 
varför & hur kommer det sig att denna fråga ej lyfts innan en förstudie inleddes?  
 
Svenska Bostäder ansåg att idén med vindkraftverk var väl värt att pröva inom ramen 
för ansökan till Delegationen för hållbara städer. Bolaget insåg att frågan låg utanför 
kompetensen men att det kunde vara ett symbolvärde för området, urban energi och 
miljöfrågor i stort. De ekonomiska och faktiska förutsättningarna behövde utredas 
närmare. Elproduktion är inte en uppgift som åligger Svenska Bostäder. 
 
 
2. Det var två huvudalternativ som undersöktes på Järvafältet men röstades ned, 
vem/vilka tog beslutet att inget av alternativen (Skogvaktarkärret & Eggeby Gård) var 
aktuella och varför? 
 
De var inte rimliga utifrån de förutsättningar som ställts upp.  
 
 
3. En till placering diskuterades som ej ingår i förstudien, var var den placerad samt 
varför var den ej aktuell? 
 
Den tredje placeringen som diskuterades var i Nordvästra hörnet av kulturreservatet, 
vid gränsen till Barkaby. 
 
 
4. Är det några mer bakomliggande anledningar till att vindkraften aldrig blev av 
förutom de ovannämnda som kan vara vid värde i en eventuell diskussion i mitt 
arbete? 
 
När det stod klart att Luftfartsverket inte gav tillstånd att etablera ett högt 
vindkraftverk minskade möjligheterna till projektet.  
 
 
5. Hur stor del hade trafikverket i beslutet angående vindkraften? 
 
Trafikverkets regler om avstånd till vägar hade stor betydelse för var det 
överhuvudtaget gick att placera ett fullstort vindkraftverk. Luftfartsverket godkände 
inte heller ett så högt vindkraftverk vid den nya trafikplatsen Rinkeby/Ursvik.  
 
 
mvh 
 
 
Staffan Ingvarsson 
 
Biträdande Stadsdirektör  
Stockholms stad 
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+46-08-508 29 310 
staffan.ingvarsson@stockholm.se 
www.stockholm.se 

”
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Tack. 


