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1 INLEDNING
1.1 Allmänt
JP Vind är ett lokalt bolag som driver vindkraftsutveckling i Mellansverige och ägs av Jämtkraft
och Persson Invest. JP Vinds verksamhet bygger på huvudägarnas lokala och regionala
engagemang. Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och elproduktion. Persson
Invest tillhandahåller mark som lämpar sig för vindkraft, har goda markägarkontakter samt lång
erfarenhet inom skog och företagande. I företagets vindkraftsprojektering ingår allt från att
finna lämpligt markområde, vindprospekteringar och mätningar fram till tillståndsprövning.
Bolaget skall även via ägarna äga och förvalta vindkraftsparker
Som första projekt planerar JP Vind en vindkraftpark med max 50 vindkraftverk i Moskogen,
söder om Järpen. Produktionen beräknas till 300 GWh per år och effekten blir max 130 MW.
Området kring Moskogen har god potential för vindkraft då vindförhållandena är goda och de
konkurrerande intressena relativt få.
Energimyndigheten har pekat ut området som ett riksintresse för vindkraft. Åre kommun har
upprättat en fördjupad översiktsplan för vindkraft som antogs i juni 2010 där Moskogen pekas
ut som det enda området för storskalig utbyggnad av vindkraft i hela kommunen
Till största delen planeras parken på mark som ägs av Persson Invest Skog, men även ett antal
andra markägare berörs. Dialog och återkoppling med närboende, myndigheter och Åre
kommun är viktigt i det fortsatta arbetet. JP Vinds satsning på vindkraft är ett steg i arbetet för
ett hållbart samhälle. JP Vind vill öka andelen förnybar energi och samtidigt säkerställa att
utvecklingen av vindkraft kommer regionen till godo på både kort och lång sikt.

Moskogen ligger söder om Järpen i Åre kommun, Jämtlands län.
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2 OMFATTNING OCH UTFORMNING
2.1 Läge och utformning
Vindkraftsparken planeras till Moskogen i Åre kommun. Området ligger cirka 7 km söder om
Järpen, mellan Håckrenmagasinet och sjön Liten. Parkens yta uppgår till cirka 30 km2. JP Vind
har tagit fram en preliminär utformning av parken som består av 48 st 150 m höga
vindkraftverk. På grund av den snabba teknikutvecklingen som sker på vindkraftsområdet
ansöker JP Vind om tillstånd för att få bygga upp till max 50 vindkraftverk. I förslag till villkor
begränsas vindkraftverkens höjd till max 190 m.
Placeringen av vindkraftverken har bland annat gjorts med hänsyn till uppmätta vinddata från
mätmast och sodar samt utifrån vedertagna beräkningsmodeller avseende minimiavstånd
mellan verk. Om vindkraftverk placeras för nära varandra uppnås inte optimal effekt då de
skuggar varandra vindmässigt. Vindkraftverken kommer också som huvudregel att placeras
minst 250 m från vindparkens områdesavgränsning för att inte inkräkta på angränsande
fastigheters markanvändning. Utöver vindförhållanden har inventerade naturvärden lett fram
till den layout (vindkraftverkens placeringar) som presenteras.
Parkens slutgiltiga utformning kan förändras beroende på vilken leverantör av vindkraftverk
som väljs samt ny kunskap som kommer fram under projektets gång, men antalet kraftverk
kommer inte att överstiga det som anges i ansökan.

2.2 Produktion
De enskilda verken har en effekt på 2-5 MW vilket efter färdigställandet beräknas ge hela parken
en total årlig energiproduktion på cirka 300 GWh. Det kan jämföras med den energi som Åre
kommuns invånare använder varje år som uppgår till cirka 240 GWh/år.

2.3 Investeringar
Investeringar i verk, vägar och elnät bedöms uppgå till ca 1,5 miljarder kr för Moskogen.
Huvuddelen av investeringkostnaden består av själva vindkraftverken (turbin, rotorblad och
fundament), medan ca 15-20 % bedöms bestå av lokal infrastruktur såsom vägar och elnät.

2.4 Vindkraftverken
Ett vindkraftverk består av ett torn, en rotor, ett maskinhus samt en transformator. Hur effektivt
ett vindkraftverk kan omvandla energin i vinden till elektricitet beror av flera saker, men rotorns
storlek och tornets höjd är två viktiga faktorer. Stora rotorer och höga torn ger större effekt
jämfört med mindre varianter vilket gör att vindkraftsområdet utvecklats mot större och högre
vindkraftverk.
Vindkraftverkens exakta storlek beror på vilken leverantör som JP Vind kommer att anlita och
vilka typer av vindkraftverk som finns på marknaden när det är tid att handla upp
vindkraftverken.

Sida 5

Tekniken utvecklas ständigt och genom att inte låsa sig för tidigt vid en modell får JP Vind större
möjlighet att välja de vindkraftverk som är bäst lämpade för Moskogens förhållanden. Ansökan
baseras därför på maximalt 190 m höga vindkraftverk.
Transformatorerna kommer antingen att placeras inne i vindkraftverken eller utanför i en därför
avsedd transformatorkiosk. Generator och eventuell växellåda kommer att vara luft- och/eller
vattenkylda. Varje vindkraftverks växellåda rymmer ca 500 liter olja, dessutom finns ca 160 liter
hydraulolja i hydraulsystemet. Oljorna kommer att bytas enligt anvisningar från leverantör vilket
normalt sett sker vart 5:e år. Om kylvätska eller frostskyddsvätska kommer att användas kommer
vindkraftverkets konstruktion att förhindra att eventuellt läckage sprider sig utanför
konstruktionen. Att använda växellådslösa maskiner kan vara ett alternativ.

I ansökan anger JP Vind 190 m som maximal höjd
för vindkraftverken. Höjden från marken upp till
vindkraftverkets maskinhus kallas tornhöjd och är
ca 130 m på ett 190 m högt vindkraftverk.
Rotorbladen är ca 60 m vilket ger en rotordiameter
på ca120 m.

2.5 Kringanläggningar
Anläggningar
Den färdiga vindkraftparken kommer utöver själva vindkraftverken även att innefatta vägnät,
elkablar, byggnader för personal och servicefunktioner, samt byggnader för
huvudtransformator och kopplingsutrustning. Avfallscentraler kommer att sättas upp inom
parken under byggtiden, men under driftstiden bedöms avfallet kunna hanteras i anslutning till
servicebyggnaden. En eller flera transportabla betongstationer kan komma att behövas inom
vindparken under byggfasen.
Uppställningsytorna för kranarna skall vara utformade så att alla höga och tunga lyft kan ske på
ett säkert sätt.
Vid varje vindkraftverk kommer en permanent uppställningsplats för kranar att anläggas. Ytan
kommer att vara grusad. Vid byggnation av parken krävs vid varje vindkraftverk en viss yta för
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att förbereda montering av rotorn på marken. Eventuellt behöver då ytterligare ytor vid
respektive verk avverkas tillfälligt. Dessa kommer att återplanteras med skog efter avslutade
byggnationer. Eventuella åtgärder under drifttiden som innebär att rotorn monteras ned kan
kräva att den temporärt avverkade ytan åter behöver avverkas.
Vindkraftsanläggningen kommer även att innefatta en servicebyggnad. Byggnaden kan komma
att användas till service och underhåll, kopplingsstation för nätanslutningen, personalbyggnad
och liknande. Alla byggnaderna kommer att utformas enligt gällande föreskrifter. Bygglov för
servicebyggnaden kommer att sökas separat enligt Plan- och bygglagen. För servicebyggnaden
kommer det att behövas tillgång till vatten, troligen i form av en brunn. Således behövs också
en avloppsanläggning. Eventuella tillstånd för brunn och avloppsanläggning kommer att sökas
separat.
Intill servicebyggnaden kommer en permanent yta för uppställning av fordon att anläggas.
Under byggtiden behöver eventuellt även tillfälliga uppställningsplatser för byggbaracker,
fordon och liknande anläggas.
Vindparken kommer att generera avfall, framförallt under byggtiden. Avfallet kommer att
hanteras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:4) om hantering av brännbart avfall
och organiskt avfall och i övrigt på ett miljömässigt godtagbart sätt. Tillfälliga avfallscentraler
kommer att behöva uppföras inom parken under byggtiden. Under driftstiden bedöms avfallet
kunna hanteras i anslutning till servicebyggnaden.
I området planeras det för en bergtäkt och en täkt av morän. I anslutning till bergtäkten
kommer det också att finnas en krossanläggning och ett sorteringsverk. Moränen lastas direkt
på lastbil eller dumprar beroende på avstånd. Tillstånd för dessa täkter och verksamheter söks
separat och omfattas inte av denna tillståndsansökan.
En eller flera transportabla betongstationer kommer troligtvis att behövas inom vindparken
under byggfasen, närmaste betongstation ligger i Undersåker, en knapp mil bort.
Betongtillverkningen kommer då att ske på ett flertal platser inom vindparken, så nära
fundamenten som möjligt. Räckvidden för de mobila betongstationerna är 1500-2000 m. På
varje betongtillverkningsplats kommer det att lagras ballastmaterial i form av bergkross,
naturgrus och cement. Vatten till betong tas via brunn eller körs in med lastbil.
Det kan också bli aktuellt med en transportabel bergkross men mest troligt är att berg i
väglinjen kommer att användas direkt i vägens underbyggnad eller i urgrävningar.
Vi bedömer att ca 5 % av vindparkens yta kommer att behöva avverkas permanent för ovan
nämnda kringanläggningar.
Elnät inom parken
Vindkraftverken kommer i huvudsak att kopplas samman med markförlagd elkabel. Kabeln
förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt
att följa vägarna inom parken. Över våtmarker och sumpskogar där s.k. flytande vägar används
kan kabeln inte förläggas i vägkroppen utan läggs i en separat kabelgrav. De metoder som
vanligen används för att förlägga kablar i mark är plöjning, schaktning, kedjegrävning och
tryckning. Val av metod beror på markens beskaffenhet och känslighet. Om kabel ska förläggas
inom värdefulla naturmiljöer väljs den metod som ger minimal påverkan på dessa miljöer.
Mellan södra och norra delen av vindparken kan det bli aktuellt med luftledning på en sträcka
av ca 3 km. Kabelnätet samlas upp i en transformatorstation som placeras centralt inom
vindparken.
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2.6 Anslutning till elnätet
En ny 130 kV ledning kommer att anläggas för att ansluta parken till ledningsnätet vilket utreds
separat av Jämtkraft Elnät fram till att tillståndsansökan ska lämnas till Länsstyrelsen. För att
komma fram till en lösning som uppfyller funktionella krav, är ekonomiskt rimlig samtidigt som
hänsyn visas till boendemiljöer, natur och kulturvärden, har fyra alternativa stråk prövats. Under
arbetets gång togs två alternativ bort från utredningen då de på olika sätt inte ansetts uppfylla
kraven. Inför samrådet återstod två alternativa stråk och inför tillståndsansökan återstår endast
ett huvudalternativ. Se Jämtkrafts separata utredning (bilaga D i tillståndsansökan) för mer
information.

2.7 Transportvägar
JP Vind har låtit göra en framkomlighetsanalys för vägar från alternativa hamnar till
parkområdet. Det är troligt att vindkraftverken anländer med båt till en hamn längs
Västernorrlandskusten och transporteras med lastbil längs E14 till Järpen.
En tänkbar väg för de tunga transporterna in mot området är via Undersåker och väg 644 mot
Henåvallen som har en bro som bedöms klara påfrestningarna.
Anslutningsvägar
För att nå vindparken följer man vägen längs älven mot Högmon där man tar in på Gulåvägen
söderut och vidare mot Tjärnbackhöjden. Väl inne i parkområdet kommer nya vägar att
anläggas för att nå fram till kraftverkens tänkta placeringar.
För att transporterna ska fungera väl bör även en alternativ transportväg finnas där vägen öster
om Vansåshön, som korsar Gulån vid Mo är ett tänkbart alternativ. Det är eventuellt möjligt att
använda bron vid Undersåkers kyrka för lättare transporter in och ut från området.

Kartan visar vilka vägar som JP Vind planerar att använda som anslutningsvägar in och ut från området.
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Vägar inom parkområdet
Befintliga vägar inom området kommer att rustas upp och användas så långt det är möjligt.
Vägarna förstärks med nya bärlager, kurvor rätas ut och branta partier jämnas ut. Vägarna
kommer dessutom att breddas till ca 5 m för att klara de krav som ställs för transporterna. För att
nå samtliga punkter där vindkraftverk ska byggas är det dock nödvändigt att anlägga nya vägar.
Hur de utformas är beroende av markförhållanden och topografi.
Samtliga vägar kommer att ligga inom en cirka 20 m bred korridor som avverkas fri från träd. I
kurvor och branta partier kommer korridoren att vara något bredare. När parken är i drift kan
dock skogen tillåtas komma tillbaka kring vägarna. De nyanlagda vägarna kommer att ha en
bredd på 5-6 m. En preliminär beräkning visar att den totala sträckan ny väg kommer att uppgå
till ca 3 mil, inklusive mötesplatser och uppställningsytor.
Flytande vägar, se bild nedan kommer anläggas i avsnitt där torvmäktigheten överstiger 1-2 m.
Mindre mäktiga torvområden ska i första hand anläggas genom traditionell urgrävning och
återfyllning.

Bilden visar normalsektionen, det vill säga
tvärsnittet av en väg som den kommer att byggas
på de flesta sträckningar med uppbyggnad av
fyllnadsmassor och avskärande diken på sidorna.

Tvärsnittet visar uppbyggnaden av en så
kallad flytande väg utan avskärande diken
på sidorna.
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2.8 Hinderbelysning
Vindkraftverken kommer att markeras och förses med hinderbelysning i enlighet med
Transportstyrelsens föreskrifter. Gemensamt för alla vindkraftverk som kan komma att bli
aktuella är att de markeras med vit färg. Vilken belysning som ska användas beror på hur höga
vindkraftverken är.
Föreskrifterna säger att vindkraftverk som har en totalhöjd på upp till 150 m ska markeras med
rött, fast medelintensivt ljus under skymning, gryning och mörker. Ingen belysning behövs vid
dagsljus. Vindkraftverk som är högre än 150 m förses med blinkande högintensivt vitt ljus under
både dag och natt.
För en grupp vindkraftverk, som den park som planeras i Moskogen, räcker det enligt
föreskrifterna om de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras med högintensivt
ljus. Övriga vindkraftverk markeras då med minst fast lågintensivt ljus om inte
Transportstyrelsen meddelar annat. Hinderljuset placeras i den högsta fasta punkten på varje
verk, dvs. på ovansidan av varje generatorhus.
Med högintensivt ljus menas ljusstyrka på 100 000 cd (candela) med möjlighet att under natten
sänka ljusstyrkan till 2000 cd. Med lågintensivt ljus menas en ljusstyrka på 32 cd. Föreskrifterna
ger även utrymme att, vid närhet till bostadsbebyggelse, avskärma ljuset så att ljusstrålen inte
träffar markytan på närmare avstånd än 5 km från verken.
Det finns en ny teknik som tänder belysningen endast när ett flygplan eller en helikopter närmar
sig. Transportstyrelsen kan ge tillstånd för att använda sådan teknik om sökanden kan visa att
säkerheten inte påverkas. Ett flertal vindparker i Sverige har nu tillstånd för ovan nämnda teknik.
JP Vind har fått ett förslag på en lösning med microradar och tecknat ett avtal med en
leverantör för planerad installation i Moskogen. Anledningen till detta är främst att minska
störningarna för boende i närområdet.

2.9 Nedisning
Risken för isbildning på turbin och rotorblad innebär tekniska utmaningar för vindkraft i aktuella
miljöer. Ett flertal tillverkare utvecklar vindkraftverk anpassade för den arktiska marknaden och
där främst uppvärmning av rotorbladen nyttjas.
I värderingen av området Moskogen har det tagits hänsyn till produktionstapp till följd av
nedisning. Efter analys av befintlig mätmast, sodar och utveckling av tekniken samt kostnader
kommer sökanden att ta beslut om eventuella avisningssystem kommer att nyttjas inom
aktuellt område eller i delar av området.
Området kommer efter samråd med tillsynsmyndigheten att skyltas tydligt med varningstext
för nedfallande is.

2.10 Mätmaster
Eventuellt kommer den befintliga mätmasten att stå kvar och utgöra en permanent mast men
mest troligt kommer den att plockas ned.
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2.11 Underhåll och service
Vindkraftverken fjärrdriftövervakas via en driftcentral i en servicebyggnad som placeras inom
vindparken. Vindkraftverken undersöks med korta regelbundna intervaller. Större underhåll för
verken planeras till en gång per år, men beroende på behovet av service kan det bli vid fler
tillfällen. Servicetransporterna kommer till allra största del att röra sig inom vindkraftsparken
och i begränsad omfattning. Det gäller även för personaltransporter under driftstid.

3 ANLÄGGNINGSSKEDET
3.1 Byggskedet
Byggskedet inleds med markarbeten där befintliga anslutningsvägar förstärks och nya vägar
och uppställningsplatser anläggs, se kapitel 2.7 om transportvägar. Detta sker vanligtvis under
barmarksperioden och säsongen före leverans av verken.
Före gjutningen av fundamenten grävs fundamentgropen och när fundamentet är på plats
återfylls gropen så att fundamentet täcks. Någon månad efter det att fundamentet gjutits kan
montaget av torn och turbin påbörjas. Uppförandet av ett verk tar endast några dagar i anspråk.
Se MKB för miljöåtgärder för byggande och placering av vägar, vindkraftverk och byggnader.

3.2 Transportbehov
Tabellen nedan redovisar en uppskattning av antalet transporter som anläggningen kommer att
generera. Samtliga transporter som redovisas är lastbilstransporter.
Större delen av materialtransporterna under byggskedet kommer att ske inom parken och är
därmed mycket korta.
Typ av transport
(lastbil)

Transporter
under byggtid

Transporter under
driftstid
(per år)

Antal transporter (enkel Inom/utom
väg)
området
(i huvudsak)

Berg-/grusmaterial för nya vägar 7200

inom

Berg-/grusmaterial för
förstärkning
av befintliga vägar

900

utom

Betong för fundament*

2500

Inom/utom

Sand till kabelgravar

250

utom

Konstruktions-maskiner

2000

inom/utom

Vindkraftverken med tillhörande
utrustning

400-600

utom

Kranar

40

utom

Personaltransporter

20000

utom

Servicetransporter

ringa

inom

Personaltransporter

ringa

utom

*beror av var tillverkning av betongen görs: lokalt inom området eller utifrån,
samt antalet fundament som kommer att behövas.
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Antalet transporter för berg-/grusmaterial beräknades med hjälp av: väglängd x vägbredd (5 m)
x lagertjocklek (0,25 m) x densitet på massa (1,8 ton/m3) / ton per bil. Normalt lastas cirka 30 ton
per lastbil.
I beräkningen av betongtransporterna antogs att samtliga vindkraftverk förankras med
gravitationsfundament där volymen betong per vindkraftverk är cirka 400 m3. Mängden betong
per betonglastbil uppskattas till 7 m3. Antalet betongtransporter kommer att minska om
vindkraftverk förankras i berg.
För beräkning av transporter som behövs för sand i kabelgravar har antagits ett djup på 0,3 m,
bredd på 0,5 m samt att kabelgravarna sträcker sig längs alla de nya vägarna inom området.

För konstruktionsmaskiner har tidigare MKB från Kyrkberget, upprättad av Sweco 2007-05-28,
använts som schablonvärde (45 transporter per vindkraftverk). Likaså har tidigare MKB från
Kyrkberget använts som schablonvärde för persontransporter (455 persontransporter per
vindkraftverk).
Transporter av vindkraftverken till Moskogen
Varje vindkraftverk är uppdelat i ett antal huvuddelar som på grund av sin storlek oftast kräver
en lastbil med anpassat släp. Tabellen nedan visar hur vindkraftverken transporteras uppdelade
i sina huvuddelar.
Huvuddelar

Antal transporter med lastbil

Komplett maskinhus

1

Blad (3 blad ihop eller för sig)

1-3

Torn**

3-5

Kablar/instrument

1

Container med verktyg och generator
för resning/montering

1

Hub och noskon

1

Ingjutningsgods

1

Totalt antal transporter per vindkraftverk

9-13

** Avser torn av stål. Vid betongtorn ökar antalet transporter.

Moskogens vindpark har projekterats för ca 48 st. vindkraftverk. Det innebär att antalet
transporter från hamn till vindpark enkel väg kommer att uppgå till cirka
400-600 stycken.

3.3 Massor
Persson Invest Skog kommer att separat ansöka om tillstånd för att bryta bergmaterial inom
området. Övriga massor som sand och morän kommer i möjligaste mån att tas från befintliga
täkter i närområdet utanför vindparken.
Inom anläggningsområdet eftersträvar man en massbalans genom att befintligt schaktmaterial
återanvänds i största möjliga mån. Innan massor skickas på deponi ska entreprenören
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undersöka om det går att få avsättning för dessa inom vindparksområdet. Den entreprenör som
upphandlas ska redovisa en masshanteringsplan med definierade mängder och platser för
schakt respektive fyllnad som JP Vind ska godkänna. Avtäckningsmassor återanvänds i slänter
längs vägarnas sträckning.

3.4 Uppgradering av vindkraftverk
Vindkraftstekniken kommer att utvecklas ytterligare efter det att verken tagits i drift och om det
visar sig ekonomiskt gångbart kommer delar successivt att bytas ut. Detta kan komma att
förlänga livslängden på de enskilda verken. När verken har tjänat ut är det troligt att man byter
ut dessa mot nya. En eventuell ersättning med nya verk kommer att prövas på nytt i enlighet
med då gällande lagstiftning.

3.5 Avveckling och återställning
Beräknad livslängd på vindkraftverken beräknas till ca 25 år. Vid en framtida avveckling av
anläggningen kommer allt material, inom ekonomiskt försvarbara gränser, att återvinnas.
Fundamenten tas bort ned till ca 0,6 m under markytan och täcks över. Vägar och elkablar
lämnas kvar. På anläggningsytor planteras skog.

4 TIDPLAN
JP Vind har för avsikt att lämna in en ansökan i aktuellt ärende enligt 9 kap miljöbalken under
hösten 2011. En mycket grov tidplan för Moskogen ser ut som följer:
Inlämning av tillstånd hösten 2011
Beslut sommar 2012
Etableringsstart (vägar i och till området) 2013
Byggstart vindkraftverk 2014
Driftstart 2015
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