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Förord 

 
Kvarkenrådet beställde denna förstudie i augusti 2009 för att utreda möjligheterna för 
samordningsvinster genom att kombinera vindkraft med elnätsförbindelse och den pla-
nerade fasta förbindelsen mellan Vasa till Umeå. 

Utredningen är en del av Kvarkenrådets projekt ”Vindkraft i Kvarken” vars primära mål-
sättning är att hitta samarbetsområden för att främja vindkraft i regionen. Projektet fi-
nansieras av Nordiska Ministerrådet, Länsstyrelsen i Västerbotten, Merinova, EPV, Kar-
leby stad, Kvarkenrådet och Vasaregionens utvecklingsbolag. Kvarkenrådet har tidigare 
(2000) utrett möjligheten att bygga en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå. Frågan 
är också i dag aktuell och drivs av Kvarkenrådet i projektet ”Kvarken - shortcut sy-
stem”. 

Kvarkenrådet är en ideell förening vars huvudmedlemmar är Österbottens förbund, Mel-
lersta Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Vasa, Seinäjoki, Karleby, Re-
gion Västerbotten och Örnsköldsviks kommun. Föreningen har sitt säte i Vasa, Finland. 

Utredningens styrgrupp bestod av Kvarkenrådets direktör Christina Knookala och  pro-
jektledare Ann Salomonson, samt överlärare Ossi Koskinen från Vasa Yrkeshögskola. 

Utredningen genomfördes av ett konsortium bestående av följande medlemmar: 
  
Hans Bernhoff, Vertical Wind AB (Uppsala universitet) 
Mikael Eriksson, Seabased AB (Uppsala universitet) 
Erkki Antila, Vasa Universitet,  
Erkki Kauhaniemi, Vasa Universitet,  
Patrik Holm, Mervento Ab 
Juhani Ekola, Mervento Ab 
Alf Prost, Mervento Ab 
Klaus Hytönen, Talentek Oy,  
Jari Suominen, St1 Oy 
Mika PA Anttonen, St1 Oy 
Mattias Järvinen, FCG Finnish Consulting Group Oy,  
Veera Virtavuori, FCG Finnish Consulting Group Oy,  
Yrjö Halttunen FCG Finnish Consulting Group Oy och 
Päivi Piispa (projektchef) FCG Finnish Consulting Group Oy). 
 
Vi vill dessutom tacka följande personer som bidragit till utredningen med information 
och kommentarer: Pekka Kuronen (Fingrid), Tobias Edfast (Svenska Kraftnät), Juha 
Rintamäki (Vaasan Sähköverkko), Lars C. Johansson (Umeå Energi), Lars Alfrost (Ener-
gimyndiheten), Petteri Kuuva (Arbets- och näringsministeriet, Finland), Gunnar Fred-
riksson (föreningen Svensk Vindenergi). 

 

Vasa, 15 december 2009 

 

 

Christina Knookala   Päivi Piispa 

Kvarkenrådet   FCG Finnish Consulting Group Oy 
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Sammandrag 

 
Vindkraft kommer i framtiden att vara en av de viktigaste förnyelsebara energikällorna i 
världen, så också i Norden. Spanien, Tyskland och Danmark har redan investerat rela-
tivt mycket i vindkraft i jämförelse med Sverige och Finland. Förutsättningarna för vind-
kraft i Kvarken lär vara särskilt goda: vindförhållanden i Kvarken är de bästa – mellan 
10 m/s – 13 m/s – enligt den nyss publicerade Finlands vindatlas. Också Sverige har 
identifierat de bästa riksområden för vindkraft och Kvarken är inkluderat. 

Förutsättningarna för en fast förbindelse över Kvarken studerades i utredningen från år 
2000. I utredningen jämfördes fyra alternativ. För denna utredning om möjliga vinster 
vid samordning av en fast förbindelse och vindkraftsanläggningar har alternativ N1 valts 
som utgångspunkt. Den planerade förbindelsen från Replot på finska sidan till Holmsund 
på svenska sidan - med totallängd av 51,7 km - tillåter byggande av onshore-vindkraft i 
offshore-förhållanden vilket skulle ge ekonomiska besparingar.  

Kombinering av vindkraftverk med den fasta förbindelsen är tekniskt sätt möjligt och 
vindkraftens teoretiska potential i Kvarken är anmärkningsvärt stort: upp till 15 TWh. 
Ändå väntar byggandet av offhore-vindkraft på ett fungerande stödsystem både i Sveri-
ge och i Finland. Sverige har redan sitt gröna certifikatssystem för onshore-vindkraft 
och demonstrationsstöd (5-10 procent av den totala investeringen) för utvecklingen av 
vindkraftteknologin (t.ex. kallt klimat, havsförhållanden, skogsmark), men har inte ett 
speciellt stöd för havsområden. Finlands feed-in-tariff för vindkraft tas i bruk i början av 
2011. Finlands arbets- och näringsministerium kommer att utreda stödsystemet för off-
shore-vindkraft: dvs. antingen feed-in tariff, investeringsstöd eller anbudsförfarande. 

Också kombinationen av elöverföring med den fasta förbindelsen är tekniskt sätt möj-
ligt, och dess lönsamhet och förutsättningar borde utredas av Fingrid och Svenska 
Kraftnät, speciellt före ersättandet av den nuvarande FennoSkan 1 då en ny strömöver-
föringskapacitet blir aktuell. Ifall Europas och de Baltiska ländernas elmarknader för-
enas, kommer det också att öka behovet av en överföringsförbindelse efter år 2020. 
Detta ökar behovet av att undersöka Kvarkenområdet som ett alternativ för strömöver-
föringen. 

Kombineringen av vindkraft med den fasta förbindelsen innebär i praktiken att utnyttja 
de konstgjorda öarna och brons stödkonstruktioner som underlag för vindkraftsturbiner. 
I de lägsta beräkningarna kan man nå en kapacitet av 60-100 MW (både horisontalax-
lade eller vertikalaxlade vindkraftsturbiner). I så fall blir den totala årliga elproduktio-
nen värd ca 9,3 miljoner euro med 0,19 TWh (kalkylerat med SPOT–priset). Den fasta 
förbindelsens kostnader kan utgöra totalt ca 3 miljarder euro. 

De grunda havsområdena intill den fasta förbindelsen kan dessutom utnyttjas för vind-
kraft. Den teoretiska kapaciteten beräknas uppgå till ca 2000-5000 MW effekt. Den to-
tala årsproduktionen av el vore sålunda högst ca 775 miljoner euro med 15,5 Twh. 

Konsekvenser för miljön kommer i det närmaste att gälla själva N1 –förbindelsen som 
på den finska sidan bl.a. löper genom ett naturarvs- och ett Natura 2000 –område. 
Dessa skyddsområden hindrar inte ett projekt från att förverkligas innanför skyddsom-
rådets gränser, men förutsätter att projektet inte i betydande mån riskerar eller för-
sämrar de objekt som är grunden för etablerandet av skyddsområden. För vindkraftens 
del har man utgått ifrån att planera all vindkraft utanför skyddsområden, inklusive 
UNESCO´s världsarvsområde. 
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Vision av en vindkraftspark i närheten av bron. 
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1 Inledning och bakgrund  

1.1 Kvarkenrådets projekt ”Vindkraft i Kvarken 2008 - 2009” 

Vindkraft i Kvarken-projektet påbörjades i januari 2008 och har förlängts till slutet av 
2009. Projektets målsättning är att hitta samarbetsområden som främjar vindkraft i re-
gionen. Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet (NoM) som stöder befrämjandet 
av användningen av förnyelsebar energi. 

Frågan om fast förbindelse mellan Umeå och Vasa är för närvarande aktuell i Kvarken-
rådets påbörjade trafikprojekt vid namnet ”Kvarken - short cut system”. Fungerande 
trafikförbindelser är en förutsättning för samarbetet över Kvarken och en förutsättning 
för att ha ett fungerande stråk från Norska kusten till Europa och till Ryssland. 

I samband med att man år 2000 utredde möjligheten för en fast förbindelse mellan 
Sverige och Finland över Kvarken (Figur 1.1) konstaterades att eventuella samord-
ningsmöjligheter (t.ex. vindkraft) kan bidra till ökad lönsamhet för investeringen (Ta-
lentek et al. 2000). 

 

  
Figur 1.1. Samtliga studerade förbindelsealternativ ur ”Fast förbindelse över Kvarken” (Kvar-
kenrådet 2000). I denna studie har möjligheter med samordningsvinster i samband med alter-
nativ ”N1” (på bilden nr. 1) undersökts. 
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1.2 Om vindkraft och den fasta förbindelsen 

Vindkraft kommer i framtiden att vara en av de viktigaste förnyelsebara energikällorna i 
världen och så även i Norden. Danmark, Tyskland och Spanien har investerat relativt 
mycket i vindkraft i jämförelse med t.ex. Sverige och Finland. Vindkraft är den energi-
form som växer snabbast i världen. De senaste åren har den ökat med 25 procent per 
år. 

I dag finns det cirka 1100 vindkraftverk i Sverige, och deras produktion motsvarar cirka 
1 % (2 TWh) av Sveriges totala elproduktion. I Danmark svarar vindkraften för cirka 20 
procent av landets energiförsörjning. I Finland motsvarar nuvarande vindkraftsproduk-
tion 0,3 procent av Finlands totala elproduktion. 

År 2008 finansierade Kvarkenrådet en förstudie om de fysiska och institutionella förut-
sättningarna för vindkraft i Kvarken. I slutrapporten konstaterade man att förutsätt-
ningarna för vindkraft är mycket goda; vindförhållandena är utmärkta och havsområdet 
är ofta inte djupare än 25 meter. Enligt rapporten har Sverige ett planeringsmål för 
vindkraftsutbyggnad på 10 TWh för år 2015 och ett tillläggsmål för år 2030 ligger på 30 
TWh. På finska sidan är målet 2000 MW installerad effekt år 2020 från nuvarande 147 
MW. Med det här målet skulle den årliga energiförsörjningen vara 6 TWh år 2020. 

Den totala kapaciteten av all vindkraft som planeras på svenska sidan av Kvarken är 
2300 MW om alla projekt realiseras (Klocktärnan, Finngrundet och Storgrundet). På 
finska sidan av Kvarken är den sammanlagda effekten på 334 MW. 

 

1.3 Utredningens syfte och utgångspunkter 

Arbetet har utförts på uppdrag av Kvarkenrådet av ett konsortium bestående av följan-
de medlemmar: FCG Finnish Consulting Group Oy, Talentek Ab, Mervento Ab, Vertical 
Wind AB, Seabased AB, Vasa Universitet samt St1 Ab. 

Syftet med arbetet var att utarbeta en ekonomisk - teknisk utredning av möjligheterna 
att tillämpa vindkraft och vågenergi för den så kallade N1-förbindelsen i enlighet med 
Talentek et al. (2000). I samband med utredningen undersöktes dessutom tekniska 
lösningar för en elförbindelse. 

Vindkraftsalternativen utvärderades för de fysiska strukturer som planerats för kon-
struktionen av N1–förbindelsen (se kapitel 1.4 för noggrannare beskrivning). Undersök-
ningen inbegriper följande fysiska strukturer: 
 

• broar 
• tunnlar 
• konstgjorda öar 
• ventilationsöar. 

 
Studien har beaktat samordningsmöjligheternas ekonomiska, byggnadstekniska, elnäts-
strategiska och trafiksäkerhetsmässiga aspekter. Dessutom har centrala miljöaspekter 
lyfts fram. 

1.4 Fast förbindelse över Kvarken enligt alternativet N1 

Förutsättningarna för en fast förbindelse över Kvarken studerades i utredningen från år 
2000. I utredningen jämfördes fyra alternativ. För denna utredning om möjliga vinster 
vid samordning av en fast förbindelse och vindkraftanläggningar, har alternativ N1 valts 
som utgångspunkt (Figur 1.2). 

 

Alternativ N1, är såsom även de övriga alternativen i utredningen Fastförbindelse över 
Kvarken, en skissartad sträckning med låg detaljeringsgrad. 
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Alternativ N1 består av en broförbindelse mellan den östra stranden i Holmsund och en 
konstgjord ö väster om Holmögadd. Detta broavsnitt är ca 19 km långt. Den fasta för-
bindelsen ansluter till E12 norr om Holmsund, men närmare utredningar om möjliga 
lösningar har inte studerats. 

 

 
Figur 1.2 Undersökningen av samordningsvinster utfördes på det s.k. N1–alternativet i  
enlighet med studien ”Fast förbindelse över Kvarken” (Kvarkenrådet 2000). 

 
Mellan Replotlandets västra strand och en konstgjord ö söder om Nordvalens fyr an-
läggs en 30 km lång broförbindelse. Även här har exakt läge för brons utgångspunkt 
inte studerats. Vägnätet på Replot måste sannolikt anpassas till en fast förbindelse ge-
nom stora förbättringsåtgärder. 

 
Figur 1.3. Längdsnitt av alternativ N1. 
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Mellan dessa konstgjorda öar väster om Holmögadd och söder om Nordvalen anläggs en 
tunnel med en längd av 10 km. I utredningen om den fasta förbindelsen angavs att 
tunnelavsnittet består av landsvägstunnel och parallell tekniktunnel, men tunneln torde 
bestå av två skilda landsvägstunnlar för att fylla kraven på brandbekämpning enligt 
EU:s tunneldirektiv från år 2006. 
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2 Elöverföring mellan Sverige och Finland 

Syftet med detta kapitel är att redovisa möjligheten för anläggningen av en elöverfö-
ringskabel i samband med den fasta förbindelsen. En elkabel integrerad i den fasta för-
bindelsen förstärker elöverföringen mellan Sverige och Finland, samtidigt som el från 
vindkraftsenheterna i förbindelsen kan transporteras till stamnätet.  

 
2.1 Elöverföring i Norden, Baltiska området och Europa 

Det nordiska kraftnätet har uppskattats uppfylla kraven på elöverföring ända till år 
2025: dvs. det nordiska kraftnätet försörjer mer än vad konsumtionen kräver. Den nu-
varande elöverföringskapaciteten från ”det forna Nordel – området” till resten av Euro-
pa är 3400 MW och från Europa till Nordel –området 2900 MW. Den nuvarande överfö-
ringskapaciteten från Ryssland till Nordel –området är 1600 MW. 

 
Figur 2.1. Elöverföringssystem i användning från och till de nordiska länderna (Nordel; 
Energy Balances 2012, Power balances 2012/2013). 

 

Österjöområdets elöverföringsoperatörer har år 2007 överenskommit om att förena Ös-
tersjöområdets (inkl. Finland och Sverige) elöverföringssystem. För att åstadkomma 
detta kommer gemensamma handlingsprinciper att utvecklas för planeringen av områ-
dets elöverföringssystem. Kostnadsutvecklingen i Ryssland, Baltiska området och Polen 
kommer att vara en styrande faktor i utvecklingen av elöverföringen. Kostnaderna och 
lönsamheten kommer att bero på den tillgänliga elöverföringstekniken. 

Fingrid har under våren 2009 påbörjat tillsammans med den Estniska stamnätsoperatö-
ren Elering Oü ett omfattande investeringsprojekt vid namnet ”Estlink 2” för att utveck-
la en marin elöverföringsförbindelse mellan Finland och Estland. Den ca 165 km långa 
förbindelsen baserar sig på likströmsteknik och kommer enligt tidtabellen att vara i bruk 
tidigast i slutet av år 2013. Kabelns kapacitet uppgår till är 650 MW. Tidtabellen för pro-
jektet är beroende av EU´s möjliga investeringsstöd samt öppnandet av de Baltiska 
ländernas elmarknader. De Baltiska ländernas premiärministrar har redan kommit över-
ens om öppnandet av elmarknaderna. 
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Figur 2.2. Överföringssystem som skall tas i bruk fr.o.m. år 2009. Kabel 5 (Skagerrak 4) 
och 9 (Finland-Sverige, nordlig) väntar fortfarande på slutliga beslut. (Nordic Grid master 
Plan 2008) 
 

De nya överföringskablarna kommer att tas i bruk tidigast år 2014. Avsikten är att sam-
tidigt kartlägga möjligheterna för en dubbelriktad HVDC - kabel mellan Finland och Vi-
borg. Enligt Nordel´s lönsamhetsberäkning från år 2009 kommer de nya förstärkning-
arna att förverkligas i följande områden:  

1.  Danmark öst/Sverige – Norge;  
2.  Danmark väst – Norge /Sverige;  
3.  mellan Finland och Sverige;  
4.   i Sverige,  
5.  mellan Sverige och Norge, och  
7.  i norr, i den arktiska regionen (se Figuren 2.3.) 

 
Figur 2.3. Området där nätförstärkningar konstaterats vara lönsamma under den nära framtiden 
(Nordic Grid Master Plan 2008). 
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2.2 Möjligheter för en elöverföring över Kvarken 

En elkabel över Kvarken har inte undersökts som en del av Nordel’s nätplanering. El-
överföringen mellan Sverige och Finland har uppskattats uppfylla behovet med tanke på 
de nya förstärkningar som blir färdiga före år 2015.  

Likströmsförbindelsen ”FennoSkan 1” togs i bruk redan år 1989 och ersättandet av den 
blir aktuellt omkring år 2020.  I fall Europas och det Baltiska områdets elmarknader 
förenas kommer behovet för en ny överföringsförbindelse att öka efter år 2020. Både 
Fingrid och Svenska Kraftnät anser att elöverföringsförbindelsen mellan Vasa och Umeå 
bör undersökas som ett alternativ istället för den föråldrande överföringskapaciteten. På 
andra sidan ökar ibruktagandet av förbindelsen ”Estlink 2” antalet överföringsförbindel-
ser mellan Finland och Baltikum och en ny förbindelse mellan Vasa och Umeå kan så-
lunda minska lönsamheten för en förbindelse mellan Sverige och det Baltiska området.  

Kvarkens område är väldigt potentiellt för vindkraft. De lokala energibolagena i Sverige 
och Finland har därför börjat förbereda nya investeringar för att förstärka det lokala dis-
tributionsnätet. Vindkraftens relativa andel av det lokala elnätverkets produktion kom-
mer att öka behovet av en ny överföringskapacitet. Ökningen av lokal vindkraft kom-
mer dock inte att öka behovet av elöverföring mellan Finland och Sverige. 

Elöverföringen mellan Finland och Sverige har inte direkta konsekvenser för driftssäker-
heten av distrubutionsnätet i Kvarken. Från vindkraftsinvesterarens synvinkel kommer 
byggandet av elöverföringsförbindelse att förbli mindre viktigt än den fasta förbindel-
sen, eftersom nya vägförbindelser lokalt underlättar upprätthållnings- och renoverings-
verksamheten. T.ex. kommer det på den finska sidan att vara möjligt att bygga en ny 
elstation vid den tänkta elöverföringskabeln och en förbindelse till stamnätet (t.ex.till 
Toby) för att försäkra distributionen av el i Replot. 

Elmarknadslagen förutsätter att en ny elledning som överskrider landets gräns skall få 
byggas med villkor på utvecklingen och ömsesidigheten på elmarknaden (18 § 3 mom., 
elmarknadslagen (386/1995). ”Till tillståndet kan fogas villkor som skall anses nödvän-
diga med tanke på förutsättningarna för tillstånd”.  

Allmänt anses att en ny överföringsförbindelse är en dyr investering vilket kräver en 
noggrann analys av elmarknaden samt fördelarna med investeringen (s.k. cost – bene-
fit - analys). 

2.3 Elöverföringstekniken 

En elöveröverföringsförbindelse i samband med den fasta förbindelsen vore både tek-
niskt och ekonomiskt sätt möjligt. Tekniken kunde basera sig antingen på en luftledning 
med likström eller på en ledning som är integrerad i förbindelsens strukturer med väx-
elström. HVDC – teknik kunde tillämpas i båda alternativen som lämpligast oberoende 
på elöverföringen mellan Sverige och Finland, eller på kopplingen av Kvarkens vindtur-
biner till det lokala elnätet. Elöverföringsteknikerna jämförs i tabell 2.1. 

Nätanslutningarna för vindkraftsturbiner kan byggas på ett normalt sätt, dvs. via kraft-
centralerna till stamnätet (på finska sidan eller på svenska sidan). I fall elöverförings-
förbindelsen kommer att byggas i anslutning till brokonstruktionen kan vindkraftspar-
kernas turbiner kopplas med hjälp av elöverföringsförbindelsen till stamnäten. Effekten 
av överföringsförlusterna minskar på de högre spänningsnivåerna, t.ex. på 400 kV, me-
dan anslutningskostnaderna för vindturbinerna ökar. 
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Tabell 2.1.  En jämförelse av den möjliga elöverföringstekniken för den fasta förbindelsen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Förmånen med användningen av HVDC - tekniken är att den kan användas vid ihop-
kopplingen av olika växelströmsförbindelser samtidigt som effekten förbättras. Dessut-
om kan man använda en spänningsstyv omriktare (eng. voltage source converter, VSC) 
vilken möjliggör sk. multipla kopplingar mellan vindturbinerna och den fasta förbindel-
sen. 

Med HVDC - tekniken kan riktningen också justeras snabbt och noggrant. Tack vare de 
goda justeringsegenskaperna lämpar sig HVDC - tekniken perfekt för tillkopplingen av 
vindkraftsparker. Utan dessa justeringsmöjligheter skulle vindkraftens varierande pro-
duktion minska strömnätens tillförlitlighet. Likströmskonverteringsstationen behöver en 
tillräckligt lång förbindelse för att bli förmånligare i bruk än växelström.  

En nackdel med användning av växelströmskabel är att överföringskapaciteten reduce-
ras märkbart då 400 kV-kabelns längd överskrider 50 kilometer. En öppen kabel kräver 
ett stort antal elstolpar längs bron, vilket i sin tur kräver tilläggskostnader för förstärk-
ning av bron. Dessutom försämrar ett stort antal elstolpar brons estetik. Vindkraftspar-
ker i det öppna havet kan sammankopplas med brons elstationer och överföringskabel 
kopplas till det lokala nätverket.  

Eftersom tekniken utvecklas kontinuerligt och komponenternas utbud förbättras leder 
det till att priset på komponenterna kommer att vara lägre vid den tidpunkt då projek-
tet kommer att förverkligas. 

 
 

 Likström (HVDC) Växelström (AC) 

Luftledning - hög-
spänningskabel 

 

 Kräver stort antal elstolpar i 
brostrukturen, vilket ökar 
kostnaderna och är mindre 
estetiskt i landskapet. 

 Det lönar sig att ansluta 
vindkraftverken till nätet som 
stora effekthelheter. 

 Kräver stort antal elstolpar i 
brostrukturen, vilket ökar kostna-
derna och är mindre estetiskt i 
landskapet. 

Jämfört med likströmsförbindelser-
na kan vissa vindkraftverk även 
som mindre effekthelheter anslutas 
till nätet.  

Elöverföringskabel 
integrerad i för-
bindelsens struk-
turer 

 

 T.ex. ”FennoSkan 2 (300 M€) 

 Lönsam på över 50 km:s 
distanser 

 Kan användas vid ihopkopp-
lingen av olika växelströms-
nätvek samtidigt som effek-
ten förbättras.  

 Ökar inte på växelströmsnä-
tets kortslutningsströmmar. 

 Med likströmskabel kan större 
effekt transporteras per led-
ning. 

Det lönar sig att ansluta vind-
kraftverken som stora effekt-
helheter till likströmsnätet. 

 

 På en kabellängd på 50 km är 
överföringsförlusterna väldigt sto-
ra. Det är möjligt att undvika dessa 
genom att bygga kompensations-
stationer med några kilometers 
mellanrum. För närvarande finns 
inga erfarenheter om detta. 

Jämfört med likströmsförbindelser-
na kan vissa vindkraftverk även 
som mindre effekthelheter anslutas 
till nätet. 
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3 Nulägesbeskrivning av projektområdet 

Syftet med detta kapitel är att redovisa projektområdets miljö- natur- och landskaps-
mässiga karaktär som bör beaktas vid etablerandet av vindkraft i samband med den 
fasta förbindelsen. Syftet med kapitlet är inte att uppnå en detaljeringsnivå i stil med 
MKB-förfarande utan att ge en översikt av nuläget i projektområdet. Sjöfarten har ex-
kluderats i miljöbeskrivningen. 

 

3.1 Allmänt 

Kvarken är ett havsområde som är beläget i södra Bottenviken där det är som smalast 
mellan Sverige och Finland. Skärgården på den finska sidan är vidsträckt och består av 
cirka 7 000 holmar. Den största ön Replot ligger på ca 20 kilometers avstånd från kus-
ten på den finska sidan. Norr om Replot i omgivningen av N1-vägförbindelsen (Talentek 
et. al. 2000) finns Björkö, Börsskäret och Panike. Nordväst om dessa öar finns ett 
mycket splittrat skärgårdsområde, Lappörarna och Björkögrunden, Valsrörarna m.fl. 
Storskär och Valsörarna (Figur 3.1) sträcker sig över 30 km ut från fastlandet och ca 45 
km från Vasa centrum. 

 

 
Figur 3.1. En typisk syn i Kvarken där istidens glaciärer utformat fragmenterat landskap. 
Strandzonerna domineras av lövträd och övergår till barrträdsskog inåt mot holmarna. 
 
Skärgårdszonen på den svenska sidan är smalare än på den finska. Den dominerande 
ögruppen består av Holmö, Ängesö, Grossgrund och Holmögadd med mindre öar och 
klippor omkring dem. Öarna är belägna 8 – 20 km från den svenska fastlandskusten. 
Vid Umeåälven finns flera öar, varav den största är Obbolaön. Avståndet mellan fast-
landskusten i Holmösund och Replots nordvästra del är drygt 53 km, medan det är bara 
23 km från Holmögadd till Storskär. 
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3.2 Natur och landskap 

Landskapet karaktäriseras av bergslandskap som blivit ”sönderrivet” av inlandsisen un-
der istiden, såsom drumliner, randmoräner, De-Geer-moräner och Kullmoräner. De 
minsta holmarna och kobbarna är ofta bara och trädfria. Holmarna är ofta lövträdsdo-
minerade med sporadiska inslag av granskog. Innerskärgården och större holmar be-
står oftast av granskog. 

Landhöjningen ger sin prägel åt de strandnära vegetationszonerna. Buskage bestående 
av t.ex. vide, gråal, havtorn åtföljs av lövträds- och barrträdsdominderade skogsbälten. 
Då strandlinjen flyttas nedåt påbörjas nya successioner i de tidigare strandnära zoner-
na. 

Det finns skillnader i artsammansättningen i västra och östra Kvarken. I östra Kvarken 
påträffas t.ex. klibbal (Alnus glutinosa), besksöta (Solanum dulcamara) och finnskräppa 
(Rumex pseudonatronatus), medan blåtåtel (Molinia caerulea), pors (Myrica gale) och 
gulkämpar (Plantago maritima) är vanligare i västra Kvarken.  

Salthalten minskar norrut i hela Bottniska viken och just i Kvarken lever några marina 
arter på nordgränsen av sin utbredning. Här finns också sötvattensarter som inte före-
kommer längre söderut i Bottenhavet. Dessutom uppvisar den yttre och inre skärgården 
olikheter både i faunan och i floran, vilket bl.a. beror på skärgårdsgradienten (salthalt, 
vattendjup, näringsämnen osv.). 

Kvarken är ett viktigt område för både häckande och förbipasserande flyttfåglar. Ca 150 
fågelarter häckar i området. De vanligaste häckande kustfåglarna är fiskmås, skratt-
mås, silvertärna, tobisgrissla och svärta. Av de sällsynta fåglarna är Havsörn och Skrän-
tärna den viktigaste. 

Orsaken till Kvarkens rika fågelliv är bl.a. att Kvarkens skärgård till en stor del är frag-
menterad med talrika holmar och kobbar där häckning kan äga rum. Bottenviken i sig 
fungerar som en viktig migrationskanal för flyttfåglar och Kvarkens holmar fungerar 
som viktiga rastplatser för dem. Dessutom erbjuder de vida arealerna av grunda havs-
bottnar på riklig föda. Se kapitel 3.4.3. för viktiga fågelområden (s.k. IBA-områden). 

Kvarkens talrika öar, kobbar och holmar fungerar som viktiga vilohabitat för sälar. Av 
de i Kvarken förekommande två sälarterna är Gråsälen (Halichoerus grypus) den till an-
talet dominerande. Östersjövikaren (Phoca hispida) påträffas sporadiskt i området.  

Både gråsälen och östersjövikaren hör till kategorin hänsynskrävande arter och EU-
lagstiftningen (bilaga II och V) förutsätter att skyddsområden för gråsälen inrättas. 

Utifrånräkning utförd år 2003 kan man anta att gråsälspopulationen omkring Kvarkens 
område består av minst 600 gråsälar. De populäraste uppehållsplatserna på den finska 
sidan är Snipansgrund, Medelkallan, Hällgrund emedan Sydvästbrotten, Tuvan och Lör-
dagshällan är viktiga ställen på den svenska sidan. Större delen av sälarna förekommer 
i Kvarkens skärgård på den finska sidan men det korta avståndet (40 km) gör att siff-
rorna kan variera rätt ofta. 

Östersjövikarens huvudsakliga utbredningsområde är beläget i Bottenvikens områden 
där det finns rikligt med isflak. I Kvarken påträffas arten oftast i den norra delen av 
Kvarkens skärgård. Se kapitel 3.4.4. för sälskyddsområden. 

Praktiskt taget alla fiskarter som finns i Kvarken är kustlevande och beroende av skär-
gårdsmiljöer och mynningsområden för sin reproduktion. Vanliga året om i grunda 
skärgårdsvatten är abborre (Perca fluviatilis), mört (Rutilus rutilus) och gers (Gymno-
cephalus cernuus). Sik (Coregonus lavaretus) och havsöring (Salmo trutta trutta) trivs i 
kallare vatten och håller därför till längre ut till havs under sommaren. Nors (Osmerus 
eperlanus) har ett starkt fäste i Kvarken och är en viktig födofisk för många större fisk-
arter. Harren (Thymallus thymallus) har minskat i Bottniska viken och den är något 
vanligare i de västra delarna av Kvarken än i de östra. Strömmingen är den vanligaste 
marina fiskarten i Kvarken, där de flesta arter är sötvattensarter. 
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3.3 Geologi 

3.3.1 Djupförhållanden och landhöjningen 

Kvarken fungerar på grund av sin grunda karaktär som en tröskel mellan Bottenviken 
och Bottenhavet (Figur 3.2). Djupförhållanden i Kvarken varierar i huvudsak mellan  
0 – 20 meter. Bitvis förekommer sänkor som överskrider t.o.m. 50 meters djup.  

 
Figur 3.2. Djupförhållanden i projektområdet. Djupförhållanden indikeras med mörkare blå 
enligt växande djup. 

 

Förbindelsealternativet löper genom Kvarkens grunda områden, i huvudsak på 0 – 10 
meters djup vid kusterna och på 10 – 20 meters djup i det öppna havsområdet. I de 
djupaste områdena (20 - 30 m) från Medelkalla till Holmögadd löper förbindelsen i en 
tunnel (se figur 3.3). Tunnelsekvenser är ca 10 km lång och utgör sålunda ca 16 % av 
förbindelsens totallängd. Ca 4 - 5 kilometer före strandningen i vardera ända löper för-
bindelsen i grundare vatten varierande mellan ca 5 – 10 meter. 

 

 
Figur 3.3. Längdavsnitt av N1-alternativet (Kvarkenrådet 2000). 

 

Till Kvarkens speciella geologiska karaktär tillhör också den snabba landhöjningen. Den 
årliga landhöjningen är ca 8,5 mm. I Vasa är landhöjningen dock mindre än 5 mm per 
år, vilket beror på ökad vattenmängd och att landhöjningen lokalt minskat. Landhöj-
ningen kan bäst observeras i Kvarkens flacka områden. Man räknar med att landet fort-

Bottenhavet 

Bottenviken 

Kvarkens ”tröskel” 

Vasa 

Umeå 

SVERIGE 

FINLAND 



Kvarkenrådet – 15.12.2009  Förstudie om samordningsvinster med att kombinera  
vindkraft och en fast förbindelse över Kvarken 

 

 16 

sättningsvis kommer att stiga 100 - 125 meter. Dock kommer klimatförändringen att ha 
möjliga motverkande effekter. 

Havsbottnen är i regel relativt flack med en sluttningsgrad på oftast mindre än 1 %. 
Bitvis förekommer havsbotten med lutning mellan 1 – 2 %. Enligt uppgifter förekommer 
branter med över 8 % lutning ej i området. De brantaste områdena med lutning varie-
rande mellan 2 – 8 % förekommer strax söderom Holmögadd, Medelkalla och vid Ny-
hällsgrund. 

 

3.3.2 Havsbotten 

Havsbottnen består huvudsakligen av s.k. hårdbotten som domineras av morän och i 
någon mån av berg. Vid kusterna är det vanligt med stenar och block men kala klippor 
och sandstränder är ovanliga. Vid Petlandsskär förekommer undantagsvis sandområ-
den.  

Ställvis förekommer ler- och gyttjelager av sediment ovanpå. Mellan Medelkalla och Sö-
derudden förekommer vidsträckta kohesionslager, m.a.o. sedimentlager med tämligen 
fast konstistens. Söder om Holmsund finns ett större område bestående av lösare sedi-
ment. Sydväst om Holmögadd och väster om Snipansgrund finns områden med fastare 
sediment eller berg. Sedimentlagren i projektområdet har i allmänhet inte rapporterats 
innehålla avsevärda mängder skadliga ämnen. 

 

 
Figur 3.4. Kvarken består i huvudsak av olika typer av hårdbotten, s.k. ”hårdbottenkomplex”. 

 
 

3.4 Skyddsområden 

I Kvarken finns olika typer av naturskyddsområden med målsättning att bevara skär-
gården och naturen, samt förhindra en försämring av vattenmiljön. På den svenska si-
dan skyddas naturvärden huvudsakligen av miljöbalken och på den finska sidan av na-
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turvårdslagen. På områden som inte ingår i naturskyddsprogram eller som är naturre-
servat tryggas de geologiska värdena genom reglering av verksamhet som påverkar na-
turmiljön. 

De viktigaste typerna av skyddsområden är UNESCO´s världsarvs- och Natura 2000–
områden (Figur 3.5). Övriga typer av skyddsområden i projektområden är t.ex. natur-
skyddsområden, RAMSAR- och sälskyddsområden. I många fall ingår olika typers 
skyddsområden inom samma område, som t.ex. RAMSAR-områden som ofta ingår i Na-
tura 2000-områden. UNESCO´s världsarvsområden och de viktiga fågelområdena (s.k. 
IBA-områden) saknar egentlig skyddsstatus och kan anses vara sk. statusområden. 

 

 
Figur 3.5. Natura 2000–områden (blå streckad linje) och världsarvsområdet (svart streck-
ad linje) i Kvarken. 

 

Ansvaret för förverkligande och förvaltning av naturskyddet i Kvarken ligger hos Väs-
terbottens länsstyrelse, Västra Finlands miljöcentral och Forststyrelsen i Finland och de 
samarbetar med markägare, många olika organisationer och lokala intressegrupper. 

Nedan behandlas världsarvet, Natura 2000–nätverket, sälskyddet samt de viktiga få-
gelområdena (IBA) i Kvarken. 
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3.4.1 Världsarvet 

Den planerade N1- förbindelsen löper ca 23 kilometer genom ett världsarvsområde på 
den finska sidan vid namnet ”Kvarkens skärgård”. På den svenska sidan är Höga kus-
tens världsarvsområde beläget på ca 90 kilometers avstånd från förbindelsen. 

Kvarkens skärgård bildar tillsammans med Höga kusten en enastående geologisk helhet 
och ett gränsöverskridande världsarv. Höga kustens branta stränder och Kvarkens 
flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser.  

För att kunna upptas på världsarvslistan måste ett världsarv uppfylla ett eller flera av 
de kriterier som världsarvskommittén har definierat. Både Höga kusten och Kvarkens 
skärgård har blivit införda i världsarvslistan baserat på världsarvskommitténs kriterium 
nr. VIII: ”enastående exempel som representerar betydelsefulla pågående ekologiska 
och biologiska processer inom evolutionen och utvecklingen av ekosystem”.  

Världsarvskommittén förutsätter adekvata skyddsåtgärder för att försäkra bevarandet 
av de objekt som står som grund för införelsen av området till världsarvslistan vilket 
garanteras av den Finländska lagstiftningen. 

 

3.4.2 Natura 2000-områden 

Den fasta förbindelsen löper på en 10 km långs strecka genom Kvarkens Natura 2000–
område (FI0800130) samt löper i närheten, ca 1 km från Holmöarna (SE0810010).  

Kvarkens Natura 2000-område är uppdelat i sex delområden varav förbindelsen löper 
genom delområdet ”Kvarkens skärgård – Medelkallan – Utgrynnan”. Detta område är 
säreget framför allt p.g.a. sina värdefulla strandnaturtyper skapade av landhöjningen 
samt sitt rika fågelliv. Området är värdefullt som häcknings-, födo- och rastplats. Om-
rådet används av försvarsmakten i övningssyfte samt för militärt byggande. 

Holmöarna – Natura 2000-området utgör en stor del av Västra Kvarken. Holmöarna har 
en ung natur där landhöjningen är snabb. Holmöarna innehåller variationsrika miljöer 
med allt från klapperstensfält till grunda havsvikar och strandängar. Till Holmöarnas 
värdefulla marina naturtyper hör bl.a. rev, sublittorala sandbankar samt ler- och sand-
bottnar som blottas vid lågvatten. Området är dessutom värdefullt som häcknings- 
födo- och rastplats för fåglar. 

 

3.4.3 Viktiga fågelområden 

Det finns områden inom projektområdet som klassificerats som så kallade viktiga fågel-
områden (eng. international bird area, IBA). De viktiga fågelområdena identifieras och 
utnämns av BirdLife International som upprätthåller ett globalt nätverk av viktiga fågel-
områden. BirdLife International har nationella underorganisationer i både Sverige och 
Finland som nationellt ansvarar för skyddsprogrammet (t.ex. insamling av data och 
uppföljningar). Även om de s.k. IBA-områdena saknar officiell skyddsstatus beaktas de 
inom naturskyddet och vid etableringen av nya naturskyddsområden för t.ex. Natura 
2000–nätverket.  

Inom fem kilometers avstånd från den planerade förbindelsen finns två s.k. IBA-
områden; Kvarkens skärgård och Holmöarna. Dessa områdens gränser följer delvis Na-
tura 2000–områdens gränser. 

Kvarkens IBA-område har en areal på ca 223 652 ha. Området överlappar delvis ett 
privat skyddsområde (Valsörarna) samt ett RAMSAR-område. Över hälften av områdets 
areal ingår i ett Kvarkens Natura-område. 

Holmöarnas IBA-område omfattar 27 000 ha. Endast den norra ön av de totalt fyra öar-
na är bebodda. Vistelsemöjligheterna på den södra ön är begränsade p.g.a. militär akti-
vitet. IBA-området är rikt på häckande fåglar inklusive marina arter. Under våren och 
hösten kan ett enormat antal förbipasserande fåglar observeras. IBA-området ingår 
nästa helt och hållet i Holmöarna – Natura 2000–området. 
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3.4.4 Sälskyddsområden 

I projektområdet finns ett sälskyddsområde vid namn ”Snipansgrund-Medelkallan”. Om-
rådet är beläget ca 3 söderom N1-förbindelsen. Sälskyddsområdet består av stenar och 
sandbankar som mestadels ligger under havsytan. Inom skyddsområdet är rörelsefrihe-
ten begränsad. Det är förbjudet året om att utan tillstånd från Forststyrelsen färdas och 
vistas i sälskyddsområdena på närmare håll än en halv sjömil (926 m) från de bådar 
som utgör kärnområdet i skyddsområdena. Under tiden 1.2 - 15.6 krävs tillstånd av 
Forststyrelsen också för att röra sig utanför en halv sjömils radie från bådarna. 
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4 Horisontalaxlade vindturbiner 

4.1 Teknisk beskrivning   

4.1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av vindturbiner, och i synnerhet vindturbiner ämnade för offshore är i 
skrivande stund mycket snabb. Dock kan vi redan idag se vilka trender utvecklingen går 
emot. T.ex. de nyaste offshore-vindkraftparkerna i Danmark (Horns Rev 2), i Stor-
Britannien (Greater Gabbard i Suffolk) och i Norge (Statsoils Hywind vindkraftpark mel-
lan Stavanger och Haugesund). Offshore-turbiner på 5-6 MW är redan resta, och planer 
finns redan på att resa en 10 MW turbin. Inom tidsperspektivet för Kvarkens broprojekt 
kommer troligtvis turbinstorleken att ligga på minst 10 MW. 

I dagsläget producerar offshore-vindkraftverk elenergi till ett betydligt högre pris än 
motsvarande landbaserade kraftverk. Prisskillnaden beror på följande faktorer:  

• höga kostnader för fundamenten och installation 
• förhållandevis långa ellinjer blir dyra också att anlägga 
• höga utrustningskostnader (t.ex specialfarkoster, dykartjänster) 
• höga servicekostnader.  

 
En bro byggs för en ekonomisk livslängd på uppskattningsvis 100 år, medan en vind-
turbin byggs för en motsvarande livslängd på 20 – 30 år. Detta betyder att under brons 
livslängd skall det vara möjligt att uppdatera vindturbinerna för kommande fyra genera-
tioners kraftverk. Lösningarna man i nuläget kommer fram till måste alltså vara så flex-
ibla att de också kan anpassas för framtidens kraftverk, i kombination med samma bro-
konstruktion. 

  

  
4.1.2 Vindturbiner integrerade i brokonstruktionen 

Veterligen existerar det ingen dylik lösning där man integrerat en vindturbin av an-
märkningsvärd storlek, varken i en brokonstruktion eller i annan allmän byggnadskon-
struktion. Broar konstrueras med stora säkerhetsmarginaler på grund av risken för sto-
ra person- och materiella skador vid eventuella olyckor. En vindturbins säkerhetsmargi-
naler är betydligt lägre. Om en vindturbin skall integreras i en brokonstruktion måste 
även vindturbinen byggas i enlighet med samma normer som brokonstruktionen.   

Vindturbinerna skulle orsaka väsentliga tilläggsbelastningar på brokonstruktionen. Tro-
ligtvis skulle belastningen från vindturbinerna komma att vara den dimensionerande 
faktorn i beräknandet av bron, framförallt i stabilitetsberäkningarna. Typen av belast-
ning från vindturbinerna skulle förutom att vara statiska, framförallt vara av dyna-
misk/utmattande typ. Dessa belastningar skulle med stor sannolikhet orsaka en så 
märkbar prishöjning av brokonstruktionen att det skulle bli billigare att bygga motsva-
rande vindturbiner separat, som man kunde bygga enligt normala vindkraftsnormer. 

En vindturbin i multimegawattklassen behöver elutrymmen om ca. 40 m2. En del av el-
komponenterna kan placeras i anslutning till turbinkonstruktionen. Att placera all el-
utrustning inuti vindturbinen kräver onödigt kraftiga turbinkonstruktioner. Delar som 
man inte vill ha inne i vindturbinen är mellan- och högspänningskomponenter med spe-
ciella säkerhetsnormer som bör beaktas. Dessa delar skulle då kunna placeras i brokon-
struktionen.  

 
4.1.3 Konstgjorda öar samt breddning av bankar  

I Björneborg har man byggt vindkraftverk i anslutning till en vägbank som används som 
trafikled. Genom att bredda banken på strategiska ställen har man fått utrymme för 
vindturbinerna. Enligt produktionsstatistiken har denna lösning varit mycket lyckad. 
Dessutom är Ajos vindkraftpark i Kemi, som ofta benämnts vara en offshore-typ, i prak-
tiken byggd på konstgjorda öar. Denna lösning har också varit mycket funktionell.   
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De höga kostnaderna, som en integration av vindturbiner i brokonstruktionen skulle in-
nebära, kan sänkas genom att kombinera byggandet av konstgjorda öar eller bankar för 
både vindkraftverk, brokonstruktionens pyloner samt skyddsområden vid tunnelöpp-
ningarna. En fast vägförbindelse gör det möjligt att använda normal lyftutrustning och 
material kan förflyttas längs vägen. Service förutsätter varken båt, luftkuddefarkost el-
ler helikopter, en normal servicebil räcker.  

En bro över Kvarken skulle utsättas mycket av naturkrafterna, speciellt av drivis. Att 
bygga konstgjorda öar även för brons stödkonstruktioner, som skydd mot naturkrafter-
na, kan vara den tryggaste metoden.   

 
4.1.4 Lämpliga vindturbiner för projektet 

Valda vindturbiner i projektet kommer troligtvis att vara direktdrivna multimegawatt-
turbiner i storleken 10 MW, med tre- eller tvåbladiga rotorer. Generatorns spänning 
kommer att vara runt 10-20kV, vilket betyder att energin från turbinerna kan flyttas di-
rekt flera kilometrar som sådan, utan konvertering. På detta sätt kan man kombinera 
flera vindturbiner i samma konverter, där spänningen ytterligare höjs och likriktas för 
inmatning på ett HVDC (High Voltage Direct Current) stamlinjenät, som överför elener-
gin till land.  

Vindturbinernas torn kommer att vara ca. 110 m höga vilket betyder att bladens spet-
sar som lägst når ca. 30 meter från havsnivå. Tornen är gjorda i stål för att vara åter-
vinningsbara. Rotorernas diameter kommer att vara runt 160 m med en rotorspetshas-
tighet på närmare 100 m/s. Rotorns blad kommer att vara belagda med erosionshärdigt 
material som också förhindrar att vatten och smuts fastnar på bladen. Bladen kommer 
att vara utrustade med effektiva avisningssystem och ha effektivare åskskydd än da-
gens blad. Även uppvärmningssystem för avisning av blad utvecklas ständigt, vilket kan 
vara av stor betydelse för de förhållanden som råder på Kvarken vintertid. Is som kan 
lossna från roterande blad kan också orsaka fara för människor och trafiken på bron. 

Vindturbinernas styrsystem baserar sig på vindmätningar framför rotorbladen med hjälp 
av laserteknik så att rotorbladens mest lämpade vinkling mot vinden, i tid hinner ställas 
in av automationssystemet. Varje rotorblad styrs individuellt för att vara optimalt i alla 
lägen under ett varv. Detta kommer att leda till att man bättre kan utnyttja svaga vin-
dar. Framförallt kommer man att kunna undvika stora belastningar på turbinerna som 
orsakas av plötsliga vindbyar. 

 

  
4.2 Byggnadstekniska lösningar    

4.2.1 Grundförutsättningar 

Att bygga vindkraftverk i samband med en fast vägförbindelse över Kvarken är tekniskt 
möjligt. Rätt utfört kunde man erhålla avsevärda ekonomiska besparingar genom en 
dylik kombination, jämfört med att bygga enligt normala offshore-principer. För att er-
hålla tillräckligt stor vindkraftkapacitet så ekonomiskt som möjligt är man tvungen att 
bygga vindkraftparker enligt tre olika koncept: turbiner i anslutning till tunnelöppning-
arna, turbiner i anslutning till brons konstgjorda öar och turbiner på grunda vattenom-
råden. 

 
  
4.2.1.1 Vindkraftverk i anslutning till tunnelöppningarna 

Bron över Kvarken är tänkt att bestå av en, eller flera, brodelar över vattenytan, samt 
en, eller flera tunnlar. Dessa landområden är man oavsett tvungen att bygga för att 
skydda tunnelmynningarna mot drivis, höga vattenstånd, höga vågor och så vidare. 
Dessa konstgjorda öar byggs av de sprängmassor som sprängs bort vid tunnelbygget.  

På och längs med tunnelmynningarnas nödvändiga landområden bygger man vindkraft-
verk. Vindkraftverken på dessa landområden bör lämpligtvis byggas avlånga och möjli-
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gast vinkelrätt mot den statistiskt sett vanligaste vindriktningen. Detta så att man kan 
bygga vindkraftverken med största möjliga inbördes avstånd så att de inte hamnar i 
”vindskugga” för varandra.  

På dessa öar kan man även anlägga båtbryggor som eventuellt behövs vid servicetrafik, 
och också för nöjesbåttrafik. På var och en av dessa öar kan man bygga fyra till fem 
vindturbiner, dvs. det skulle gå att bygga minst 60 MW vindkraft totalt.  

 

 
Figur 4.1. En skiss på att bygga vindturbiner i anslutning till tunnelöppningar (Mervento 
Oy). 

  
 
4.2.1.2 Vindkraftverk i anslutning till brons stödkonstruktioner 

I skärskilda fall kan en del av brons stödkonstruktioner byggas på konstgjorda öar. Från 
bron bygger man körramper ned till öarna för att underlätta service och underhåll av 
vindturbinerna. På områden med utbredda grunda områden bör man utnyttja dessa för 
att bygga antingen längre öar som rymmer flera vindturbiner eller alternativt flera 
mindre öar på vilka en eller flera vindturbiner placeras. På djupare vattenområden byg-
ger man inte alls vindkraftverk.  

Vindkraftverken byggs på den södra eller sydvästra sidan om bron eftersom den rådan-
de vindriktningen antas vara sydvästlig. Vindturbinernas avstånd till brokonstruktionen 
görs av säkerhetsskäl större än vindturbinernas totalhöjd, inklusive rotorblad, vilken i 
framtiden med största sannolikhet även offshore kommer att vara minst 160 m.  

 
 
 
4.2.1.3 Vindkraftverk på grunda vattenområden 

Det största antalet vindturbiner kommer att vara möjligt att bygga enligt ”normal” off-
shore-teknik, men dock företrädesvis på grundare vattenområden i närheten av den 
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fasta vägförbindelsen. Kostnadsbesparingar uppstår då främst via möjligheten att ut-
nyttja de elstationer som byggs på de konstgjorda öarna längs vägförbindelsen samt i 
möjligheten att utnyttja kraftlinjen för energiöverföringen, vilken eventuellt byggs i di-
rekt kombination med bro- och tunnelbygget. 

För byggandet av dessa offshore vindkraftsparker bygger man lämpligtvis båtbryggor i 
anslutning till de konstgjorda öarna som ligger lämpligast till. Dessa bryggor kan fram-
över även användas vid service- och underhållsarbeten, från vilka avståndet ut till vind-
kraftsparkerna är betydligt kortare än från fastlandet.  

 
4.2.1.4 Vindturbinernas storlek och totaleffekt 

Storleken på vindturbinerna har en anmärkningsvärt stor inverkan på hur mycket total-
effekt det finns plats för att installera på ett bestämt tillgängligt område. Två vindturbi-
ners minsta inbördes avstånd till varandra skall vara ca. 3-5 gånger rotorns diameter. 
Detta för att de inte skall stå i ”vindskugga” för varandra. Små vindturbiner kan således 
byggas tätare vilket ger ett betydligt större totalantal. Trots detta blir totaleffekten från 
dessa betydligt lägre än att bygga färre antal kraftverk med högre effekt.  

I följande tabell samt graf är antaget att man bygger vindturbiner längs en 22 km 
strandremsa, eller udde. 22 km är den approximerade sträckan på vilken man kunde 
placera vindturbiner. Antagen effekt som man kan fånga ur vinden är 450 W/m2 och 
vindturbinernas inbördes avstånd är lagt till 4 x rotordiametern. I tabellen nedan kan 
man avläsa att om man väljer att placera 10 MW-turbiner på det tillgängliga området, 
ryms bara en tredjedel av den mängd som skulle rymmas vid placering av turbiner med 
1 MW storlek. Trots detta blir den totala energimängden man får ur parken med 10 
MW-turbiner tre gånger så hög än för parken med 1 MW-turbiner. 

  
 

Tabel 4.1 Jämförelse av olika turbiner enligt effektklass. 
 
Turbineffekt 
(MW) 

Rotorns 
svep-
nings- 
area 
(m2) 

Rotordiameter 
(m) 

Inbördes 
avstånd 
mellan 
två tur-
biner 
(m) 

Totaleffekt 
(MW) 

Antal 

1 2273 54 188 133 133 

2 4545 76 266 188 94 

3 6818 93 326 230 77 

4 9091 108 377 265 66 

5 11364 120 421 297 59 

6 13636 132 461 325 54 

7 15909 142 498 351 50 

8 18182 152 533 375 47 

9 20455 161 565 398 44 

10 22727 170 596 420 42 
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Figur 4.3. Inverkan av antalet turbiner på effekten 

 
 

Tabell 4.2. Inverkan av vindens hastighet på produktionen 

 
 

 
 

4.3 Ekonomiska aspekter   

4.3.1 Vindkraftkapacitet längs det tilltänkta området för en fast vägförbindelse 

Tillgänglig information, t.ex. den finska vindatlasen, över rådande vindförhållanden 
både på den svenska och finska sidan har utnyttjats i arbetet. Vindförutsättningarna 
anses utomordentliga. Man kan anta att det blåser ca. 3 100 timmar per år med ”nomi-
nell vindhastighet” på ett dylikt område. Med antal timmar som det blåser nominell 
vindhastighet menas antalet timmar som turbinen kunde producera nominell märkef-
fekt, omräknat från ett helt års medelvindhastigheter och medeleffekter. Med andra ord 
betyder 3 100 timmar att turbinen skulle producera ~35% av angiven märkeffekt, eller 
kapacitet. 

Det finns många potentiella områden i Kvarken där det skulle vara teknist möjligt att 
bygga vindkraft på lämpligt avstånd från den tänkta fasta vägstreckningen. Sådana om-
råden om totalt ~400 km2 finns t.ex. inom de fem cirklarna inritade på områdeskartan 
nedan, trots att man endast räknar med platser belägna >10 km från närmaste land 
och maximalt vattendjup på ~15 m, samt på bekvämt avstånd från vägförbindelsen. 
Tar man också med övriga potentiella områden, belägna närmare än 10 km från land, 
finns totalt ett ~800 km2 stort område tillgängligt. 
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En teoretisk beräkning av områdets potential ger vid handen att det inom varje cirkel 
om vardera ~80 km2 ryms totalt ~100 turbiner, om man räknar med ett inbördes av-
stånd på minst 800 m (enligt skissen nedan). Detta betyder att varje område skulle 
rymma en turbinkapacitet på ~1 000 MW, förutsatt att turbinerna vardera är på 10 MW. 
Hela områdets potential (5 cirklar) skulle då motsvara 5 000 MW (5 GW). Om man då 
beaktar en 35 % nyttjandegrad skulle områdets årliga kapacitet vara ~15 TWh/år. Man 
skall komma ihåg att dessa beräkningar enbart är teoretiska och knappast genomförba-
ra av andra orsaker, såsom miljöaspekter. Faktum kvarstår ändå att potentialen är 
enormt stor även fast man enbart skulle bygga ut en bråkdel av kapaciteten.  

En fast vägförbindelse över Kvarken är ett så enormt stort projekt att för att uppnå 
märkbara samordningsvinster genom att kombinera vindkraft och en fast förbindelse 
måste även vindkraftprojektet vara enormt stort. Kvarkens vindkraftkapacitet och vat-
tenområdenas djupförhållanden möjliggör dock en dylik, tillräckligt stor utbyggnad av 
vindkraften, för att effektivt kunna kombinera de bägge projekten. 

 

  
 
Figur 4.3. Skiss över Kvarkenområdets mest potentiella havsområden i avseende på vindkraft in-
till den fasta förbindelsen. Potentiella områden har identifierats på basis av vattendjup (<15 m) 
samt avstånd från land (10 km) och miljörisker. Gula cirklar indikerar potentiella vindkraftsområ-
den på den svenska sidan och blå cirklar potentiella områden på den finska sidan. Områden med 
miljörisker har avgränsats i avseende på landskap, natur samt skydds- och statusområden. Sjö-
farten har inte beaktats i analysen. 
 

 

4.3.2 Samordningsvinster med att kombinera vindkraft och en fast vägförbindelse 

Att bygga offshore-vindkraft är betydligt dyrare än att bygga på land, eller längs kus-
ten. Prisskillnaderna uppstår både genom höga investeringskostnader och höga drifts- 
och underhållskostnader. Genom att bygga vindkraftverk i kombination med en fast 
vägförbindelse över Kvarken blir offshore-vindförhållandena tillgängliga till ett pris som 
nära motsvarar kostnaderna för nearshore. Detta leder till att kostnaden för att genere-



Kvarkenrådet – 15.12.2009  Förstudie om samordningsvinster med att kombinera  
vindkraft och en fast förbindelse över Kvarken 

 

 26 

ra elektricitet blir ytterst konkurrenskraftig, det vill säga i storlek med dagens kärnkraft 
eller ännu lägre. 

 

 

 

Figur 4.4.  Hur investerings- samt underhållskostnaderna påverkar kostnaderna att producera 
electricitet med de olika energikällorna. 

 

Tillsvidare avviker kostnadsstrukturen för den el som produceras med vindkraft fortfa-
rande avsevärt från kostnadsstrukturen för den energi som produceras med andra 
energikällor. 

 

 

Figur 4.5.  Grafen demostrerar hur mycket vindenergins pris beror på hur mycket det blåser.  
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4.4 Tekniska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer  

Havsområdet i Kvarken med avseende på isförhållandena är mycket utmanande vid 
byggande av vindturbiner. Ännu saknas verkliga erfarenheter från offshore-
vindkraftsparker som har svåra isförhållanden. De första provinstallationerna har just 
inletts (en turbin utanför Björneborg samt ett fundament, med enbart en betongvikt på 
tornet vid Ajos i närheten av Kemi). Belastningarna som isen skulle orsaka på konstruk-
tionerna mitt i Kvarken är enorma jämfört med övriga yttre belastningar som konstruk-
tionerna kunde utsättas för.  

 

Den enda idag pålitliga lösningen skulle vara att bygga på konstgjorda öar. Det finns 
risker med den tänkta kombinationen av vindkraft och en fast vägförbindelse. Den 
största kan vara att de områden som förutspåtts mest lämpade för att bygga en väg-
förbindelse kommer redan att vara utbyggda med vindkraft långt före en vägförbindelse 
eventuellt skulle bli verklighet. Vindkraft är under kraftig utbyggnad och det är brist på 
lämpliga platser att bygga på. Kvarkens lämplighet, både med tanke på vindförhållan-
den och de grunda vattnen, kommer inte att undgå vindkraftprojektörer i tiotals år 
framöver.      
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5 Vertikalaxlade vindkraftverk 

5.1 Teknisk beskrivning     

Den vertikalaxlade tekniken representerar en ny teknik baserad på en vertikalaxlad tur-
bin (se Figur 5.1, enligt Vertical Wind AB) med en direktdriven generator på marknivå. 
Fördelen med den vertikalaxlade turbinen är att den varken behöver vridbara blad eller 
girningsmekanism och den direktdrivna generatorn eliminerar behovet av växellåda. 
Denna robusta och, vid jämförelse med traditionell horisontalaxlad teknik, enkla kon-
struktionen med färre rörliga och mindre känsliga delsystem ger högre tillgänglighet 
och driftsäkerhet, lägre underhållskostnader och tystare gång.  

 

 
 Figur 5.1. Vertical Wind AB:s vertikalaxlade 200 kW 

  kraftverk. 
 
Vindkraftverket har en vertikal rotationsaxel, medan de traditionella turbinerna roterar 
runt en horisontell axel. Detta innebär att den vertikalaxlade turbinen tar upp vindener-
gi från alla vindriktningar 'omnidirektionellt'. Turbinen behöver således inte vridas mot 
vinden (nödvändigt med horisontalaxlade vindkraftverk) och den är bättre på att absor-
bera energi från turbulenta vindar vilka i en större utsträckning passerar förbi traditio-
nella vindkraftverk.  

Horisontalaxlade vindkraftverk har ett stort tungt generatorhus ”nacelle” i toppen av 
tornet, vilket medför väsentligt större krav på fundamentering. Generatorn i det verti-
kalaxlade vindkraftverket befinner sig vid tornets botten. Den kan därför konstrueras 
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som en direktdriven synkron permanent-magnetiserad generator vilket eliminerar be-
hovet av haverikänsliga växellådor. Då generatorn kan placeras i marknivå behöver den 
inte viktoptimeras. Detta minskar både mekaniska förluster och underhållskostnader 
samt bidrar till en högre driftsäkerhet och verkningsgrad.  

Sådana här konstruktioner är robustare och enklare än traditionella vindkraftverk och 
siktar på en mycket god livstidsekonomi. Vindkraftverkens tillgänglighet, driftsäkerhet 
och kostnadseffektivitet kräver tvärvetenskaplig kompetens och spjutspetskunnande 
inom ett stort antal teknikområden såsom aerodynamik, hållfasthetslära och elektrici-
tetslära. Det första pilotverket, dvs. ett 200 kW vertikalaxlat vindkraftverk av fyra in-
stalleras i Falkenberg vid Torsholmen hösten 2009. Vindkraftverket är designat för en 
årsmedelvind på 7 m/s och uppfyller IEC klass 2 turbinkrav, dvs dimensionerat för max-
vindstöt på 60 m/s. Huvudsakliga data för vindkraftverket framgår av tabell 5.1. nedan. 

 

Tabell 5.1. Teknisk data för Vertical Wind AB:s vertikalaxlade vindkraftverk. 

Rated Power: 200kW  

Turbine diameter:  26 m  

Hub height: 40 m  

Wind Class (IEC): IEC Class II 

Number of blades: 3 

Blade length:  24 m 

Projected turbine area: 624 m2 

Blade material: Glass fiber composite 

Rotational Speed: Variable, max 32 rpm 

Regulation: Stall  

Hub: Fixed 

Main bearings: Double cylindrical roller  

Shaft: Sectioned, Steel cylinder  

Generator: Vertical Wind Direct drive PM synchronous 

Grid feed : 10,8 kV AC 

Braking system:  Main break:  Generator control  

  Backup 2 independent hydraulic  disc brake systems 

Rated Wind: 12 m/s 

Starting wind  4 m/s 

Shut down wind 25 m/s 

Survival wind 60 m/s  

Foundation Reinforced Concrete 

Remote monitoring  Vertical Wind SCADA  

 
 
5.2 Byggnadstekniska lösningar   

I en framtida broförbindelse kan just ett mindre verk av denna med väsentligt högre 
kvalité och lägre tyngdpunkt vara möjligt att integreras med brokonstruktionen. För 
större vertikalaxlade verk, som kommer att finnas tillgängliga när bron byggs, lämpar 
sig bättre en placering på konstgjorda öar, av samma skäl som ovan angivits för hori-
sontalaxlade vindkraftverk. 
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Det vertikalaxlade vindkraftverket kan placeras på bropelare på lågbrodelen. Fördelen 
med den vertikalaxlade tekniken är att den har en väsentligt lägre tyngdpunkt då både 
generator och elektrisk utrustning är installerad i tornbasen. Detta reducerar kraven på 
fundamentets stabilitet jämfört med en horisontalaxlad lösning som innebär en stor 
massa i tornets topp. Det vertikalaxlade verket genererar avsevärt mindre ljud och vib-
rationer. Den låga ljudnivån hänger samman med den låga Tip Speed Ratio (TSR), vil-
ket är den högsta hastigheten för någon del av vingen genom luften. För dagens hori-
sontalaxlade vindkraftverk rör det sig om 70 - 80 m/s. Det vertikala vindkraftverket har 
en maximal hastighet för vingen på 45 m/s. Den långsamtgående direktdrivna genera-
torn, som saknar växelåda, genererar i det närmaste inga vibrationer alls. Detta torde 
vara en stor fördel vid placering på bropelare. 

Tekniskt sett är det möjligt att montera ett 200 kW vindkraftverk på varje bropelare på 
lågbrodelen, under förutsättning att avståndet mellan bropelare är 60 m (från ”Fast för-
bindelse över kvarken”, Kvarkenrådet, 2008 sidan 20). 

 
 

 
 Figur 5.2. Längdprofil av normal brotyp (Kvarkenrådet 2008). 

 
 

Skissen i Figur 5.2 visar ett möjligt utförande, baserat på förslag till lågbropelare. Vind-
kraftverken skulle i detta scenario sammanlänkas med ett ställverk för var femte vind-
kraftverk. Varje ställverk innehåller en transformator vilket möjliggör levererans av ef-
fekt till en transmissionskabel i bron på önskad spänning (går att arrangera både för 
likströms- och växelströmsförbindelse). Ställverket kan inhysas i utrymmet under kör-
banan och beräknas behöva en volym på 3 x 3 m² och en höjd på 2 m.  

För en 30 km sträcka av lågbron (t.ex. den föreslagna lågbron mellan Replots västra 
strand och en konstjord ö söder om Nordvalens ledfyr i alternativ N1 från ”Fast förbin-
delse över Kvarken”) utrustad med dessa vindkraftverk innebär det 500 installationer 
om totalt 100 MW. 

 
 



Kvarkenrådet – 15.12.2009  Förstudie om samordningsvinster med att kombinera  
vindkraft och en fast förbindelse över Kvarken 

 

 31 

 
Figur 5.3. Skiss på ett vertikalaxlat  
200 kW kraftverk. 

 
 
Den framtida vertikalaxlade vindkraften kommer att utvecklas mot stor skala och för-
väntas få högre tillgänglighet och lägre underhållskostnader än dagens horisontalaxlade 
teknologi. De vertikalaxlade verken kommer kunna byggas väsenligt större än dagens 
horisontalaxlade då gravitationslasten på vingar och bärarmar representerar en kon-
stant last medan den för horisontalaxlade utgör en cyklisk last. Vidare har de vertikal-
axlade vindkraftverken generatorn på marknivå vilket tillåter byggnation av mycket 
större och robustare maskiner. Därför kommer det, vid tidpunkt då bron byggs, vara 
aktuellt med offshore-parker av liknande eller större storlek än som skissats ovan för 
horisontalaxlade maskiner. En rimlig storlek för framtida maskiner kan vara 12 MW. 

 
5.3 Koppling av enheterna till elnätet   

En teknisk lösning av anslutning till HVDC-transmissionskabel i bron skulle ske vid en 
punkt, lämpligen i mitten av den 30 km långa installationen av vertikalaxlade vindkraft-
verk. De vertikalaxlade verken sammankopplas i kluster om 5 - 20 verk med ett eget 
ställverk. Från dessa ställverk (100 - 250 st beroende på uppdelning) dras en växel-
strömskabel på mellanspänningsnivå, t.ex. 10 kV, som samlar upp effekten till ett 
gemensamt HVDC-ställverk för anslutning till HVDC-kabeln. Detta förutsätter att HVDC-
länken är byggd med modern ”multi-terminal HVDC”-teknologi eller liknande (som t.ex. 
ABB kan leverera redan idag). För skydd av in- och urkoppling till HVDC- länk används 
brytare och skydd på AC-sidan. Den elektriska effekten kan levereras till båda sidor be-
roende på hur landstationerna styrs. 

Riskerna med en sådan installation torde vara små, både vad gäller drift av vindkraft-
verk och av HVDC-länk. HVDC-multi-terminal kommer när bron byggs vara en mycket 
väl beprövad teknik. Vindkraftverken har i sig ett skydd för fault-ride-through vilket in-
nebär att de automatiskt stängs ned vid nätfel och att de automatiskt kopplas bort från 
nätanslutningen vid eventuell driftstörning. 
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De exakta kostnaderna för nätanslutning är svåra att i dagens läge utreda men de 
kommer på inget sätt dominera över kostnaderna för installation av vindkraftverken, 
snarare ligga i nivå med 5 – 15 % av installationskostnaden för vindkraftverken. 

 
5.4 Ekonomiska aspekter  

Vid en installation av detta slag kan flera ekonomiska fördelar uppnås. Bland annat har 
vindkraftverket ett lägre torn än vad som installeras på land, då bropelaren nyttjas som 
första del av tornet upp från vattnet. Ställverken behöver inget eget fundament då de 
kan integreras under vägbanan. Kablar från torn till ställverk kan integreras i vägba-
nans struktur (kabelschakt). Dessa fördelar innebär att lägre kostnad för färdigt system 
på bro kan erhållas jämför med en fristående installation på land. Detta innebär i prak-
tiken en lägre installationskostnad än motsvarande offshore-installation (vilken i dag är 
påtagligt dyrare än onshore). En försiktig uppskattning skulle peka på en total installa-
tionskostnad på cirka 3 MSEK per 200 kW kraftverk installerat på bro i 2009 års pen-
ningvärde inklusive ställverken förutsatt att kraft kan levereras till landanknuten kraft-
transmission i direkt anslutning till bron. 

Osäkerhet råder vad gäller den exakta vindresursen längs brodragningen, varför data 
anges för tre alternativ. Möjligen kommer en mindre turbin användas för att anpassa 
vindkraftverken till ekonomiskt rimliga belastningar på bropelare, vilket då ger en lägre 
årsproduktion (se diskussion ovan, under avsnitt om horisontalaxlade vindkraftverk, om 
risk för ökade kostnader på grund av ökade belastningar på brokonstruktion). En allmän 
idé om vindresursen i aktuellt område fås från (USING THE MIUU-MODEL, Hans Berg-
ström, Wind Energy Report WE2007:1 skriven för svenska ”Energimyndigheten”) där 
den anges till mellan 7.5 och 8 m/s på en höjd av 49 m.ö.h (Fig. 5 i omnämda rapport). 

 
 
Tabell 5.1. Uppskattad årsproduktion från 200 kW VAWT  
(Uppsala Universitet, Hans Bernhof 2009). 

Medelvind* Årsproduktion Fullasttimmar 

7.5 m/s 594 MWh 2605 h 

8 m/s 663 MWh 3315 h 

8.5 m/s 728 MWh 3640 h 

*medelvind i navhöjd 

 
 
5.5 Tekniska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer  

En stor osäkerhetsfaktor i skrivandets stund är hur den faktiska integrationen av vind-
kraftverk och bropelare kommer utföras. Figuren ovan visar bara en tänkbar lösning, 
många fler finns. En annan osäkerhet är hur problematiken med risker för nedisning lö-
ses, flera tekniska lösningar finns men de ekonomiska aspekterna av dessa återstår att 
utreda (t.ex. kan en lösning liknande den som utvecklas av Janneniska AB användas). 
Eventuell fördyrning av fundamentering och bropelarkonstruktion på grund av ökade 
vindlaster och cykliska laster måste utredas. Vidare så behövs bättre data på vindläget 
och extremvindar. Möjligen är vindläget så gynnsamt att en mindre turbin kan använ-
das vilket skulle ge lägre extremkrafter på brokonstruktionen. 
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6 Vågenergi 

6.1 Teknisk beskrivning   

Vågkraftstekniken bygger på en enkel och robust teknik med lång livslängd, lite service 
och underhåll. Energin ur vågorna absorberas av en boj på havsytan som utnyttjar 
höjdskillnaden mellan vågtopp och vågdal. Vågkraftsaggregatet är konstruerat och an-
passat för att ge hög effekt vid låg hastighet. Varje aggregat är på en relativt liten ef-
fekt, genom att koppla samman ett stort antal aggregat kan en park med önskad instal-
lerad effekt byggas. Många små enheter medför en ökad redundans samt att parken 
lätt kan skalas till önskad storlek samt att göra aggregaten lämpliga för serieproduk-
tion. 

Ett aggregat består av en direktdriven permanent magnetiserad trefas linjär generator. 
Generatorns huvudkomponenter är den rörliga translatorn och den stillastående statorn. 
Mellan dessa två komponenter finns ett luftgap som gör att translatorn kan röra sig fritt 
i förhållande till statorn. På translatorn, som rör sig upp och ner, monteras permanent-
magneter av typen neodynium-järn-bor, dessa inducerar en spänning i den kabellinda-
de statorn när translatorn rör sig relativt statorn.  

Generatorns delar är känsliga för vatten och skyddas inuti ett vattentätt hölje. I Figur 
6.1 finns aggregatet i genomskärning. Translatorns slaglängd begränsas i sina vändlä-
gen av ändstopp. Aggregatets stålhölje skyddas mot korrosion med en rostskyddande 
färg och offeranoder av zink. 

 
 

 
Figur 6.1. Konceptskiss på Seabased AB:s vågkraftsaggregat. 

 
 
Direktdrivna system har låg komplexitetsnivå på den mekaniska sidan, men ställer nya 
krav på de elektriska komponenterna. Spänningen från de enskilda vågkraftverken är 
varierande i både frekvens och amplitud. För att kunna överföra elektriciteten från våg-
kraftverken till elnätet på land behövs ett antal ställverk. I ställverken omvandlas elekt-
riciteten till en konstant växelspänning och transformeras upp till en högre spänningsni-
vå, anpassad för elnätet på land. Det elektriska systemet kommer att innehålla två ty-



Kvarkenrådet – 15.12.2009  Förstudie om samordningsvinster med att kombinera  
vindkraft och en fast förbindelse över Kvarken 

 

 34 

per av undervattensställverk. Det mindre lågspänningsställverket likriktar, växelriktar 
och transformerar den varierande växelströmmen och kopplar samman de enskilda 
vågkraftverken i grupper (ca 50 enheter/ställverk). Vid ett större antal aggregat kopp-
las sedan de olika grupperna till ett huvudställverk. Där transformeras spänningen upp 
ytterligare innan överföringen via en sjökabel sker in till land. Ställverken kommer att 
placeras på botten fastsatta på betongfundament. Sammankopplingen av kablar inom 
parken kommer att ske med hjälp av undervattenskontakter och kan utföras av en 
fjärrstyrd undervattensrobot (s.k. ROV) eller dykare. I Figur 6.2 illustreras en vågkraft-
anläggning. 

 

 
Figur 6.2. Illustration av en vågkraftsanläggning.  

 

Idag finns ett antal aggregat och ett ställverk utplacerade på Sveriges västkust, vid Ly-
sekil. Anläggningen bedrivs i Uppsala Universitets regi. Det första aggregatet togs i drift 
i mars 2006, under den tiden har olika experiment bedrivits. Seased har under septem-
ber levererat sin första anläggning på två vågkraftsaggregat och ett bottenställverk. 
Den anläggningen finns utanför Norges kust, vid Runde´s miljöcenter. 

Specifikationen för vågkraftsaggregat är följande: 

• Bojdiameter: 3-5 m 
• Slaglängd: 2-3 m 
• Producerad medeleffekt: Beror på aktuellt klimat och lokalisering 
• Märkeffekt: 25-50 kW 
• Djup: Ca: 25 – 300 m 
 

Med den här vågkrafttekniken kan läggas ca 1000 aggregat per kvadratkilometer. 

 
6.2 Byggnadstekniska lösningar   

När det gäller vågkraft finns det några uppenbara saker som gör att vågkraft inte läm-
par sig speciellt bra kring bron. Bottenförhållandena kring bron består av hårdbotten-
substrat och den här tekniken är anpassad endast för sand eller hård lerbotten. Dessut-
om är vattendjupen väldigt små, kring 15 meter. Vågkraftsaggregat behöver djup på 
minst 20-25 meter.  

 



Kvarkenrådet – 15.12.2009  Förstudie om samordningsvinster med att kombinera  
vindkraft och en fast förbindelse över Kvarken 

 

 35 

Det största problemet med att anlägga vågkraft i Kvarkenområdet är istäcket, som lig-
ger ca: 3-4 månader om året, just under den period som normalt sett är årets mest 
energirika. Sammantaget innebär det att en vågkraftsanläggning måste placeras långt 
söder om bron, vilket i sin tur medför att synergieffekterna mellan en vågkraftsanlägg-
ning och bron blir obefintliga. Vidare måste vågkraften byggas på annan plats mer sö-
derut, t.ex. i Ålands närområde för att kunna bli ekonomiskt försvarbar.  

 
 

6.3 Ekonomiska aspekter   

De ekonomiska förutsättningarna för en vågkraftsanläggning i närheten av bron är inte 
försvarbara. Ska det finnas ekonomisk bärighet måste vågkraften byggas ut på annan 
plats mer söderut, t.ex. i Ålands närområde. 
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7 Optimal lösning - slutsatser och rekommendationer   

Att bygga vindkraftverk i samband med den fasta förbindelsen över Kvarken är tekniskt 
möjligt. Den planerade N1–förbindelsen från Replot på finska sidan till Holmsund på 
svenska sidan (med totallängd av 51,7 km) tillåter byggande av onshore-vindkraft så 
att man kan nå avsevärda ekonomiska besparingar. Byggandet av offshore-vindkraft 
väntar fortfarande på ett fungerande stödsystem både i Sverige och i Finland.  

Vindförhållandena i Kvarkenområdet är särskilt goda - mellan 10 m/s – 13,5m/s -  en-
ligt den nyss publicerade Finlands vindatlasen, vilket höjer den potentiella lönsamheten 
att använda vindkraft till elproduktion både i Sverige och i Finland. 

Kombinering av vindkraftverk med den fasta förbindelsen är tekniskt sätt möjligt och 
vindkraftens teoretiska potential i Kvarken är anmärkningsvärt stort: ca 15 TWh. Ändå 
väntar byggandet av offhore-vindkraft på ett fungerande stödsystem både i Sverige och 
i Finland. Sverige har redan sitt gröna certikatssystem för onshore-vindkraft och de-
monstrationsstöd (5-10 procent av den totala investeringen) för utvecklingen av vind-
kraftteknologin (t.ex. kallt klimat, havsförhållanden, skogsmark), men har inte ett spe-
ciellt stöd för havsområden. Finlands feed-in-tariff för vindkraft tas i bruk i början av 
2011. Arbets- och näringsministeriet i Finland kommer ytterligare att utreda stödsyste-
met för offshore-vindkraft: dvs. antingen feed-in tariff, investeringsstöd eller anbudsför-
farande. 

Här nedan presenteras slutsatser och rekommendationer av denna utredning om hur 
man kan kombinera vindkraft i den fasta förbindelsen mellan Vasa och Umeå. 

 

7.1 Ur vindkraftens synvinkel 

Kombinering av vindkraftverk med den fasta förbindelsens konstruktioner eller i närhe-
ten av den fasta förbindelsen innebär att man använder sig av tunnelns tunnelöppning-
ar och brons stödkonstruktioner (montering till bropelarna) till att bygga vindkraftstur-
biner. I N1-vägalternativet betyder detta att man använder de två konstgjorda öarna 
för att resa turbiner. På de här två öarna och brons stödkonstruktioner kan man placera 
vindkraftverk med minst 60 - 100 MW effekt.   

Dessutom är Kvarkens geologiska förhållanden och vattendjup lämpliga att bygga vind-
kraft i närheten av den fasta förbindelsen på de grunda vattenområdena. I denna ut-
redning har man identifierad sådana områden, totalt ca 400 km2 med maximalt vatten-
djup på ca 15 meter med bekvämt avstånd från den fasta förbindelsen. I så fall skulle 
varje område rymma totalt ca 100 turbiner, om man räknar med ett inbördes avstånd 
på minst 800 meter. Detta betyder att det på varje område skulle rymmas en turbinka-
pacitet på ca 1000 MW (med framtidens stora turbiner på minst 10 MW). Då skulle hela 
områdets teoretiska potential motsvara 5000 – 6000 MW. Om man beaktar en 35 % 
nyttjandegrad, skulle områdets årliga kapacitet vara ca 15 – 18 TWh/år.  

En bro byggs för en ekonomisk livslängd på uppskattningsvis 100 år, medan en vind-
turbin byggs för en motsvarande livslängd på 20 - 30 år. Detta betyder att under brons 
livslängd skall det vara möjligt att uppdatera vindturbinerna för kommande fjärde gene-
rationens kraftverk. Nulägets lösningar måste vara så flexibla att de också kan anpas-
sas för framtidens kraftverk, i kombination med samma brokonstruktion. 

 

7.2 Ur den fasta förbindelsens synvinkel 

I Talentek et al:s utredning från år 2000 av en fast förbindelse över Kvarken har de 
konstgjorda öarna vid övergång mellan tunnel och bro antagits vara 0,5 km2. Denna 
storlek begränsar vindkraftverkens antal, men öarna kan förlängas för att ge plats för 
fler kraftverk. Dessutom kräver EU´s tunneldirektiv att de konstgjorda öarna måste till-
fredställa de krav som tillkommit med direktivet (2006). 

I fall man dimensionerar brostöden måste tilläggsbelastning från vindturbiner beaktas. 
Förstärkningsåtgärderna ökar på brokostnaderna, uppskattningsvis 2 - 3 % av total-
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kostnaderna eller ca 30 000 euro per brostöd. Den fasta förbindelsens totalkostnad är 
ca 3 miljarder. 

Vägmyndigheterna äger bro- och tunnelanläggningarna. De är i det här fallet även till-
ståndsmyndighet för eventuellt sambruk, och måste förhålla sig neutralt till konkurrens 
mellan företag. 

Den fasta förbindelsen är en allmän väg, och det primära målet är god framkomlighet 
och trafiksäkerhet, samt möjlighet att underhålla och utveckla transportnätet. Detta be-
tyder t.ex. att möjligheten att fästa vindkraftverk ovanpå körbanan måste avhandlas 
med vägmyndigheterna. Både det svenska Vägverket och Vägförvaltningen i Finland 
motsätter sig anläggningar invid vägen på ett avstånd som är mindre än anläggningens 
höjd. För stora vindkraftverk innebär detta ett avstånd på upp emot 200 meter. 

 

7.3 Ur strömöververföringens synvinkel 

I nuläget sker en märkbar överföring av ström mellan Sverige och Finland genom den 
sk. FennoSkan1 –överföringsförbindelsen. Förbindelsen har förutspåtts uppfylla kraven 
ända till omkring år 2020, varefter den sannolikt måste ersättas med en ny förbindelse. 
Enligt utlåtanden från både Fingrid och Svenska Kraftnät bör ett alternativ att kombine-
ra den fasta förbindelsen med den nya strömöverföringskapaciteten utredas. 

Eftersom Kvarkens område är mycket potentiellt för vindkraft har lokala energibolag 
både i Sverige och Finland förberett nya investeringar för att förstärka det lokala distri-
butionsnätet. Vindkraftens relativa andel av de lokala elnätsverkens produktion ökar på 
behovet av en överföringskapacitet, eftersom vindkraften inte är brukssäker och stabil i 
avseende på effektkapaciteten. 

Framtidens stora direktdrivna vindturbiner möjliggör direktflyttning av elenergin flera 
kilometer utan konvertering. På detta sätt kan man kombinera flera vindturbiner i 
samma konverter, där spänningen ytterligare höjs och likriktas för inmatning på ett 
HVDC (High Voltage Direct Current) stamlinjenät, som överför elenergin till land. 

Kraftlinjer och elstationer kan byggas på de konstgjorda öarna samt i kombination med 
bron. Kraftlinjer och elstationer går också bra att bygga i direkt anslutning till brokon-
struktioner, utan att orsaka avsevärda tilläggsrisker på brosäkerheten. 

 

7.4 Ur samhällskostnadernas synvinkel 

Tekniskt sätt kan kapaciteten vara enorm i Kvarken: ca 15-18 TWh. Finlands totala 
kärnkraftskapacitet är ca 2,67 TW (2006), vilket kommer att utökas med 1,6 TW då 
”Olkiluoto 3” tas i bruk 2012. I Sverige är den totala kärnkraftskapaciteten idag 8,87 
TW. Världens största vindkraftspark i Danmark, ”Horns Rev 2”, har tagits i bruk som-
maren 2009 med en totaleffekt på 0,209 TW.  

Med sådan kapacitet är också värdet på elproduktionen mycket stor. Denna betydelse 
blir ännu viktigare när man beräknar vindkraftens potential att minska koldioxidutsläp-
pen i Sverige och i Finland. I tabell 7.1 nedan beskrivs tre olika alternativ för värdet för 
den potentiella elproduktionen med vindkraft i Kvarkenområdet: 

1.   minimikapacitet i stödkonstruktionerna för bron: 60 MW 

2.  kapacitet som kan uppnås med den nuvarande tekniken: 2 000 MW 

3. optimistisk uppskattning av den kapacitet som är möjlig att uppnå: 5 000 MW. 

 

Nederst i tabellen presenteras dessutom ett alternativ på den kapacitet som skulle kun-
na byggas i anslutning till brokonstruktionen och som skulle öka kostnaderna för byg-
gandet av en fast förbindelse med 3 procent.  

Den beräknade utnyttjandegraden för turbinerna i alla alternativ är 35 procent obero-
ende av vilken teknik som används (dvs. 3 100 timmar). Beräkningen utgår ifrån att 
man med det landspecifika stödet, dvs. det gröna certifikatet från Sverige eller inmat-
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ningstariffen från Finland, som har beviljats för vindkraften, ska amortera på invester-
ingen i vindkraften. Det beräknade priset på den el som ska säljas är 50 euro/MWh, 
som motsvarar Spotpriset på el med en tillräcklig noggrannhet under en antagen tids-
period. Den antagna avkastningen på elförsäljning är 15 procent som motsvarar den 
lönsamhetsgräns (10 procent) som fastställts av finska Arbetskrafts- och näringsmini-
steriet och svenska Energimyndigheten, samt den normala avkastningen på 10−20 pro-
cent på affärsverksamhet. 

Beräkningen beaktar inte på vilket sätt kraftverken ska placeras och således inte heller 
kostnaderna för lösningarna till elöverföringen. Dessa antas ingå i investeringen i vind-
kraften. 

 

Tabell 7.1. En grov uppskattning av den vindkraft som ska produceras i Kvarkenområdet med 
olika installerade kapaciteter när avkastningen efter värdet på producerad el, som har beräk-
nats med Spotpriset (50 euro/MWh), antas uppgå till 15 procent. 
 

 

 

Både vindkraftens kapacitet och elproduktionens årliga värde är anmärkningsvärda i 
jämförelse med den nuvarande årsproduktionen, som t.ex. i Sverige var ca 2 TWh  i 
2008. 

Områdets övriga värden är viktiga, även internationellt sett, och dessa värden måste 
tas i beaktade innan man bygger ut vindkraften. Rätt planerat och rätt placerat finns 
det nog plats för både vindkraft, den fasta förbindelsen samt de övriga natur- och kul-
turhistoriska värdena i Kvarkenområdet. 

 

7.5 Ur miljösynvinkel 

Ur miljösynvinkel är vindkraftens viktigaste fördel att den är så gott som utsläppsfri. Då 
elektricitet produceras med vindkraft orsakas inte t.ex. utsläpp av koldioxid, svavel, 
kväve eller småpartiklar. 

I miljökonsekvensbedömningar (MKB) för vindkraft betonas ofta konsekvenser för fau-
na, markanvändning, landskap, skuggbildning samt buller. I samband med vindkraft 
och den fasta förbindelsen kommer konsekvenser för markanvändning, skuggbildning 
och buller inte att ställa till med problem eftersom konsekvensobjekten (t.ex. bosätt-
ning) inte förekommer i det öppna havsområdet dit vindkraft har planerats (se kapitel 
4. nulägesbeskrivning). Det bör påpekas om att förstudien inte beaktat eventuella kon-
sekvenser för sjöfart. 

Landskapskonsekvenser utgörs på basen av visuella upplevelser av förändringar i land-
skapsbilden. De potentiella vindkraftsområden som identifierats i förstudien är belägna 
på ett avstånd som är längre än 10 km från närmaste kustlinje. Dylika lösningar orsa-
kar inga konsekvenser i det kustnära landskapet i bägge kustområden.  Det bör dock 
påpekas om att vindparkerna kommer att vara observerbara från den fasta förbindel-
sen, förbipasserande fartyg eller från närliggande öar. Landskapsbilden observerat från 
dessa områden kommer att domineras av vindkraftsparker tillsammans med den fasta 
förbindelsen. Frågan är om vindparken försämrar landskapsbilden med den fasta för-
bindelsen, eller tvärtom. 
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Vindkraft på brostruktur och konstgjorda öar kommer inte att orsaka betydelsefulla 
konsekvenser för naturen under anläggningsskedet. Vad beträffar de marina vind-
kraftsparkerna kommer man huvudsakligen att kunna undvika naturmässigt värdefulla 
områden (t.ex. riklig biodiversitet eller viktiga lekområden) eftersom de i förstudien 
identifierade vindkraftsparksområden ligger på över 10 meters djup. Områden på dylika 
djup är huvudsakligen fattig på bottenflora och -fauna. Kortvariga konsekvsenser för 
havet såsom grumling kommer dock inte att kunna undvikas då vindparkerna anläggs i 
havet. 

Olika uppfattningar råder i nuläget om omfattningen av konsekvenser för fåglar i sam-
band med vindkraftspark i driftfas. En noggrann konsekvensanalys måste därför utfö-
ras, inte minst för att Kvarken är viktig för flyttande havsfåglar. Det har i flera fall kon-
staterats att omfattningen av fågelkonsekvenser i samband med vindkraftsparker kan 
vara marginella och kan undvikas, eller lindras genom noggrann utredning av fågellivet, 
samt genom tillämpning av sk. god praxis vid planeringen och anläggningen av vind-
kraft (t.ex. placering och riktning av kraftverken). 

Eftersom man i förstudien valt som premiss att undvika utvecklandet av vindkraft i de 
områden där den fasta förbindelsen löper genom skyddsområden (t.ex. naturarvs- och 
Natura 2000 områden) kommer inga direkta miljökonsekvenser att orsakas för dem. 

En fortsatt planering av vindkraft i samband med den fasta förbindelsen kommer vid ett 
senare skede att förutsätta tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning 
(MKB). Eftersom projektområdet är beläget både i Finland och Sverige kommer bägge 
nationers förfaranden samt eventuellt den sk. Esbo - konventionen för gränsöverskrid-
ande konsekvenser att tillämpas. 

 

7.6 Potentiella samordningsvinster 

Arbets- och näringsministeriet i Finland har nyligen gjort en undersökning på elefterfrå-
gan i Finland. Elefterfrågan har enligt undersökningen minskat med 10 TWh under de 
två senaste åren då skogsbrukets produktion har minskat. Därför anser ministeriet att 
de målsättningar för ökningen av förnybar energi som framställts i den redan godkända 
energi- och klimatstrategin inte räcker till, dvs.  det kommer att behövas mera vind-
kraftskapacitet än vad man redan framställt. I Sverige ligger målet på 30 TWh för 2030. 

Finlands VTT Affärsverksamhet av teknologi har beräknat att vindkraften med det nor-
diska förfarandet kommer att minska på koldioxidutsläppen med ca 0,62 ton per produ-
cerad megawattimme då 12 % av elektriciteten produceras med vindkraft. En årlig pro-
duktion på 6 terawattimmar (t.ex. Finlands nuvarande mål för vindkraft) kommer såle-
des att minska på de årliga växthusgasutsläppen med 3,7 miljoner ton.  

Ifall utsläppsrättigheternas pris kommer att röra sig kring 20 – 50 euro per ton koldiox-
id, kommer produktionen av sex terawattimmar att minska på finansiering som behövs 
för utsläppsrättigheter med ca 74 – 186 miljoner euro om året. För tillfället bereds de 
s.k. feed-in-tarifferna för vindkraften i Finland (83,5 euro, i början 90 euro för 12 års 
period) och det gröna certifikatet är redan i bruk i Sverige. Feed-in-tariffen både i Fin-
land och i Sverige gagnar dock inte ännu offshore-vindkraft, vilket gör att offshore- 
vindkraftsinvesteringar utförs i en mindre skala. T.ex. i Tyskland är situationen en helt 
annan; offshore-vindkraft stöds märkbart mer än onshore. Ifall EU´s gröna certifikat 
förverkligas inom de närmaste åren, kommer vindkraftens investeringar att få en jämn 
behandling inom hela EU-området. Detta kan hjälpa till att bygga vindkraft också i 
Kvarkenområdet. 

Finlands arbetsgrupp för feed-in-tariffen konstaterar i sin rapport (2009) att man bör 
utföra en tilläggsundersökning för offshore-vindkraft, där man utreder alternativ för att 
understöda demonstreringen av offshore-vindkraft i Finland. Arbets- och näringsmini-
steriet kommer att utreda möjligheten för ett stödsystem (feed-in-tariffer, investerings-
stöd) för offshore-vindkraft. Finsk Energiindustri rf. och Finlands Näringsliv EK utreder 
för tillfället möjligheten att tillämpa anbudsförfarande i offshore-investeringar. I Sverige 
använder man redan demonstrationsstöd, som motsvarar 5-10 procent av de totala in-
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vesteringskostnaderna. Detta stöd är riktat mot storskaleprojekten med målet att ut-
veckla vindkraftsteknologin (t.ex. för kalla klimatförhållanden). 

Det vore lönsamt att utreda möjligheten att finansiera den fasta förbindelsen utifrån 
”Public-Private–Partnership”. Stora väg- och broförbindelser, t.ex. i Norge har förverkli-
gats utifrån PPP-finansiering. En förutsättning kunde vara att vindkraftinvesteraren tar 
del i en del av den fasta förbindelsens finansiering, ifall vindkraftsparkens underhållning 
och dylik service blir förmånligare och lättare att förverkliga i.o.m. den fasta förbindel-
sen. I så fall måste också det statliga stödsystemet (feed-in tariffen) anpassas för att 
underlätta tillämpningen av offshore-vindkraft. Ett lockande alternativ kunde också vara 
att förena krafter från både den finska och den svenska vindkraftteknologiindustrin 
samt stamnätbolagen Fingrid och Svenska Kraftnät för att förbereda en gemensam an-
sökan till stöd från EU kommissionen. EU kommissionen har i december 2009 accepte-
rat en totalinvestering på 1,5 miljarder euro för 15 stora energiprojekt för att återuppli-
va EU´s ekonomi. 
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