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Förord

Trafikverket arbetar med ett tydligt kundperspektiv och en effektiv myndighetsut-
övning. Det är utgångspunkten för denna handbok.

För Trafikverket är det viktigt att i sitt agerande ha en samhällssyn på transportin-
frastrukturen och transporterna till vindkraftsparkerna och av de störningar dessa 
transporter orsakar för övrig trafik och för underhåll och drift av främst vägar. 

Syftet med handboken är att stödja riksdagens beslut att bygga ut vindkraften ge-
nom Trafikverkets interna agerande, verkets medverkan i samhällsplaneringen och 
i samspelet med berörda aktörer. 

Trafikverket ska inom sitt ansvarsområde handlägga och besluta i frågor om vind-
kraftsutbyggnaden på ett likartat sätt över hela landet men ska samtidigt beakta 
skillnader i regionala förutsättningar. Transporter för vindkraftsutbyggnaden berör 
flera trafikslag och då främst väg- och sjötrafik. Planeringen behöver därför vara 
trafikslagsövergripande .

Sverige står inför en kraftig utbyggnad av vindkraften. Riksdagens planeringsram är 
att det år 2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh el per år, varav 20 TWh från 
vindkraft på land. 

Behoven av transporter för vindkraftsutbyggnaden måste beaktas redan i den tidiga 
samhällsplaneringen. En stor del av de planerade vindkraftsparkerna på land ligger 
i områden med ett glest och lågtrafikerat allmänt och enskilt vägnät med låg bärig-
hets- och planstandard. Detta vägnät får en ökad tung trafik och dispenstransporter 
på de allmänna vägarna ökar kraftigt.

Denna handbok har tagits fram i ett projekt i dåvarande Vägverket med medverkan 
från bland andra Banverket, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrland 
och Sjöfartsverket. Handboken har varit föremål för en bred remiss. 

Borlänge den 1 april 2010      

Lena Erixon
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Inledning1. 

Kraftfull utbyggnad av vindkraften1.1 
Sverige står inför en kraftig utbyggnad av vindkraften. Riksdagen har beslutat om en 
nationell planeringsram för den svenska vindkraftens utbyggnad. Målet är att det år 
2020 ska vara möjligt att producera 30 TWh el per år, varav 20 TWh från vindkraft 
på land och 10 TWh till havs. År 2008 producerade Sveriges 1 138 vindkraftverk 
ca 2 TWh (1 750 MWh i genomsnitt per verk). Det motsvarar 1,4 procent av Sveriges 
nettoproduktion av elenergi.

För att nå riksdagens planeringsram behöver 3 000 till 3 500 nya 
vindkraftverk byggas på land om den genomsnittliga effekten an-
tas bli ca 2,3 MW för varje verk (antagen produktion 5 300 MWh 
per år). Planeringsramen är dock inget konkret utbyggnadsmål. Be-
dömningar finns om en realistisk prognos på 15-20 TWh producerad vindkraftsel 
år 2020.

Vindkraftverk har hittills främst etablerats på land eller nära kusterna. Nu planeras 
anläggningar också till havs och i inlandet. Aktuella utbyggnadsplaner framgår av 
Svensk Vindenergis webbplats.

Allt fler tunga transporter på lågtrafikerade vägar1.2 
En stor del av de planerade vindkraftsparkerna på land ligger i områden med ett 
glest och lågtrafikerat vägnät. Transporterna till dessa vindkraftsparker behöver 
därför ofta använda statliga, kommunala och enskilda vägar med låg bärighet och 
låg plan- och profilstandard. 

Den kraftigt ökade tunga trafiken gör att många av dessa vägar riskerar att köras 
sönder, även om bruttovikter och axellaster inte överskrider de som vägarna nor-
malt är upplåtna för. Antalet dispenser för transporter på de allmänna vägarna ökar 
också mycket starkt.

Transporterna av moduler till vindkraftverk är i många fall långa, breda och tunga 
och kräver dispens för att få köras på de allmänna vägarna. En utbyggnad enligt 
planeringsramarna kommer att medföra ca 3 300 fordon med dispens per år eller 
ca 9 per dag fram till och med år 2020 om tornen byggs i stål. Om tornen byggs av 
betongelement blir det ca 30 fordon med dispens per dag fram till och med år 2020. 
Fordonskolonnerna för dispenstrafik på väg beräknas bli ungefär hälften så många. 
Transporterna körs i allmänhet i fordonskolonner med 2 till 3 dispensfordon per 
kolonn. 

Till detta kommer ett omfattande behov av dispenstransporter på 
väg för lyftkranar, entreprenadmaskiner, utrustning för elnätsut-
byggnaden med mera. Även byggandet av vindkraftverk till havs 
kommer att generera sådana transporter. Mycket grovt kan man 
bedöma att det i genomsnitt blir mellan 5 till 15 fordonskolonner med dispenstran-
sporter orsakade av vindkraftsutbyggnaden per dag året om till och med år 2020. En 
mycket stor andel av dessa kommer dock att göras under sommarhalvåret och sprids 
inte ut över hela året. Hur långa resvägarna blir och vilka störningar transporterna 
medför för övrig trafik avgörs bland annat av vilka logistikupplägg som väljs. 

Transportbehoven för vindkraftsutbyggnaden måste beaktas redan i den tidiga 

3 500 nya vindkraft- 
verk på land planeras

5 till 15 fordons kolonner 
per dag fram till 2020
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samhällsplaneringen. Exploatörernas behov av nya vägar och ombyggnader av vägar 
behöver finnas med i planeringen, såväl när det gäller det statliga som  det kommuna-
la och enskilda vägnätet. Trafikverkets handläggning av behovet av transporter för 
vindkraftsetableringar behöver göras på ett så likartat sätt som möjligt utifrån de re-

gelverk och generella principer som gäller inom verkets ansvarsom-
råden. Samtidigt måste regionala skillnader beaktas. Transporter 
för vindkraftsutbygganden berör flera trafikslag och då främst väg- 
och sjötrafik, så planeringen behöver vara trafikslagsövergripande.

Underlagsmaterial och underliggande  1.3 
 konsultrapporter
En del av det underlag som anlitade konsulter och dåvar ande Vägver-
ket haft tillgång till i arbetet med handboken redovisas i Underlagsma-
terial i koncentrat (Trafikverket 2010:032)

Underlagsmaterial i koncentrat beskriver vilka transporter vind-
kraftsutbyggnaden genererar och hur dessa går till. De rapporter då-
varande Vägverket beställt av konsultbolagen IVL och WSP redovisas 
också i dokumentet i kondenserad form. 

De fullständiga konsultrapporterna redovisas i:

WSP_ Rapport_ Hamninventering vindkraft 2009-10-21.pdf•	  
WSP_Bilaga 1 till Rapport_ Hamninventering vindkraft  •	

 2009-10-21.pdf  
WSP_Bilaga 6 till Rapport_ Hamninventering vindkraft  •	

 2009-10-21.pdf

WSP_Rapport_Samhällsekonomi vid transporter av  •	
 vindkraftverk 09-10-21.pdf  
 (underliggande Excel kalkyler är arkiverade hos  WSP)  

IVL_Rapport_CO•	 2-utsläpp från transporter av vindkraftverk  
 till vindkraftsparken Havsnäs _2009-07-10.pdf

Handbokens målgrupper och syfte 2. 
Handbokens målgrupper är:

inom Trafikverket: personer som arbetar med1. 
analys av behov av investerings- och underhållsåtgärder i samverkan med ex-a. 
terna parter
samråd med kommuner och länsstyrelser (eller motsvarande) om plan- och till-b. 
ståndsärenden – samhällsplanering
förslag till prioritering av investerings- och underhållsåtgärder inom givna pla-c. 
nerings- och anslagsramar
driftstandard, driftproduktion och stöd till enskilda väghållared. 
dispensärenden för transporter på allmänna vägar.e. 

utanför Trafikverket2. 
exploatörer och leverantörer av vindkraftsparkerf. 
transportörer och vägtransportledare för dispenstransporterg. 
handläggare av planer och tillstånd för vindkraftetableringar inom kommuner h. 
och länsstyrelser (eller motsvarande).
enskilda väghållare som berörs av vindkraftsetableringar och Lantmäteriets i. 
handläggare av vindbruksrelaterade transportfrågor

Transportbehovet måste
in i samhällsplaneringen
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Syftet med handboken är att riksdagens beslut med konsekvenser för utbyggna-
den av vindkraften ska stödjas genom Trafikverkets interna agerande samt genom 
verkets medverkan i planeringsprocessen och samspel med berörda aktörer. Tra-
fikverket ska inom sitt ansvarsområde handlägga och besluta i frågor om vindkrafts-
utbyggnaden på ett likartat sätt över hela landet, men med hänsyn till regionala 
skillnader i förutsättningar.  För Trafikverket är det viktigt att i sitt agerande ha en 
samhällssyn på transportinfrastrukturen och transporterna till vindkraftsparkerna 
och de störningar dessa transporter orsakar för övrig trafik och för underhåll och 
drift av främst vägarna. 

Vidare är syftet att de aktörer som är involverade i utbyggnaden av vindkraftsparker 
ska ha kännedom om Trafikverkets krav och handläggningsrutiner.

Planer för vindkraftens utbyggnad3. 
 (se www.svenskvindenergi.org samt www.energimyndigheten.se)

Aktuella utbyggnadsplaner framgår av Svensk Vindenergis och Energimyndighe-
tens hemsidor.
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Kommunala planer –  4. 
 Trafikverkets delaktighet 

Kommunala översiktsplaner 4.1 
 – tematiska och fördjupade 

Vindbruk i samhällsplaneringen – allmänt

För att påskynda en integrering av vindbruk i de kommunala översiktsplanerna har 
Boverket erbjudit statligt planeringsstöd. Bedömningen är att de planeringsinsatser 
som görs för att integrera vindbruk i kommunernas fysiska planer i huvudsak blir 
klara under år 2010. 

I översiktsplanerna redovisas vilka geografiska områden som kommunen identifie-
rat och fastlagt som lämpliga alternativt olämpliga för vindbruk. I planerna omsät-
ter kommunerna i fysisk planering de nationella planeringsmålen för vindkraft och 
kommunens egna mål och ambitioner. 

Till översiktsplanerna ska oftast också miljökonsekvensbeskrivningar göras. Dessa 
utgör ett viktigt underlag för den tillståndsprövning som görs vid länsstyrelserna 
av exploatörernas ansökan enligt miljöbalken eller av exploatörernas ansökan till 
kommunerna enligt plan- och bygglagen (PBL).

Prioritering mellan olika myndigheters anspråk på riksintressen

Energimyndigheten kan utse områden av riksintresse för vindbruk utan att ta hän-
syn till Trafikverkets riksintressen eller vice versa. Länsstyrelserna har till uppgift 
att samordna och bevaka alla statliga riksintressen. Länsstyrelserna svarar också för 
att tillhandahålla en samlad information om olika riksintressen samt att prioritera 
mellan dessa vid oförenliga intressen. 

I översiktsplanerna gör kommunerna en avvägning mellan egna och allmänna in-
tressen och däribland även olika riksintressen. Länsstyrelsens bevakning av hur 
riksintressen beaktats och avvägts i översiktsplanerna görs genom yttranden till 
kommunerna.

Reglerna om avvägning mellan riksintressen anges i miljöbalken. 

I länsstyrelsernas tillståndsgivning för större vindkraftsparker 
enligt miljöbalken prövas och avvägs hur etableringen påverkar 
olika riksintressen. Länsstyrelsernas bevakning av statliga riks-
intressen sker också genom att länsstyrelsen ändrar eller upp-

häver kommunala beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser eller bygglov vid 
påtaglig skada på ett riksintresse enligt miljöbalken.

Länsstyrelsernas tillståndsgivning enligt miljöbalken och beslut om att ändra eller 
upphäva kommunala beslut om detaljplaner, områdesbestämmelser eller bygglov 
kan överklagas till högre instans, exempelvis regeringen. 

Samspel med beslutade väg- och järnvägskorridorer

Väg- och järnvägsutredningar enligt väg- och järnvägslagen sker alltid i kontakt med 
berörda kommuner och mer eller mindre integrerat med kommunernas planering 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Valda korridorer för lokalisering av ny väg eller ny 
järnväg redovisas normalt i de kommunala översiktsplanerna.

Trafikverket beslutar efter genomförd väg- eller järnvägsutredning om lämplig 
geografisk korridor för den fortsatta projekteringen. Trafikverkets beslut om val av 
väg- eller järnvägskorridor kan inte överklagas. Av beslutshandlingen ska framgå 
hur kraven i 2-5 kap. miljöbalken om exempelvis riksintressen har tillgodosetts. Om 
Trafikverket inte är överens med länsstyrelsen om val av korridor ska frågan lyftas 
till regeringen för avgörande. 

Avvägning av riksintressen 
prövas enligt miljöbalken
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Trafikverkets val av geografisk korridor för större infrastrukturprojekt enligt 17 kap 
miljöbalken tillåtlighetsprövas av regeringen (på obligatorisk eller frivillig grund. I 
tillåtlighetsprövningen görs en avvägning mellan påverkade riksintressen. 

Transportnätens och elnätens förutsättningar –  
prioriterade utvecklingsområden

Boverket bedömer att transportnätens och elnätens förutsättningar endast i undan-
tagsfall har uppmärksammats i den kommunala översiktsplaneringen. Planerings-
metodiken behöver här utvecklas i en bred samverkan mellan flera parter. Denna 
handbok utgör ett steg i den utvecklingen.

Det är viktigt att trans-
port förutsättningarna 
uppmärksammas i den 
kommunala översiktspla-
neringen.



 Intressekonflikter  
mellan vindkraftseta-
bleringar och utpekade 
riksintressen.

Intressekonflikter mellan områden som föreslås som lämpade för vind-
kraftsetableringar och av Trafikverket utpekade riksintressen för vägtrafik, 
bantrafik, luftfart och sjöfart.

Kommentar: Etablering av vindkraftverk i och i närheten av dessa riksin-
tressen kan ge upphov till konflikter vid avvägning av samhällets hushåll-
ning av mark.

Reservationer för 
framtida väg- och 
järnvägskorridorer.

Av Trafikverket beslutade väg- och järnvägskorridorer som har reserverats 
för framtida nya statliga vägar och järnvägar m.m.
Kommentar: Etablering av vindkraftverk i och i närheten av dessa korri-
dorer kan ge upphov till konflikter om markanvändningen. Beslut om dessa 
korridorer är dock oftast väl förankrade hos kommunerna.

Vindkraftetablering-
ars påverkan på vägars 
och järnvägars framtida 
utvecklingsbehov.

Hur vindkraftetableringar i vägars och järnvägars närhet påverkar framtida 
utvecklingsbehov och vägarnas och järnvägens nyttjande på lång sikt. Det 
bör exempelvis beaktas om skyddsavstånden i framtiden kan minskas om 
vägarna eller järnvägarna behöver byggas ut med fler körfält och spår. 

Identifiering av färdvägar 
för dispenstransporter 
samt åtgärder.

En preliminär identifiering av möjliga och lämpliga färdvägar för dispen-
stransporter och vilka större framkomlighetsförbättrande åtgärder som 
behöver göras för att bedömda transporter ska komma fram till vindkrafts-
området. Identifiering av lämpliga färdvägar bör även ta i beaktande påver-
kan på övrig trafik m.m.

Identifiering av färdvä-
gar för andra transporter 
som påverkar vägarnas 
livslängd.

En preliminär identifiering av troliga färdvägar för omfattande andra trans-
porter som påtagligt kan påverkar vägarnas livslängd (till exempel grus- och 
betongtransporter) och en bedömning av nödvändiga åtgärder.

 Särskil hänsyn till na-
tur- och kulturmiljövär-
den kring identifierade 
färdvägar.

Vägar och områden som utpekats av Trafikverket och som berörs av iden-
tifierade färdvägar. Det kan handla om kulturvägar,  kulturbroar, alléer och 
vägträd samt artrika vägkanter.  

Underlag för dessa natur- och kulturmiljövärden finns på Trafikverkets 
regioner och kan variera i omfattning och aktualitet. Hos exempelvis Läns-
styrelsen och Trafikverket finns underlag som berör ytterligare kulturmil-
jövärden (väghållningsstenar, olika fornminnen i vägens sidoområde etc.) 
och övriga naturmiljövärden (naturminnesmärkta träd, förekomster av 
hotade och rödlistade djur och växter i sidoområdet). 

Dessa vägar kan vanligtvis inte byggas om för att klara skrymmande och 
tunga vindkraftstransporter utan att vägen eller bron ändrar sin ursprung-
liga karaktär. I vissa fall kan dispenser krävas för biotopskydd och artskydd 
i enlighet med miljöbalken (MB).

Viktigt med ett tidigt samarbete i planeringsprocessen4.2 
Det är önskvärt att kommunernas översiktsplaner tar hänsyn till transportinfra-
strukturens förutsättningar, planer, utvecklingsmöjligheter och villkor. Detta är 
viktiga utgångspunkter för en samhällekonomiskt och miljömässigt avvägd plane-
ring och för vilka förutsättningar som finns att förverkliga en etablering av vindkraft 
i utpekade områden. 

Trafikverket och kommunerna behöver etablera ett tidigt samarbete i dessa pla-
neringsprocesser. Det är då väsentligt att Trafikverket bistår kommunerna med 
att beskriva vilka insatser som behövs i transportinfrastrukturen för att exploa-
tera ett visst område för vindbruk, och då främst för vägnätet. Syftet är att i ett 

tidigt skede få belyst vilka begränsningar och förutsättningar som befintligt vägnät 
och hamnar har för transporter vid olika lokalisering av vindkraftsområden. Påver-
kan på annan trafik bör då också belysas.

Trafikverket kan
bistå i planarbetet

ü

CHECKLISTA

I samråden mellan kommunerna och Trafikverket är det bland annat angeläget att belysa följande frågor när vind-
bruk integreras i översiktsplanerna (och detaljplanerna):

ü

ü

ü

ü

ü
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Tillstånd för vindkraftsetableringar  5. 
 –  Trafikverkets delaktighet

Allmänt om tillstånd för att få etablera vindkraftverk 5.1 
 (se Vindlov)
En mängd aktörer är delaktiga när det gäller tillståndsgivning och tillhörande sam-
hällsplanering som ingår i prövningen. Samlad information om tillståndsfrågor för 
vindkraftsparker (och enskilda vindkraftverk) ges på webbplatsen Vindlov. Se En-
ergimyndighetens webbplats.

Prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen 5.2 
Vindkraftverk och vindkraftsparker prövas enligt miljöbalken och i vissa fall enligt 
plan- och bygglagen (PBL). 

Tillståndsprövningen för större vindkraftsparker och vindkraftverk ska ske samlat 
enligt miljöbalken, efter en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2009. Pröv-
ningen sker vid miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna om vindkraftver-
ken placeras på land och vid miljödomstolen om vindkraftverken byggs till havs. 

Kraven på detaljplan och bygglov tas i allmänhet bort i de fall upp-
förandet av ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. 
För vindkraftsparker och vindkraftverk som inte är så stora att de 
kräver tillstånd enligt miljöbalken krävs bygglov (dock inte för de 
allra minsta) enligt plan- och bygglagen och anmälan enligt miljöbalken. Detaljplan 
krävs även när vindkraftverk planeras i områden där det finns en stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse eller anläggningar.

Tillståndsplikt enligt miljöbalken gäller för:

två eller flera verk där vart av ett har en totalhöjd högre än 150 meter och för •	
tillkommande verk i en sådan grupp verk eller vid utbyggnad av en befintlig 
vindkraftsetablering där den nya gruppen verk efter komplettering med nya verk 
uppnår angiven storlek .

sju eller flera verk där vart av ett av verken har en totalhöjd högre än 120 meter •	
och för tillkommande verk i en sådan grupp verk eller vid utbyggnad av en be-
fintlig vinkraftsetablering, där den nya gruppen verk efter komplettering uppnår 
angiven storlek. 

Prövningsmyndigheten (länsstyrelsen) får ge tillstånd till en vindkraftsanläggning 
endast om kommunen har tillstyrkt den. Motivet är att kommunerna ska behålla ett 
inflytande över etableringen av vindkraft. 

Samlad tillståndspröv-
ning enligt miljöbalken
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Skyddsavstånd till väg och järnväg                                      5.3 
Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och andra anläggningar placeras och ut-
formas så att de inte inverkar menligt på trafiksäkerheten. 

Vägfrågorna behandlas i Boverkets handbok ”Vindkraftshandboken – Planering och 
prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden”, utgiven januari 
2009. Här hänvisas främst till allmänt formulerade krav i PBL. 

Under skyddsavstånd anges: Avståndet till allmän väg bör enligt dåvarande Vägver-
ket vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter oavsett vägtyp. Ett lämpligt avstånd 
fastställs efter samråd med Vägverket (Trafikverket) och andra berörda.

Boverket är den myndighet som har ett ansvar för regelverken om skyddsavstånd 
till väg och järnväg. En diskussion pågår om hur dessa regler ska utformas.

Vid beslut om skyddsavstånd till väg och järnväg bör hänsyn tas till ett framtida 
scenario om troliga breddningar av dessa vägar och järnvägar och framtida regler 
för skyddsavstånd. 

 Det kan även finnas andra regelverk om skyddsavstånd från och till elektriska etable-
ringar, exempelvis för järnväg, samt för flygetableringar som kan behöva beaktas.

Exploatörens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken5.4 
Inom miljöprövningsprocessen finns idag begränsade möjligheter att kräva att 
exploatören redovisar transportfrågorna i ansökan och i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Tillståndsprövningen behandlar lokaliseringen av vindkraftparken och 
inom ramen för denna bedömning finns endast begränsat utrymme för prövnings-
myndigheten att begära utredningar som rör transporter på det allmänna vägnätet. 

Exploatören upprättar miljökonsekvensbeskrivningar för de vind-
kraftsparker som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken. För 
att ansökan ska kunna behandlas måste tillräcklig kvalitet säkras. 
Exploatören gör detta bland annat genom att redovisa vilka sam-

råd man haft och vilka hänsyn som har tagits. Trafikverkets region är en viktig 
samrådsinstans.

Enligt Trafikverket är det väsentligt att miljöprövningen beaktar förutsättningarna 
och villkoren för transportinfrastrukturen, vindkraftstransporterna och berörd öv-
rig trafik. Tillgänglig information i exploatörernas och Trafikverkets plansamspel 
(se nästa avsnitt) som är av väsentlig betydelse för miljöfrågor bör därför redovisas 
i exploatörens miljökonsekvensbeskrivningar. 

Vindkraftverk som inte tillståndsprövas enligt  5.5 
 miljöbalken men där bygglov krävs
Vid mindre etableringar behöver vindkraftverk inte tillståndsprövas enligt miljö-
balken. I stället krävs då en anmälan enligt miljöbalken till länsstyrelsen och en 
bygglovsansökan till kommunen (se även avsnitt 5.2). 

Se i övrigt föregående avsnitt (Exploatörens ansökan om tillstånd enligt miljö-
balken).

Tillståndsmyndigheternas samråd och remisser i  5.6 
 tillståndsärenden
Länsstyrelserna och kommunerna ska samråda med Trafikverket vid beredningen 
av tillståndsärenden för vindkraft om Trafikverket, enligt miljöbalken eller plan- 
och bygglagen, bedöms ha väsentliga intressen att bevaka.

Enligt lagstiftningen tillmäts den kommunala planeringen (översikts- och detalj-
planerna) avgörande betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft enligt miljö-
balken. Det är därför av speciell vikt att transportfrågor beaktas i kommunernas 
planarbete och i de miljökonsekvensbeskrivningar som där görs.

Förutsättningar för trans-
porter bör beaktas
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Vid tillståndsmyndigheternas samråd med Trafikverket är samma frågor av vikt att 
bevaka som de som beskrivs i avsnittet om samspelet mellan Trafikverket och kom-
munerna om kommunala planer, se avsnitt 4.2. 

Exploatörernas och Trafikverkets  6. 
 plansamspel – begränsat till vägfrågor

Plansamspel om väginvesteringar6.1 
En beskrivning av hur planeringen av samhällets väginvesteringar går till och hur 
Trafikverket samverkar med externa intressenter redovisas i Trafikverkets (Vägver-
kets) publikation 2009:14 ”Vår del i samhällsbyggandet”.

Plansamspel och överenskommelser  6.2 
 – tidig kommunikation viktig
Den som planerar att investera i en vindkraftspark har behov av att tidigt 
få tydliggjort vilka finansiella förutsättningar som gäller för att genom-
föra nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet. Beslut om finansiering 
måste finnas i så god tid att berörda parter hinner planera och genom-
föra åtgärderna under kontrollerade former. 

En tidig kommunikation om behoven av åtgärder och finansiering är oftast också en 
förutsättning för att i tid kunna söka alternativ finansiering i form av till exempel 
EU-bidrag.

Beslut om finansiering
måste finnas i god tid
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I figur 1 illustreras det plansamspel som behövs mellan exploatören och Trafikver-
ket och för de åtgärder Trafikverket och exploatören behöver göra på det statliga 
vägnätet. Genomförandet av dessa planer redovisas också. 

Avsiktsförklaringar och avtal 6.3 
Resultatet av plansamspelet och överenskommelser om parternas finansiering bör 
dokumenteras i avtal (markerat med gult i tabell 1). Dessa avtal är av betydelse för 
exploatörens ekonomiska planering och för att Trafikverket ska hinna planera och 
projektera åtgärden enligt de lagkrav som ställs på väghållaren vid fysiska åtgärder 
på det statliga vägnätet och därefter genomföra åtgärderna. 

Hur omfattande dessa avtal blir kommer att variera starkt beroende på behov och 
förutsättningar. 

Parterna bör tidigt upprätta en avsiktsförklaring vid större vindkrafts etableringar 
och vid speciella eller stora behov på vägnätet. Detta ligger i båda parters intresse. 

Avsiktsförklaringen bör omfatta målsättningen för den fortsatta pro-
cessen och vilka större åtgärder som ska genomföras och finansieras av 
respektive part. Den bör också omfatta en överenskommelse om prin-
ciper för fördelningen av kostnader.

Bindande överenskommelser mellan Trafikverket och exploatören bör regleras 
i avtal (utöver de där Trafikverket utfärdar tillstånd). Detta ligger i båda parters 
intresse. 

Dessa avtal kan vanligtvis upprättas först när detaljerade transportplaner finns 
framme. Av avtalen bör framgå vem som gör vad och vem som står för fi-
nansieringen. Avtalen om parternas åtaganden bör även innehålla hur des-
sa kontrolleras och besiktigas. 

Avsiktsförklaringar och avtal mellan parterna ska bygga på Trafikverkets 
generella principer för finansiering av åtgärder på det statliga vägnätet re-
laterade till vindkraftsutbyggnaden (se även avsnitt 7.2).

Exploatör

Trafik-
verket

Översiktliga transportplaner
Behov av mer omfattande bärighetshö-
jande och plan- och profilförbättrande 
åtgärder.

Allt mer detaljerade transportplaner Färd-
vägar med behov av större punktåtgärder, 
tidigarelagt underhåll och förstärkt drift m.m.

Exploatörens egna åtgärder på vägnätet 
efter medgivande från Trafikverket och med-
verkan i gemensamma besiktningar m.m.

Avsiktsförklaringar i tidiga skeden baserat på 
Trafikverkets principer för finansiering (större parker 
och vid speciella eller stora behov på vägnätet m.m.)

Avtal och överenskommelser om åtaganden och 
finansiering.

Årligen upprättande treåriga verksamhetsplaner inom fastlagda planer (inkl. löpande prio-
ritering av nya åtgärder inom åtgärdsplaneringens potter) och inom de ekonomiska ramar 
som erhålls i planeringsdirektiv och genom exploatörernas finansiering.

Planering, lagstadgade myndighetsuppgifter (ibland med långa ledtider) och 
genomförande av åtgärder med allmänna medel eller medel från exploatören och 
besiktningar enligt avtal av gjorda åtaganden.

ByggskedetUpp till som mest ca 5 år före byggstart, beroende på bland 
annat parkens storlek eller på transportförutsättningarna.

Figur 1: Plansamspel och 
överenskommelser mellan 
exploatörer och Trafikverket.

Ansvarig

Dialog

Vad ska göras och hur
fördelas kostnaderna?
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För etableringar som endast kräver mindre åtgärder i direkt anslutning till enskilda 
dispenstransporter (demontering och återställande av skyltar, räcken med mera) 
och där övriga transporter inte påtagligt riskerar de allmänna vägarnas livslängd 
behövs dock inga avsiktsförklaringar eller avtal.

Exploatörens transportplaner  6.4 
 – stegvis allt mer detaljerade
Den kommersiella exploateringens första steg är att specialiserade konsultföretag 
eller exploatörerna själva med egna resurser inventerar lämpliga etableringsområ-
den i utpekade vindkraftsområden. Arbetet kan vara beställt av intresserade exploa-
törer eller finansiärer eller kan vara gjort på spekulation för framtida försäljning av 
planerna. 

Exploatörens transportplaner utgör en viktig grund för kommunikationen med 
Trafikverket och för verkets treåriga verksamhetsplaner, som upprättas årligen. 
Exploatörerna bör ta kontakt med Trafikverket redan i tidiga skeden för att göra 
en gemensam bedömning om det krävs mer omfattande åtgärder för att höja bä-
righeten eller förbättra vägars linje- och profilstandard. En tidig kontakt underlät-
tar också handläggningen av de formella tillstånd som exploatören behöver få från 
Trafikverket.

Följande frågor bör hanteras i exploatörens samråd med Trafikverket om 
vägtransportfrågor:

Avtalen bör reglera:
Vem	som	gör	vad »
Vem	som	står	för	 »
finansieringen

Åtaganden för kon- »
troll och besiktning

Tidig kontakt 
underlättar 

 Färdvägar och bärighet 
för dispenstransporter.

Färdvägar och bärighet för dispenstransporter, som visar att planerade 
transporter kan komma fram till vindkraftsområd et under förutsättning att 
identifierade brister åtgärdats. 

Kommentar: När dessa transporter blir aktuella krävs dock formella 
ansökningar om dispens. Det är därför väsentligt att exploatören gör till-
räckligt säkra bedömningar av lämpade och möjliga transportmedel och 
färdvägar i god tid före byggstart. Det är en förutsättning för att nödvän-
diga åtgärder ska hinna planeras och åtgärdas.  
Exploatören rekommenderas att tidigt samråda med Trafikverket om 
möjliga och lämpliga färdvägar. De krav som ställs på exploatörens (trans-
portörens) transportplaner inför ansökan om dispens för tunga och skrym-
mande transporter på allmän väg redovisas i avsnitt 8.2.

Färdvägar för omfattan-
de andra transporter.

Färdvägar för omfattande andra transporter som påtagligt kan påverka 
vägens livslängd (till exempel grus- och betongtransporter).

Åtgärder bärigheten och 
förbättr ingar profiler.

Behov av åtgärder för att höja bärigheten och förbättra vägars plan- och 
profilstandard

Behov av tidigarelagda 
underhållsåtgärder

Större punktinsatser Behov av större punktinsatser, såsom breddningar av kurvor och korsning

 Väganslutningar Anslutningar av enskilda tillfarts- och utfartsvägar till allmänna vägar.

Inverkan på natur- och 
kulturmiljövärden.

Transporternas eventuella inverkan på av Trafikverket utpekade kulturvä-
gar, kulturjärnvägar och kulturbroar, alléer, vägträd och artrika vägkanter 
m.m. I vissa fall kan dispenser krävas i enlighet med miljöbalken (MB) för 
biotop- och artskydd.

Restriktioner på det en-
skilda vägnätet.

I Trafikverkets samspel med exploatörerna bör kända restriktioner (fram-
komlighet och miljörelaterade förutsättningar etc.) på det enskilda vägnä-
tet redovisas. Trafikverket bör också tillhandahålla uppgifter om väghållare 
för dessa enskilda vägar.

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
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Årlig treårig planering6.5 
Trafikverkets regioner upprättar årligen treåriga verksamhetsplaner där man re-
dovisar de investeringsåtgärder (om- och nybyggnad av väg) som Trafikverket 
planerar i regionen under treårsperioden. Planen visar också vilka underhållsåt-
gärder och driftåtgärder som kommer att genomföras. Exploatörernas transport-
planer, avsiktsförklaringar och avtal med Trafikverket utgör viktiga inspel till 
verksamhetsplanerna.

I dåvarande Vägverkets region norr har gjorts en analys av framkomligheten för 
transporter på väg av vindkraftverk från hamnen i Umeå till planerade etablerings-
områden. Syftet med studien är att den ska utgöra ett underlag för prioriteringar i 
regionens verksamhetsplan.

Verksamhetsplanerna utgår från fastlagda nationella och regionala pla-
ner och mål samt från de planeringsramar som Trafikverkets regioner 
får från den nationella och regionala samhällsfinansieringen. I den år-
liga översynen av verksamhetsplanerna görs fortlöpande mindre omdis-

poneringar av planlagd verksamhet. Nya åtgärder prioriteras löpande in inom de 
planeringsramar som regionen erhåller.

Verksamhetsplanen innehåller också de åtgärder på det statliga vägnätet som finan-
sieras med privata medel från bland annat exploatörer av vindkraftsparker.

Regelkraven ger långa ledtider6.6 
En stor del av planerade vindkraftsparker på land ligger i områden med ett glest och 
lågtrafikerat vägnät. Det innebär att transporterna till dessa vindkraftsparker ofta 
behöver använda statliga, kommunala och enskilda vägar med dålig bärighet och låg 
plan- och profilstandard.

Alla åtgärder på det statliga vägnätet – stora som små – ska planeras, projekteras och 
genomföras av Trafikverket och av Trafikverkets konsulter och entreprenörer. Efter 
medgivande från Trafikverket kan vissa åtgärder få projekteras och genomföras av 
exploatören. Exploatörens konsulter, entreprenörer och transportörer måste då ha 
dokumenterad kompetens (vara certifierade inom vissa områden) för att få arbeta 
inom vägområdet.

Trafikverket behöver vanligtvis börja planeringen och projekteringen senast två år 
innan mer omfattande åtgärder ska vara genomförda, till exempel före byggstart för 
en vindkraftspark. Det är den tid som krävs för större åtgärder som behövs för att 
hinna höja bärigheten och förbättra vägens plan- och profilstandard. 

Även till synes enkla åtgärder kräver en god framförhållning. En arbetsplan med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas för många 
punktvisa åtgärder (även om de återställs efter transporterna). Exempel på sådana 
åtgärder är breddningar av korsningar som ställer krav på att Trafikverket löser in 
ny mark utanför vägområdet. Om arbetsplanen måste fastställas medför det långa 
ledtider (upp till 1 år) innan arbetena kan påbörjas. Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska godkännas av länsstyrelsen. 

Det är väsentligt att i god 
tid inventera brister och 
åtgärda dessa innan tunga 
och ”skrymmande” trans-
porter släpps fram.

Viktigt få in behoven 
i verksamhetsplanerna

Minst två års 
framförhållning 



19

Punktvisa åtgärder där man inte behöver ta ny mark i anspråk genomförs utan krav 
på arbetsplan. Det kan dock ställas krav på trafikanordningsplaner om trafiken 
påverkas. 

Mindre åtgärder kan exploatören (transportören) genomföra med egna resurser 
(korsande ledningar, provisoriska breddningar m.m.) eller också beställs de direkt 
av Trafikverkets driftentreprenör. 

En del punktåtgärder behöver upphandlas av Trafikverket. Upphandlingar görs en-
ligt lagen om offentlig upphandling och man får räkna med att det tar minst 3 måna-
der innan det finns ett färdigt avtal. 

Plansamspel mellan exploatörer och enskilda  6.7 
 väghållare – tidig kommunikation viktig
Det ligger i exploatörens intresse att få trafikera berörda enskilda vägar och att säk-
ra tillträdet till och disponeringen av mark för transportändamål.

Med en god framförhållning och planering av exploatörernas kontakt med enskilda 
väghållare undviks förseningar och rättstvister. Enskilda väghållare behöver ta hän-
syn till den demokratiska processen i föreningen och krav kan finnas om att vissa 
beslut (avtal och avsiktsförklaringar m.m.) tas i föreningens stämma.

Vissa av de åtgärder som behöver göras på det enskilda vägnätet kan 
kräva ny förrättning med beslut om ändrat vägområde och nya andels-
tal för byggande och drift i vägsamfälligheten. Dessa processer är ofta 
tidskrävande.

Förrättningen kan överklagas av berörda markägare till Fastighetsdomstol och vi-
dare till Hovrätt och prövas enligt Anläggningslagen. Vid ett överklagande kan det 
ta flera år innan förrättningen vinner laga kraft.

God framförhållning
underlättar processen

Med god framförhållning 
och tidig kontakt mellan 
exploatören och berörda 
enskilda väghållare kan 
förseningar och rättstvister 
undvikas.
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Statlig och delad finansiering  7. 
 – generella principer

Statlig finansiering för vindkraft i nationell plan och  7.1 
 länsplaner för transportinfrastrukturen
Se  mer information i ”Förslag till Nationell plan 2010-2021 på www.trafikverket.se

I nationell plan för transportinfrastruktur 2010-2021 finns inga planlagda medel för 
åtgärder i form av namngivna objekt som har direkt samband med vindkraftsut-
byggnaden. I några av länsplanerna för regional transportinfrastruktur (länsplaner) 
finns dock vissa medel avsatta för utbyggnad av vindkraften.

I den nationella planen finns, utöver medel till namngivna vägprojekt, även medel 
för åtgärdsområden (potter) avsatta för olika typer av åtgärder och behov. Dessutom 
finns inom drift- och underhållsanslaget särskilda medel för bärighetsåtgärder. 

Det är i första hand inom ramen för dessa som vindkraftsutbyggnadens behov kan 
vara med och konkurrera i prioriteringen av hur planperiodens anslagsmedel ska 
användas. Fördelningen av dessa medel sker årligen i samband med den treåriga 
verksamhetsplaneringen.

I den nationella planen framhålls att åtgärder bör identifieras i nära samarbete med 
”länsplaneupprättare, kommuner, näringsliv och organisationer, ex-
empelvis genom att berörda aktörer inbjuds till en eller flera årsvisa 
dialoger”. Syftet är bland annat att skapa en flexibilitet i planen som 
gör att Trafikverket kan möta initiativ från andra aktörer och snabbt 

uppkomna behov, till exempel i samhällsbyggandet eller hos näringslivet.

En översyn pågår dock av planprocessen. Detta kan komma att förändra processen 
för hur de statliga medlen till transportinfrastrukturen fördelas.

Delad finansiering (sam- och medfinansiering)7.2 
I arbetet med nationell plan 2010-2021 har frågan lyfts om delad finansiering av 
investeringar i transportinfrastrukturen. Grundsynen är att möjliggöra och upp-
muntra delad finansiering av investeringar i transportinfrastrukturen och att detta 
görs med utgångspunkt i statens och övriga intressenters relativa nyttor.

Den statliga finansieringen av olika åtgärder kan delas mellan den nationella planen 
och länsplanerna (s.k. samfinansiering). Finansieringen kan också delas mellan stat-
liga medel genom nationell plan eller länsplanerna och medel från kommuner eller 
privata intressenter (s.k. medfinansiering). Båda dessa modeller kan kombineras i 
olika finansieringslösningar. Statliga medel för åtgärder på det enskilda vägnätet 
utgör statligt bidrag till enskilda väghållare och är av karaktären medfinansiering.

Statlig samfinansiering från olika statliga intressenter och medfinansiering från 
vindkraftparkernas exploatörer eller andra privata och allmänna intressen-
ter (kommuner, regionorgan m.m.) av investeringar i transportinfrastrukturen 
bör prövas bl.a. vid vindkraftsetableringar och sättas i relation till nyttan för 
intressenterna. 

Förutsättningar och möjligheter för delad finansiering av investeringsobjekt finns 
beskriven rapporten ”Finansiell samverkan i infrastrukturprojekt – modeller och 
metoder”, daterad 2008-09-29. 

Åtgärderna identifieras
av parterna tillsammans

Nyttan i fokus
för finansieringen
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Generella principer för finansiering av åtgärder på det  7.3 
 statliga vägnätet för vindkraftstransporter
För att möjliggöra och säkra transporter till och från planerade vindkraftsparker 
behöver man tidigt identifiera de åtgärder som behövs på det statliga vägnätet och 
säkerställa finansieringen.

Nedan redovisas de generella principer Trafikverket tillämpar för finansiering 
av åtgärder på det statliga vägnätet relaterat till transporter för vindkraftsut-
bygganden. För åtgärder med delad finansiering bekostar intressenterna (Tra-
fikverket, exploatören m.fl.) sina respektive delar som reglerats i avtal.

TRAFIKVERKET BEKOSTAR:

Planering, projektering, marklösen och byggand•	 e av de investeringsåtgärder 
som är prioriterade i fastlagda verksamhetsplaner. 

Planering och genomförande av drift och underhåll•	  på det statliga vägnätet 
till den normaltstandard som är beslutad i fastlagda verksamhetsplaner.

EXPLOATÖREN BEKOSTAR:

Planering, projektering, marklösen och alla byggåtgärder (främst större punkt-•	
åtgärder, anslutningar och återställande av dessa ) som inte är prioriterade i 
fastlagda planer för det statliga vägnätet. 
Om inget annat reglerats i avtal mellan exploatören och Trafikverket bekostar 
dock Trafikverket relaterade myndighetsuppgifter (projektledning, formalia 
kring marklösen, granskning av miljökonsekvensbeskrivningar m.m.).

Kostnader som uppstår på grund av att underhållsåtgärder tidigareläggs för att •	
klara transporterna till och från vindkraftsparken – se även nedan om reglering 
av vägskador på befintligt vägnät.

Utökade driftinsatser som krävs för att klara transporterna till och från vind-•	
kraftsparkerna – se även nedan om reglering av vägskador på befintligt vägnät.

Mindre punktåtgärder som borttagande och återställande av skyltar, räcken med •	
mera föranledda av dispenstransporter enlig gällande regler.

REGLERING AV VÄGSKADOR PÅ BEFINTLIGT VÄGNÄT

När Trafikverket beslutar om att godkänna en dispenstransport är en förutsätt-•	
ning att transporten inte riskerar att skada vägen. I 13 kap. §4 trafikförordningen 
anges att ”dispens kan medges om det kan ske utan fara för skada på vägen”. 
Om transporten ändå förorsakar skador på vägen men transportören uppfyllt 
dispensbeslutets krav ligger ansvaret och kostnaden för att åtgärda skadorna helt 
på Trafikverket.  
Kommentar: De regler som gäller för dispenstransporter är dock inte tänkta 
för de mycket omfattande transporter som kan bli aktuella för stora vindkrafts-
parker. Om dispenstransporterna riskerar att starkt skynda på vägens nedbryt-
ning kan därför Trafikverket begära att exploatören bidrar med finansiering för 
att vidmakthålla vägen i normalt skick. För att Trafikverket ska kunna begära 
medfinansiering för dessa åtgärder krävs att överenskommelse härom träffats i 
parternas avsiktsförklaring och att detta bekräftas i avtal. Om avtal inte träffats 
och Trafikverket bedömer att vägarnas bärighet inte kan garanteras kommer 
trasportdispens inte att kunna ges. 

En stor del av de planerade vindkraftsparkerna ligger i områden med lågtrafike-•	
rade statliga vägar med låg bärighet. Dessa vägar belastas sällan med de brut-
tovikter och axellaster som de är upplåtna för. Vid byggande av vindkraftsparker 

Viktigt säkra
finansieringen i tid
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belastas dock dessa vägar med låg bärighet av omfattande grus-, berg- och 
betongtransporter och andra tunga transporter. De omfattande transporterna 
gör att vägens nedbrytning accelererar starkt. För att säkra vägens bestånd kan 
Trafikverket sätta ned tillåtna axellaster under byggtiden. 
Om Trafikverket inte kan finansiera det ökade vägslitaget är principen att 
exploatören ska vara med och finansiera den ökade insats som behövs för att vid-
makthålla dessa vägar i normalt skick med de framkomlighetsrestriktioner som 
normalt tillämpas. Innan transporterna påbörjas ska därför avtal upprättas 
mellan Trafikverket och exploatörerna som reglerar förhållandet. 

Vägarna ska gemensamt besiktigas före, under och efter transporterna. Om det 
inte föreligger något avtal mellan exploatörerna och Trafikverket kommer den 
tillåtna axellasten på sedvanligt sätt att anpassas till vägens kondition.

EU-FINANSIERING

Möjligheten till EU-finansiering bör undersökas i varje projekt. Ansökan bör 
lämnas in gemensamt av berörda aktörer – kommun, exploatör, Trafikver-
ket med flera. Exploatörerna eller kommunerna är de som i första hand bör 
ta initiativ till EU-ansökan. Förutsättningarna för att få en ansökan beviljad 

ökar om denna har en bredare inriktning än bara väg- och transportåtgärder. 

Finansiering för enskilda vägar7.4 
Exploatörers och enskilda väghållares gemensamma åtaganden och ekonomiska 
överenskommelser regleras i olika typer av avtal och i vissa fall i förrättningsbeslut 
(lantmäteriförrättning).

Statlig finansiering av bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar hanteras 
inom nationell plan 2010-2021. Statlig finansiering av bidrag för byggande och re-
konstruktion och andra större underhållsåtgärder av enskilda vägar hanteras inom 
länsplanerna. Statliga bidrag för bärighetshöjande åtgärder finansieras därför inom 
länsplanerna.

Bidrag för bärighetshöjande åtgärder ansöker vägföreningarna om hos Trafikverket 
i form av särskilt driftsbidrag. 

Trafikverket prioriterar ansökningarna och bidragsbeloppet är högst 70 procent av 
kostnaden. Trafikverkets (Vägverkets) föreskrifter om statsbidrag till enskild väg-
hållning; VVFS 1990:4, § 4, medger dock inte statliga bidrag till enskilda vägar inom 
exploateringsområde eller vägar som i huvudsak betjänar sådant område.

Hur vindkraftsutbyggnadens behov kommer att påverka fördelningen av bidragen 
till enskild väghållning avgörs av det regelverk som styr bidragsgivningen.

Undersök möjlighet
till EU-finansiering
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Väganknutna tillstånd som exploatören  8. 
 söker hos Trafikverket

Ansökan om anslutning av enskilda till- och utfarts– 8.1 
 vägar till allmänna vägar där Trafikverket är väghållare
Se även information om anökningar för anslutningar på www.trafikverket.se

Det krävs tillstånd för att få ansluta enskilda till- och utfartsvägar (körvägar) till 
en allmän väg där Trafikverket är väghållare, enligt 39 § väglagen. Tillstånd krävs 
för enskilda vägar med som utan allmänna bidrag. Ansökan om tillstånd görs hos 
väghållningsmyndigheten (Trafikverkets region) för den fysiska anslutningen inom 
vägområdet. Nationella rekommendationer finns i handboken Vägar och gators ut-
formning (VGU). 

Tillståndet kan vara tidsbegränsat, om anslutningen bara behövs under 
viss tid. När tidsbegränsningen har gått ut ska anslutningen tas bort och 
marken återställas. Om en permanent anslutning ska ersätta en tillfäl-
lig anslutning i samma läge, men i annat utförande, behövs ett beslut 
för den permanenta anslutningen. Den tillfälliga anslutningen ska då 
byggas om efter de villkor som anges i beslutet för den permanenta anslutningen. 

De anslutningar som används under byggtiden har ofta mycket trafik, medan de 
permanenta, som ska användas i driftskedet, nästan inte alls trafikeras. Ur trafik-
säkerhetssynpunkt är det därför oftast viktigare att ställa höga krav på utform-
ning, utmärkning och trafikanordningsplaner för tillfälliga anslutningar än för 
permanenta. 

Samspelet mellan exploatörer och enskilda väghållare vid ansökan om anslut-
ning av enskilda vägar till allmänna vägar

Trafikverkets tillstånd att få ansluta enskilda vägar till statliga vägar har till syfte att 
säkra trafiksäkerheten. 

Den som ansöker om anslutningstillstånd – vanligtvis exploatören – har ett eget 
ansvar att säkra tillträdet till och disponeringen av berörd mark och att få rätt att 
trafikera berörda enskilda vägar (körvägar) med eller utan allmänna bidrag. 

Det ligger i exploatörens intresse att i god tid samråda med berörd enskilda väghål-
lare och markägare och komma överens om vem som ska ansöka om anslutnings-
tillstånd. Om parterna inte kan komma överens kan någon av sakägarna påkalla 
en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen. Beslutsprocessen blir då oftast 
mycket utdragen.

Även om lantmäterimyndigheten (LM) beslutar om ändrad eller ny gemensam väg 
(gemensamhetsanläggning) som förutsätter ny eller ändrad anslutning till allmän 
väg så måste anslutningstillstånd enligt §39 VägL sökas. Skillnaden blir att lantmä-
terimyndigheten (LM) samråder med Trafikverket om att anslutningstillstånd kan 
påräknas. Det är sedan upp till exploatören eller delägarna (vid delägarförvaltning) 
eller styrelsen (vid föreningsförvaltning) att ansöka om anslutningstillstånd innan 
vägen utförs.

Ansökan om dispens för transporter på allmänna vägar8.2 
Se även om transportdispenser  på www.trafikverket.se

Transporter som kräver dispens för att få framföras på väg 

Krav på dispens för transport på allmän väg regleras i trafikförordningen 
(1998:1276). 

Vid transporter på allmänna vägar genom två eller flera kommuner söks dispens 
hos den region i Trafikverket där färden påbörjas. Dispensen gäller för transporter 

Ställs oftast högre krav
på tillfällig anslutning



24

på de statliga och kommunala vägar som berörs. Handläggningstiderna beror bland 
annat på vilka samråd som skett i tidigare skeden och vilken typ av transport det 
gäller och hur omfattande transporterna är. 

Vid transporter med färd på allmänna vägar som görs inom en kommun görs ansö-
kan hos kommunen. Dispensen gäller för transport på de statliga och kommunala 
vägar som berörs.

Vägval och transportörens besiktningsansvar vid dispensansökan hos Trafik-
verket

Transportören ska undersöka framkomligheten på den tänkta transportvägen och 
kontrollera fria höjder samt plan- och profilstandard. I ansökan ska trans-
portören bifoga ett intyg om färdväg, som ska visa att den aktuella trans-
porten klarar angiven färdväg. Trafikverket gör därefter en bedömning av 
bärigheten.

Cabotage

Gällande EU-regler (förordning EEG nr 3118/93 om cabotage – regler för tillfälliga 
godstransporter i Sverige av utlandsregistrerade kommersiella vägbundna godsfor-
don) kan påverka transportörernas logistikval. Många av de fordon som används för 
transport av vindkraftverk finns inte tillgängliga i Sverige. Cabotagereglerna styr i 
vilken omfattning inrikes godstransporter med ett utlandsregistrerade kommersi-
ellt vägbundet godsfordon får utföras i Sverige. Det kan medföra att transportören 
väljer vägtransporter fram och tillbaka till Danmark eller Tyskland i stället för att 
stationera en fordonsflotta i Sverige för transporter från hamn till vindkraftspark. 
Miljöaspekter och samhällsekonomiska aspekter kan då bli svåra att beakta. 

Den 14 maj 2010 införs nya bestämmelser inom EU genom artikel 8 och 9 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 
om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för gods-
transporter på väg. Därmed införs en ny definition av begreppet cabotage som kan 
påverka transportörernas logistikval. De nya förutsättningarna för att cabotage ska 
vara tillåtet innebär att ett transportföretag, som kommit in i landet med en inter-
nationell godstransport, får utföra upp till tre cabotagetransporter inom sju dagar 
efter den sista lossningen av last från den inkommande internationella godstran-
sporten. De inrikes transporterna i Sverige måste dock även fortsättningsvis vara av 
till-fällig karaktär.

Samhällssyn på transportlogistik och dispenser för transporter på allmänna 
vägar

Vindkraftens exploatörer och deras leverantörer har en välmotiverad drivkraft att 
transportera vindkraftverken så företagsekonomiskt fördelaktigt som möjligt. 

Vid handläggning av dispensansökningar är det inte ovanligt att det förs 
en diskussion om i vilken grad transportören har analyserat andra val av 
transportmedel och färdvägar. Det finns en risk för att logistikvalen görs 
av slentrian utifrån lättillgängliga resurser. 

Trafikverket bedömer bl.a. dispenstransporternas påverkan på övrig trafik vid 
handläggningen av dispensärenden. I denna handbok finns också ett underlag som 
hjälper såväl Trafikverkets dispenshandläggare som leverantörer och transportörer 
att själv bedöma samhällskostnaderna och miljöpåverkan vid olika logistikval.

I kapitel 10 och kapitel 6 ”Koldioxidutsläpp och samhällskostnad för transporter till 
vindkraftsparker” i Underlagsmaterial i koncentrat redovisas hur Trafikverkets be-
dömer koldioxidutsläpp och samhällskostnad för dispenstransporter. 

Analysera alternativa
färdmedel och vägval

Transportören kollar
framkomligheten
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Dispenstrafik på enskilda vägar med eller utan allmänna bidrag

Trafikverkets dispensgivning för vägtransporter omfattar inte enskilda vägar. Inte 
heller enskilda vägar med bidrag från Trafikverket som är upplåtna för allmän trafik 
omfattas.

Vid transport på enskilda vägar, med eller utan statliga bidrag, är det vägens ägare 
som beslutar om vilka restriktioner (inklusive tillfälliga ”dispenstillstånd”) som gäl-
ler för trafik med motorfordon. För enskilda vägar med bidrag från Trafikverket ska 
dock en anmälan alltid göras till verket vid förändringar av upplåtelsen.

Den enskilde väghållaren har dock sällan den kunskap som krävs för att bedöma 
dessa vägars och broars bärighet. Exploatören och transportören har därför ett 
stort ansvar att tillsammans med den enskilda väghållaren anlita rätt expertis för 
sådana bedömningar. Trafikverket kan här också spela en roll som bidragsgivare 
och rådgivare. 

Tillstånd för anläggning och drift av kabel- eller  8.3 
 luftledningar för starkström inom vägområdet
                             
Se även om anläggningar och drift av kabel- och luftledningar på www.trafikverket.se

En ledningsägare måst ha en koncession för att få uppföra och ta i drift kabel- eller 
luftledningar för starkström. En koncession ger dock inte tillträde till berörda fastig-
heter och de vägområden för allmänna vägar som ligger inom dessa. 

För att få tillstånd att dra ledningar inom allmänna vägars vägområden krävs enligt 
§44 väglagen (1971:948) tillstånd från väghållningsmyndigheterna (Trafikverkets 
regioner för vägar där Trafikverket är väghållare och kommunerna där kommunen 
är väghållare). 

Tillstånd krävs även om ledningsrätt för ledningsägaren har utfärdats genom en 
lantmäteriförrättning. Trafikverket (och inte kommunen) är också tillståndsgivare 
för tillstånd till ledningsdragning inom vägområden som ligger inom detaljplane-
lagt område enligt plan- och bygglagen (PBL) och där Trafikverket är väghållare.
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För att ledningsägaren ska få tillträde till vägområden för vägar där Trafikverket är 
väghållare krävs också att ett avtal tecknas mellan Trafikverket och ledningsägaren. 
Vid upprättande av detta avtal används mallen standardavtal Allmänna bestämmel-
ser vid nedläggning av elektriska starkströmsledningar i vägområdet (ABEL07) som 
Trafikverket och intresseorganisationen Svensk Energi har kommit överens om. I 
avtalet regleras också ledningsägarens ersättning till väghållaren för dennes ökade 
kostnader (även under det framtida driftskedet) som ledningen orsakar.

De kostnader som uppstår när en tillståndsgiven ledning behöver flyttas inom väg-
området på begäran från väghållaren regleras enligt §22-25 i ellagen (1997:857). El-
lagen utgår i dessa fall från prioritetsprincipen, det vill säga att den som var först på 
plats ska ersättas för sina merkostnader för flytten. Flytt av ledningar som korsar en 
väg bekostas dock alltid av väghållaren.

Likartade regelprinciper som gäller för anläggning och drift av kabel- eller luft-
ledningar för starkström gäller också för andra typer av ledningsdragningar. Tra-
fikverket har bl.a. standardavtal för Allmänna bestämmelser vid nedläggning av 
rörledningar och tillhörande anläggningar i vägområdet,(ABRöR08) och Allmänna 
bestämmelser vid nedläggning av svagströmsledningar och fiberoptiska ledningar i 
vägområdet,(ABSF09).

Tillstånd för anläggning och drift av kabelledningar för starkström m.m. inom 
enskilda vägars vägområden. 

När vindkraftsexploatören ska utföra ledningsdragningar för bl.a. starkström i mark 
inom enskilda vägars vägområden bör tillträdet regleras i avtal med väghållaren. 
Utgör vägkroppen lös egendom krävs tillstånd av väghållaren även om ledningsrätt 
för ledningsägaren har utfärdats genom en lantmäteriförrättning i underliggande 
fastighet eller samfällighet. Rätt till väg fram till ledningsrättsområdet kan beslutas 
i ledningsrättsupplåtelsen.

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och Svensk Energi har för detta syfte upp-
rättat en avtalsmall som kan användas för att reglera villkoren vid anläggning och 
driften av dessa ledningar.

Tillstånd för reklamskyltar  8.4 
 (inom vägområde där Trafikverket är väghållare) 

Se även om tillstånd reklamskyltar på www.trafikverket.se

Väghållningsmyndigheterna (Trafikverkets regioner) beslutar om reklamskyltar får 
sättas upp inom vägområdet för de allmänna vägar där Trafikverket är väghållare. 

Om vägområdet ingår i ett detaljplanelagt område enligt plan och bygglagen (PB) 
behövs beslut även av kommunen för att få sätta upp dessa reklamskyltar.

Reklamskyltar inom vägområdet vid enskilda vägar med eller utan allmänna 
bidrag.

Utmed enskilda vägar med eller utan statligt bidrag beslutar väghållaren om re-
klamskyltar inom vägområdet, Placeringen får dock inte inverka negativt på trafik-
säkerheten, framkomligheten och väghållningen.

För att säkra trafiksäkerheten kan väglagens bestämmelser tillämpas på det enskilda 
vägnätet enligt anläggningslagens § 56.

Tillstånd för vägvisningsskyltar utmed allmänna vägar    8.5 
 (där Trafikverket är väghållare)

Se även information om vägvisningsskyltar på www.trafikverket.se

Väghållningsmyndigheterna beslutar om vägmärken för vägvisning utmed de all-
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män na vägar där respektive väghållningsmyndighet (bl.a. Trafikverkets regioner) 
är väghållare. 

KOMMENTAR: Vägvisningsskyltar utmed enskilda vägar med eller utan 
allmänna bidrag

Utmed enskilda vägar med eller utan statligt bidrag beslutar väghållaren om väg-
visningsskyltar. Skyltutformning och placering inom vägområdet ska ske i enlighet 
med vägmärkesförordningen och Trafikverkets (Vägverkets) föreskrifter.

Information om vägarbeten och krav på  9. 
 dispenstransportören och vägtransport- 
 ledare 
Väg- och ledningsarbeten på vägar där staten är väghållare ska ha en godkänd tra-
fikanordningsplan från väghållningsmyndigheterna (Trafikverkets regioner) innan 
arbeten får påbörjas. Information om pågående vägarbeten finns på Trafikverkets 
webbplats, www.trafikverket.se. Det kan dock förekomma driftarbeten och akuta 
ledningsarbeten med trafikstörningar som inte redovisas på webbplatsen. Dessa ar-
beten kan vara besvärande för dispenstransporter.

Dispenstransporter till vindkraftsparkerna kan därför inte helt förlita sig på 
Trafikverkets trafikinformation på webbplatsen och inte heller på informa-
tionen från trafikledningscentralerna. Transportörerna måste därför själva 
strax före transporten kontrollera att transporten kan ta sig fram. 

Om anordningar inom ett arbetsområde (vägmärken, fordon, säkerhetsanordning-
ar) tillfälligt måste flyttas är transportören skyldig att kontakta entreprenören för 
vägarbetet. Anordningarna ska återställas i ursprungligt läge efter transporten på 
transportörens bekostnad (2 kap. 9 § trafikförordningen).

Trafikanordningsplan på enskilda vägar med eller utan allmänna bidrag.

Vid arbeten på enskilda vägar med statliga bidrag ska väghållaren eller den som 
genom avtal tagit över dennes arbetsmiljöansvar ansvara för information, trafikled-
ning och skyltning och eventuella trafikinskränkningar på aktuell vägsträcka. 

Trafikanordningsåtgärderna för enskilda vägar upplåtna för allmän trafik ska göras 
enligt Trafikverkets regelverk för allmänna vägar i motsvarande trafikmiljö.

Exploatörens samspel med Trafikverkets  10. 
 underhålls- och driftansvariga 
Se även avsnitt 7.3 ”Trafikverkets generella principer för finansiering av åtgärder på 
det statliga vägnätet relaterade till vindkraftsutbyggnaden.

Vindkraftstransporterna påverkar driften och underhållet av vägnätet mer eller 
mindre beroende på vägens tillstånd, utformning (till exempel typ av slitlager) och 
trafikmängd med mera. Det lågtrafikerade vägnätet med låg bärighet påverkas extra 
mycket. 

För att upprätthålla normal standard kan grusvägar behöva hyvlas betydligt oftare 
och vägskador åtgärdas oftare. Såväl vinter- som sommarväghållningen (drift- och 
underhållsåtgärder) kan tidsmässigt behöva samplaneras med vindkrafttranspor-
terna så att störningar och kostnader minimeras för trafikanterna, Trafikverket och 
exploatören (transportören).

Transportörerna ska
kontrollera själva

Reglera i avtal:

hur kostnader för  »
extra insatser ska 
finansieras

vem som ska ge- »
nomföra åtgärderna

hur åtgärderna ska  »
besiktigas
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Det är därför viktigt att det finns ett nära samarbete mellan parterna och att det 
i avtal är reglerat hur kostnaderna för extra insatser ska finansieras, vem som ska 
genom föra åtgärderna och hur dessa ska besiktas. 

Innan transporter påbörjas på ett lågtrafikerat vägnät bör Trafik verk ets projektle-
dare drift, Trafik verkets driftområdesentreprenör och transportören eller exploa-
tören göra en gemensam besiktning av det vägnät som kommer att användas. Tra-
fikverkets driftområdesentreprenör bör sedan göra kontinuerliga besiktningar för 
att kontrollera vägens standard.

Kostnader för mindre åtgärder, förstärkt drift och andra extra kost-
nader som transporterna medför för Trafikverkets drift- och under-
hållsentreprenörer reglerar exploatören (transportören) direkt med 
dessa i enlighet med avtalet mellan Trafikverket och exploatören. Ef-

ter medgivande från Trafikverket kan exploatören vidta vissa åtgärder inom väg-
området själv.

Vid planering av transporterna är det viktigt att tänka på att den upplåtna bärigheten 
på det mindre vägnätet ofta varierar kraftigt över tiden, speciellt under tjällossning-
en. Transporterna kan behöva planeras in under mycket begränsade tidsperioder.

Exploatörens samspel med de enskilda väghållarna om underhålls- och drift-
frågor för enskilda vägar med eller utan allmänna bidrag

Enskilda väghållares samspel med exploatörerna och deras entreprenörer och 
transportörer om vägarnas drift och underhåll hanteras på i huvudsak samma sätt 
som för Trafikverkets vägar. 

Enskilda vägar med allmänna bidrag ska uppfylla de tillstånds- och framkomlig-
hetskrav som reglerats i avtal mellan bidragsgivaren och bidragstagaren. Om till-
stånds- och framkomlighetskraven inte kan uppfyllas p.g.a. vindkraftstransporter 
ska anmälan göras till bidragsgivaren.

Bärigheten på vägnätet
kan variera över tiden 
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Koldioxidutsläpp och samhällskostnader  11. 
 för transporter till vindkraftsparker

Koldioxidutsläpp för dispenstransporter vid olika logis-11.1 
tikupplägg och nyckeltal för koldioxid 
Se även avsnitt 6.3 i Underlagsmaterial i koncentrat (2010:032) och IVL_Rapport_
CO2-utsläpp från transporter av vindkraftverk till vindkraftsparken Havsnäs _2009-
07-10.pdf

Utbyggnaden av vindkraftsparker ger upphov till en stor mängd transporter 
av olika typ och med starkt varierande transportavstånd. För att minimera 
miljöbelastningen och då främst koldioxidutsläppen är det väsentligt med 
en genomtänkt logistik.

En analys av pågående transporter till vindkraftsparken Havsnäs (48 verk på var-
dera 2,0 MW) i Jämtland från leverantören i Danmark visar att dessa dispenstran-
sporter som görs med bil hela vägen ger 80 ton koldioxidutsläpp per vindkraftverk. 
För att kompensera för pågående dispenstransporters koldioxidutsläpp behöver 
vindkraftsparken ersätta energi producerat i oljedrivna elkraftverk motsvarande 
drygt 1 procent av vindkraftsparkens livstidsproduktion Det visar på vikten av att 
man beaktar koldioxidutsläppen vid val av transportlogistik till vindkraftsparker.

Båttransporter är betydligt mer koldioxideffektiva än transport med bil. Utsläppen 
av koldioxid per transporterad kilometer för de transporter av vinkraftmoduler som 
idag kräver dispens (för ett 2 MW vindkraftverk med torn av stål) är ca 2,5 gånger 
högre vid biltransport än med båt.

Hur långa transporterna blir med olika transportmedel beror dock på: a) lokaliser-
ingen av tillverkningen, b) vindkraftverkens etableringsplatser, c) tillgängliga möj-
liga vägförbindelser, färjeöverfarter och hamnar samt d) vilken logistik som väljs.

Man kan grovt bedöma att koldioxidutsläppen för dessa transporter för båtalter-
nativ jämfört med bilalternativ kan variera mellan 20 procent och 80 procent för 
vindkraftverk med ståltorn och mellan 10 och 40 procent för vindkraftverk med 
torn av betongelement. Allt beräknat utifrån dagens lokalisering av tillverkningen 
och planerad etablering av vindkraftsparkerna på land.

Problematiken för val av logistikupplägg gäller dock inte enbart dispenstranspor-
terna. Koldioxidutsläpp kommer från flera transportaktiviteter vid byggande och 
avveckling av vindkraftsparker. Exempel är:

Maskin- och materialtransporter för nya vägar som ansluts till befintligt vägnät, •	
för hårdgjorda ytor för bygg- och lyftmaskiner, uppställning och service samt för 
förstärkning av befintliga vägar.

Maskin- och materieltransporter för annan byggverksamhet och lyft- och mon-•	
tagearbeten. Det behövs exempelvis 50 till 100 transporter med fabriksbetong i 
roterbilar för arbeten med grundläggning och fundament – för varje verk.

Transporter för elnätutbygganden.•	

Persontransporter.•	

Vindkraftsutbyggnaden medför att även koldioxidfällor (skog och vegetation) er-
sätts av hårdgjorda ytor, vilket har en långsiktig påverkan på koldioxid i atmosfären. 
Detta beaktas sällan i beräkningarna. Demontering av vindkraftsetableringar med-
för också koldioxidutsläpp och behov av dispenstransporter. I tillståndsgivningen 
kan krav finnas även på att redovisa en plan för denna demontering.

Transporternas koldioxidpåverkan måste därför beaktas i alla led.

Båttransporter mer
koldioxideffektiva

Längden på transpor-
terna avgörs av:

var tillverkning sker »
etableringsplatsen »
tillgängliga väg-   »
och båtförbindelser

vilken logistik som  »
väljs
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Samhällskostnad för dispenstransporter  – praktikfall  11.2 
 (Havsnäs) och nyckeltal för dispenstransporter på väg
Se även avsnitt 6.4 i Underlagsmaterial i koncentrat (2010:032) och WSP_Rapport_
Samhällsekonomi vid transporter av vindkraftverk 09-10-21.pdf 

En samhällsekonomisk analys är gjord av pågående dispenstransporter till vind-
kraftsparken Havsnäs (48 verk à 2,0 MW) i Jämtland från leverantören i Danmark.

De samhällskostnader som beräknats är:

leverantörens transportkostnader•	

koldioxidutsläpp av själva transporten•	

restidsfördröjning för störda medtrafikanter•	

extra koldioxidutsläpp på grund av störningar för övrig trafik•	

trafikolyckor och skador•	

Ett antal faktorer är inte beaktade i kalkylen, exempelvis påverkan på busstrafiken 
och på drift- och underhållet av vägarna. Dessa faktorer beskrivs i underlagsmate-
rialet men är inte prissatta.

Analysen visar att samhällets kostnader för pågående dispenstransporter 
nattetid (21.00-08.00) till vindkraftspark Havsnäs är närmare 18 miljo-
ner kronor högre än de skulle ha varit om transporterna hade gjorts med 
båt från Odense till Köpmanholmen och med nattransporter med bil. Per 

vindkraftverk är det närmare 400 000 kronor. Det valda transportsättet till Havsnäs 
är alltså dyrt för samhället. 

Leverantörens transportkostnad dagtid för transporten till Havsnäs har inte be-
räknats. Medtrafikanternas kostnader för uppkomna störningar och kostnaden för 
koldioxidutsläpp skulle dock ha ökat med nästan 40 miljoner kronor om pågående 
transporterna hade genomförts dagtid (08.00-21.00). Beslutet om att endast tillåta 
transporter nattetid var därför samhällsekonomiskt väl motiverat. 

För den pågående transporten nattetid med bil hela vägen utgör leverantörens 
andel av samhällskostnaden ungefär 70 procent. Om transporterna hade genom-
förts dagtid hade leverantörens andel av samhällskostnaden minskat till ungefär 50 
procent.

Den andel av den samhällekonomiska kostnaden som störda trafikanter och kol-
dioxidutsläppen svarar för kan variera beroende på typ av väg och när på dygnet 
transporterna görs. 

Mycket grovt kan följande nyckeltal användas för biltransporter per 2 MW verk 
med torn i stål:

Nattransport:•	  Summa kostnader för störda vägtrafikanter och för koldioxid, 
 200 till 500 kronor per kilometer

Nattransport:•	  Leverantörens transportkostnad, 
1 000 kronor per kilometer 

Dagtransport:•	  Summa kostnader för störda vägtrafikanter och för koldioxid, 
 500 till 1 500 kronor per kilometer

Dagtransport:•	  Leverantörens transportkostnad, 
Ej beräknade. De är troligtvis något lägre än för nattransporter även om stör-
ningarna från övrig trafik ökar vilket gör att restiden ökar. 

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta att dispenstransporterna sker under 
hela dygnet. Detta under förutsättning att vindkraftstransporterna på väg görs på 
det lågtrafikerade vägnätet eller på 2+2-vägar med relativt begränsad trafik och ge-
nerellt på vägar där det inte skiljer mycket mellan trafikflödet dag och natt. Anled-
ningen är att störningen för övrig vägtrafik inte skiljer så mycket mellan dag och 
natt för dessa vägar.

Nattransport på väg
billigare för samhället
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Det finns även andra kostnader för samhället som inte är beaktade ovan. De ökande 
dispenstransporterna kommer troligtvis främst att ske nattetid för att minimera 
störningarna för övrig trafik. Allt mer av drift- och underhållsåtgärderna på vägarna 
görs också nattetid av samma anledning. Det finns här en intressekonflikt som ris-
kerar att medföra ökade samhällskostnader.

Sveriges hamnar – förutsättningar att  12. 
 hantera vindkraftstransporter och  
 anslutningar till väg- och järnvägsnäten
Se även WSP_ Rapport_ Hamninventering vindkraft 2009-10-21.pdf med bilagor 

Konsultföretaget WSP har på uppdrag av dåvarande Vägverket utvärderat 12 krite-
rier som är av betydelse för svenska allmänna hamnars förutsättningar att hantera 
vindkraftstransporter och deras anslutningar till väg- och järnvägsnäten. Uppdra-
get är redovisat i rapporten ”Hamninventering vindkraft – undersökning av svenska 
hamnars möjlighet och ambition att hantera vindkraftverk” daterad 2009-10-21.

Rapporten visar att det finns goda möjligheter att använda svenska hamnar för 
vindkraftstransporter. 10 av Sveriges 56 allmänna hamnar uppfyllde alla uppsatta 
kriterier, och genom att hyra in mobilkrankapacitet kan en stor del av hamnarna 
hantera dessa transporter. 

På nästkommande sida redovisas WSP:s sammanfattande resultat.

Vindkraftverk under 
lossning vid hamn 
från båt.

Starkt begränsade möjligheter för vind- 13. 
 kraftstransporter på järnväg
På den svenska marknaden finns inga lämpade lastbärare för vindkraftstransporter 
på järnväg. Det går därför inte att nu bedöma vilken potential järnvägstransporter 
har för vindkraftstransporter. Mycket talar dock för att det finns starka begräns-
ningar för transporter på järnväg av långa och skrymmande (breda och höga) trans-
portmoduler till vindkraftverk.
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Tillståndsgivna vindkraftsparker >10 MW enligt Svensk vindenergi 

Ej godkända anslutningsvägar vid första prövning av Vägverket

Järnvägsspår leder ej ända fram till hamn

Ej godkända anslutningsvägar samt saknar järnvägsspår

Hamn som hanterat vindkraftverk och är fortsatt intresserade

Hamn som inte hanterat vindkraftverk, men är intresserade

Hamn som inte är intresserade av att hantera vindkraftverk

Järnvägsspår

Nr Ha mn
1 T re lle b o rg s  Ha mn
2 Ysta d  Ha mn Lo g is tik  AB
3 Co p e nha g e n Ma lmö  Po rt
4 La nd skro na  Ha mn AB
5 Åhus Ha mn o ch Stuve ri AB
6 Sö lve sb o rg s  Stuve ri & Ha mn AB
7 He ls ing b o rg s  Ha mn AB
8 Ka rlsha mns Ha mn AB
9 Ka rlskro na  Ha mn

10 Be rg kva ra  Ha mn o ch Stuve ri AB
11 Ka lma r Ha mn AB
12 Ha lmsta d s Ha mn o ch Stuve ri AB
13 Fa lke nb e rg s  T e rmina l AB
14 Mö nste rå s  Ha mn AB
15 T e rmina l We st AB
16 Oska rsha mns Ha mn AB
17 Go tla nd s Ha mna r Klinte ha mn
18 Go tla nd s Ha mna r Visb y
19 Go tla nd s Ha mna r Slite
20 Vä ste rv iks  Lo g is tik  o ch Ind ustri AB
21 Gö te b o rg s  Ha mn
22 Wa llha mn AB
23 Ste nung sund s Ha mntjä nst AB
24 Lyse k ils  Ha mn AB
25 Vä ne rha mn AB - Arb e tsp la ts  T ro llhä tta n
26 Ud d e va lla  Ha mnte rmina l AB
27 Vä ne rha mn AB - Arb e tsp la ts  Vä ne rsb o rg
28 Vä ne rha mn AB - Arb e tsp la ts  Lid kö p ing
29 No rrkö p ing s  Ha mn o ch Stuve ri AB
30 Oxe lö sund s Ha mn AB
31 Sto ckho lms Ha mna r - Nynä sha mns Ha mn AB
32 Vä nerha mn AB - Arb e tsp la ts  Otte rb ä cke n
33 Strö msta d s Ha mn
34 Sö d e rtä lje  Ha mn AB
35 Vä ne rha mn AB - Arb e tsp la ts  Kris tine ha mn
36 Sto ckho lms Ha mna r - Sto ckho lms Ha mn AB
37 Vä ne rha mn AB - Arb e tsp la ts  Ka rls ta d
38 Mä la rha mna r AB - Kö p ing s  Ha mn
39 Mä la rha mna r AB - Vä ste rå s  Ha mn
40 Sto ckho lms Ha mna r - Ka p e llskä rs  Ha mn AB
41 No rrtä lje  Ha mn
42 Ha rg s  Ha mn AB
43 Gä vle  Ha mn AB
44 Sö d e rha mns Stuve ri o ch Ha mn AB
45 Skä rnä s T e rmina l AB
46 Hud iksva lls  Ha mn
47 Sund sva lls  Ha mn AB
48 De lta  T e rmina l AB
49 Hä rnö sa nd s Ha mn
50 Ba xa rb o d e n AB
51 Örnskö ld sv iks  Ha mn o ch Lo g is tik  AB
52 Husums Ha mn
53 Ume å  Ha mn AB
54 Ske lle fte å  Ha mn
55 Pite å  Ha mn AB
56 Lule å  Ha mn

 Vind kra ftve rk Anta l ve rk
A Jo kkmo kks lid e n 10
B Bla ike n 100
C Sto rlid e n 8
D Hö rne fo rs  Vind p a rk 30
E Hud iksva ll Ro g sta  Vind p a rk 5
F Bö sjö va rd e n 9
G Mä ss ing b e rg e t 12
H He d b o d b e rg e t 2 6
I Kyrkb e rg e t 10
K T a ve lb e rg e t 5
L Ve ttå se n/Finnb e rg e n 8
M Ko rp fjä lle t 15
N Årjä ng  NV 9
O Sund b yho lm 10
P T o rse rud 12
Q T o lvma nste g e n 24
R T ö fte d a ls fjä lle t 25
S Bra ttö n 2.4
T Bra he hus 9
U Mö nste rå s 10
Y Ha ka rp 8
Z Östra  He rre s ta d 9

BILAGA 1
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www.trafikverket.se
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