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1 Skellefteå Krafts planer 
Skellefteå Kraft blev under våren 2006 kontaktad av Roland Lundqvist ordförande i 
Springlidens byaförening avseende en eventuell etablering av vindkraft på Storliden, 
Hemliden, Jokkmokksliden och Tallberget i Malå kommun. Projektet är initierat av 
byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur och därefter har Skellefteå Kraft 
kontaktats.   
 
Sveriges regering har satt upp ett mål att öka produktionen av förnybar energi med 17 TWh 
till 2016, vilket motsvarar ungefär 10 % av dagens totala elproduktion. Av dessa 17 TWh 
skall 10 TWh komma från vindkraft. Skellefteå Kraft avser därför öka sin produktion av 
förnyelsebara energikällor de närmaste åren. Den förnyelsebara energikälla som har störst 
potential i norra Sverige är förnärvarande vindkraft. Via denna förstudieutreder Skellefteå 
Kraft möjligheten och potentialen till en vindkraftsetablering på bergen Storliden, Hemliden, 
Tallberget och Jokkmokksliden i Malå kommun. 

2 Lokaliseringen 

2.1 Platsbeskrivning 
Storliden, Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden ligger i Malå kommun i Västerbottens 
län lokaliserat ungefär 10 – 14 km från samhället Malå, se Figur 1. I Figur 2 visas en närmare 
bild över området. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över Malå och de tänkta lokaliseringarna. 
 
Storliden 
X- koordinat:  7237839  
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Hemliden 
X- koordinat:  7243177  
Y- koordinat  1646989 
 
Jokkmokksliden 
X- koordinat:  7244953  
Y- koordinat  1646889 
 
Tallberget 
X- koordinat:  7247337  
Y- koordinat  1646827 
 

 
Figur 2. Storliden, Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden, högsta punkt 520 m.ö.h på Jokkmokksliden 
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2.2 Områdets karaktär 
Terrängen i området består av skogsbeklädda berg som reser sig från omgivande landskap. 
Storliden ligger skiljt från övriga berg. Landskapet runt Hemliden, Tallberget och 
Jokkmokksliden är mer böljande med flera markerade toppar. Områdets vegetation består 
främst av tall- och granskog. Vegetationens höjd över marken varierar från lågväxt ungskog 
till äldre och högre skog. Inom området syns dock mycket spår av skogsbruk.  
   

 
Figur 3. Storliden, Bild tagen från GSM-mast på Hemliden, se Figur 7.  
 

 

GSM-mast för 
vindmätning 

Figur 4. Hemliden, bild tagen från Lainejaur, se Figur 7. 

2.3 Vindförhållanden 

2.3.1 Vindkartering 
Vad gäller områdets vindförutsättningar finns länsstyrelsens planeringsunderlag för ut 
byggnad av stora vindkraftsanläggningar som mall. Denna nationella kartering av 
vindenergipotentialen kallas MIUU-modellen och utkom under hösten 2006. MIUU- 
modellen finns representerade på två olika höjder över marken, 71 m och 103 m över marken, 
se Figur 5 och 6. Medelvindhastigheten på höjden 71 m beräknas enligt MIUU-modellen 
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ligga på ungefär 6,5 – 7,0 m/s på Jokkmokkslidens högsta parti. Övriga berg ger inget utslag 
på vindkarteringen, se Figur 5. På höjden 103 m avses medelvindhastigheten öka till över 7 
m/s på Jokkmokksliden. Övriga områden ger då utslag till 6,5 – 7 m/s. De dominerande 
vindriktningarna förväntas vara västliga och nordvästliga.  
 

 
Figur 5. Vindförhållandena på 71m höjd på Tväråberget beräknad från MIUU-modellen 
 

  
Figur 6. Vindförhållandena på 103m höjd på Tväråberget beräknad från MIUU-modellen 

2.3.2 Turbulens 
Storliden reser sig på sin södra sida upp ungefär 200 m från Stora Skäppträsket och ungefär 
160 m från Lainejaur i nordlig riktning. I övriga riktningar är Storliden omgiven av skog och 
myrmark där berget reser sig ungefär 140 – 150 m. Övriga berg, Hemliden Tallberget och 
Jokkmokksliden reser sig ungefär 150 m från omgivningen och är mestadels omgiven av 
skog. Detta området hyser dock betydligt mer böljande topografi än Storliden. Då den 
dominerande vindriktningen väntas komma från väst väntas omgivande berg som ligger 
ungefär 8 km från området inte påtagligt störa vinden. Turbulensmässigt borgar detta för 
relativt liten påverkan från omgivningen i hela området. I Storliden väntas turbulensen något 
mindre än vid övriga berg då Storliden i princip inte har något närliggande berg i någon 
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riktning inom 5 km. Om vinden blåser från östlig riktning kan vinden störas påtagligt i 
området runt bergen Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden då det finns närliggande berg 
inom 2 km och som är av samma höjd. Vegetationen i området är blandad med hög tallskog, 
varvat med ungskog och kalhyggen. Den högre skogen väntas störa den omgivande vinden 
något, ungskog och kalhyggen väntas ej störa vinden påtagligt.  

2.3.3 Översiktskarta över området 
I Figur 7 visas en översiktskarta över de tänkta etableringsområdena. Lokaliseringarna för 
vindkraftetableringen kallas har efter dess placering delats upp i två olika områden. Område  1 
(projekt Storliden) är berget Storliden och Område 2 (projekt Jokkmokksliden) innefattar 
bergen Hemliden Tallberget och Jokkmokksliden.. 
 

 
Figur 7. Översiktskarta över Storliden, Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden

GSM-mast 
Fotoplats 
Figur 3 

Fotoplats 
Figur 4 

Område 2

Regionnät 
33 kV 

Område 1 
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3 Teknik 

3.1 Vindkraftverk och fundament 
 
Vindkraftverk 
De vindkraftverk som kan byggas på område 1 och område 2 är i storleksordningen 2- 3 MW. 
Rotordiametern uppgår till 80-90m och navhöjd 80-100m. Figur 8 visar ett exempel på 
vindkraftverk. Det bör dock påpekas att eventuella ansökningar för bygglov enligt PBL och 
miljöprövning enligt miljöbalken kan inne hålla högre vindkraftverk för att försäkra sig om att 
alla typer av vindkraftverk kan byggas.  
 
Avståndet mellan verken i en vindkraftpark bör ligga på ungefär 5 rotordiametrar mellan 
varandra vinkelrätt mot dominerande vindriktning och 7 rotor diametrar efter varandra i 
vindens riktning. För de vindkraftverk som är tänkta för denna plats uppgår detta till 450 m 
respektive 630 m.  
 

   
Figur 8. Bild på Nordex N-90 2,5 MW 
 
Fundament 
Det finns i huvudsak två typer av fundament, gravitationsfundament och bergsfundament.  
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Gravitationsfundament skall med sin egentyngd hålla verket stabilt. Diametern för ett 2- 3 
MW verk uppgår till ungefär 15-20 m. Figur 9 och Figur 10 visar några bilder på 
gravitationsfundament och dess uppförande. 

 
Figur 9 Ritning på ett gravitationsfundament. 
 

  
Figur 10. Bilder på uppförande av gravitationsfundament 
 
Den andra fundamentstypen heter bergsfundament och förankras i berget via bergsbultar. 
Denna fundamentstyp kräver att allt material schaktas bort där fundamentet skall stå så att 
berg kommer i dagen. Denna typ kräver dock mycket mindre plats än ett 
gravitationsfundament, ungefär en meter utanför tornbredden, se Figur 11 och Figur 12. 
 

 
Figur 11. Ritning på bergsfundament 
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Figur 12. Bilder på byggnation av bergsfundament 

3.2 Infrastruktur 

3.2.1 Vägar 
Vägarna i området är mycket bra och skulle utan problem kunna användas för att transportera 
upp vindkraftverken. Från vindkraftverkens ankomst i Skelleftehamn kan riksväg 370 
användas en stor del av sträckan. De sista milen finns dock två väg alternativ, antingen genom 
Malå samhälle eller via riksväg 365 med avtagsväg mot Rackejaurgruvan. Att vägarna håller 
så god kvalité beror på att den gruvdrift som finns i området där transporter kontinuerligt går 
till och från området. Det måste dock anläggas ett internt vägnät till varje vindkraftverk. 

3.2.2 Elnät 
Den ledning som gå mellan Storliden och Hemliden är en regionnätsledning på 33 kV, se 
Figur 7. Regionnätsledningen har ett ställverk vid Hultet och från denna ledning går en 10 kV 
ledning upp till Storlidengruvan och en liknande till byarna Springliden och Mörttjärn. Via 
kontakt med Skellefteå Krafts elnätsavdelning har det konstaterats att en anslutning av 29 
MW produktion är möjlig vid en nollgradig temperatur utomhus. Vid +30 grader utomhus 
minskar ledningens anslutningskapacitet till 20 MW. En anslutning av ungefär 6-10 verk är 
alltså möjlig på ledningen. Att ansluta vindkraftverken till 10 kV ledningen vid Storliden är 
också möjlig men då kan bara 1 – 3 vindkraftverk anslutas.  
 
Längd från Storliden till regionnätsledningen är ungefär 3,5 km fågelvägen på närmaste plats. 
Längden från Storlidengruvan till en möjlig anslutningspunkt för vindkraftanläggningen är 
dock mindre än 1 km. Längden från regionnätsledningen till en etablering på Hemliden är 
ungefär 1,2 km fågelvägen.  
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4 Område 1, Projekt Storliden 

4.1 Allmänt om område 1 
Området runt Storliden är relativt begränsat där höjdläget sätter begränsning i alla riktninar. 
Området skulle kunna inhysa ungefär 3 - 5 vindkraftverk. Området består av en stor 
markägare på fastigheten Skäppträskåheden 3:1. Inne i denna fastighet finns en annan 
fastighet som ligger runt Storlidengruvan som heter Skäppträskåheden 3:11. Runt om dessa, 
närmare bebyggelsen finns ett stort antal privata markägare.Skogsbilvägar finns till Storliden 
men inte ända till toppen. I Figur 13 visas en karta över område 1 med fastighetsgränser.  

 

Fastighet Ägare 
Skeppträskåheden 3:1 Sveaskog? 
Skeppträskåheden 3:11 Lundin Mining AB? 

 
Figur 13. Fastighetsgränser på Storliden  
 
På Storlidens västra sluttning finns Storlidengruvans zink och koppargruva, markerad Gruva i 
Figur 14. Gruvan ägs av Lundin Mining AB. Fram till gruvan finns en 10 kV kraftledning, 
markerad kraftledning i Figur 14. Vägnätet runt Storliden är väl utbyggt och anpassat för 
tunga transporter. Flygfoto över Storliden i Figur 14 visar områdets skogsbilvägar. Vägen 
markerad Väg 1 i Figur 14 går upp på Storliden precis under toppen. I Storlidens södra 
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sluttning ligger Storsele naturreservat, inringat med grönt i Figur 13 och markerat Storsele 
naturreservat i Figur 14. 
 

 

Gruva Kraftledning
Gruva

Väg 1 

Figur 14. Flygbild över Storliden med bild över gruvans utsträckning samt skogsbilvägar  

Storsele 
naturreservat 

4.2 Etableringsmålbild Projekt Storliden 
Storliden kan rymma 3-5 vindkraftverk. En bedömning är dock att 4 verk är mer anpassat 
efter bergets utformning. Höjden söder om det högsta partiet kan inrymma det femte verket 
men vindförhållandena kommer vid nordliga vindar störas väsentligt. I Figur 15 visas ett 
exempel på utplacering av fyra vindkraftverk på Storliden.  
 

 
Figur 15. Etableringsmålbild Storliden, utplacering för WindPRO beräkningar 
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För att transportera vindkraftverken på plats behövs anläggning av nya vägar. Utöver dessa 
kan befintliga vägar bli tvunget att förstärkas. Elnät måste dras upp på berget. Beroende på 
anslutningspunkt kan sträckan för denna variera, vid anslutning i Hultet, längst upp i Figur 16 
måste 5,2 km ny luftledning dras. Om anslutning kan ske vid Storlidengruvan behövs endast 1 
km luftledning dras. Det interna elnätet inne i vindkraftparken kommer att anläggas under 
vägen. Längden på detta elnät blir 2,3 km. I Figur 16 visas den nya vägdragningen och nya 
elnätsdragningen, i Tabell 1 visas längder på respektive.  
 

 
Figur 16. Skiss på vägdragning och elnätsdragning  
 
Tabell1. Exakta längder på elnät och vägar, enligt Figur 16  
Beskrivning Antal Enhet 
Vindkraftverk 4 st 
Ny väg 3200 m 
Ny luftledning 5200 m 
Ny markledning 2300 m 
 
Ljud från vindkraftverk är en parameter som begränsar placeringen av verken i närheten av 
bebyggelse. För vindkraft i Sverige används Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller 
som sätter en begränsning på 40 dB(A) över hela dygnet. I Figur 17 visas en beräkning av 
ljudutbredningen från vindkraftverken vid placering av vindkraftverken enligt Figur 15. Figur 
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17 visar alltså att det inte finns någon risk att närboende störs av vindkraftverken. För mer 
detaljerad information se Bilaga 2. 
 

 

40 dB(A) 

45 dB(A)

35 dB(A) 

Figur 17. Ljudutbredning Storliden beräknat i WindPRO 
 
I Figur 18 och Bilaga 2 visas ett fotomontage över Storliden med fyra verk utplacerade enligt 
Figur 15. Fotot är taget från GSM-masten på Hemliden. 
 

 
Figur 18. Fotomontage av vindkraftverk på Storliden, foto taget från GSM-mast på Hemliden, montaget gjort i 
WindPRO 
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5 Område 2, Projekt Jokkmokksliden 

5.1 Allmänt om område 2 
Området börjar i Hemliden och sträcker sig i nordlig riktning över Jokkmokksliden som är 
områdets högsta punkt med sina 520 m.ö.h och slutar i Tallberget. Området är relativt 
begränsat där höjdläget sätter begränsning i alla riktninar, främst i östlig och västlig riktning. 
Hela område 2  ligger inom en stor fastighet, Lejonström 2:1. Runt om denna, närmare 
bebyggelsen finns ett antal mindre fastigheter, främst runt Hemliden. Östra Lainejaur 1:21, 
1:22 är de närmaste fastigheterna. Området skulle kunna inhysa ungefär 6 - 7 vindkraftverk. 
Skogsbilvägar finns till Jokkmokksliden men inte ända till toppen. I Figur 19 visas en karta 
över område 2 med fastighetsgränser.  
 

 

Fastighet Ägare 
Lejonström 2:1 Sveaskog? 

 
Figur 19. Fastighetsgränser på Område 2, Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden  
 
På Hemlidens östra sluttning finns en GSM-mast för vindmätning, markerad GSM-mast i 
Figur 20. Masten ägs av TeliaSonera och underhåll sköts av SEU. Söder om Hemliden mot 
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Lainejaur finns en 30 kV kraftledning, markerad kraftledning 1 i Figur 20, ett befintligt 
ställverk finns även här. Det finns även en 10 kV kraftledning till byn Springliden och som 
följer vägen norrut, markerad kraftledning 2 i Figur 20. Vägnätet i området anpassat för tunga 
transporter och de skogsbilvägar som finns är anpassade för skogsbruk. Flygfoto över 
Storliden i Figur 20 visar områdets skogsbilvägar. Vägen markerad Väg 1 i Figur 20 går upp 
på Jokkmokksliden precis under toppen.  
 

 

Väg 1

GSM-mast 

Kraftledning 2

Kraftledning 1 

Figur 20. Flygfoto över bergen Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden som visar kraftledningar och vägar 
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5.2 Etableringsmålbild Projekt Jokkmokksliden 
Området kan rymma 6-7 vindkraftverk. En bedömning är dock att 6 verk är bäst anpassat efter 
bergets utformning. Höjden längst öster på Jokkmokksliden kan inrymma det sjunde verket 
men vindförhållandena kommer troligtvis att störas väsentligt från de flesta riktningar. I Figur 
21 visas ett exempel på utplacering av tre vindkraftverk inom området. 
 

 
Figur 21. Etableringsmålbild Jokkmokksliden, utplacering för WindPRO beräkningar 
 
I Figur 22 visas den nya vägdragningen och nya elnätsdragningen som behövs för 
vindkraftparken. För att transportera vindkraftverken på plats behövs anläggning av nya 
vägar. Det behövs ungefär 5,5 km ny väg. Utöver detta kan befintliga vägar bli tvunget att 
förstärkas. Elnät måste dras upp på berget. Beroende på anslutningspunkt kan sträckan för 
denna variera. I Figur 22 har anslutningspunkten gjorts vid Hultet, längst ner i Figuren.  Vid 
denna anslutning måste 4 km ny luftledning dras. Det interna elnätet inne i vindkraftparken 
kommer att anläggas under vägen. Tabell 2 visas exakta längder på elnät och vägar.  
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Figur 22. Skiss på vägdragning och elnätsdragning 
 
Tabell 2. Exakta längder på elnät och vägar, enligt Figur 21 
Beskrivning Antal Enhet 
Vindkraftverk 6 St 
Ny väg 5550 m 
Ny luftledning 4000 m 
Ny markledning 4100 m 
 
I Figur 23 visas en beräkning av ljudutbredningen från vindkraftverken vid placering av 
vindkraftverken enligt Figur 21. Figur 23 visar 2 verk på Hemliden, gränsvärdet på 40 dB(A) 
överstigs något. I Bilaga 3 visas mer detaljerad information om ljudutbredningen. 
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35 dB(A) 
45 dB(A)

40 dB(A)

Figur 23. Ljudutbredning Storliden beräknat i WindPRO 
 
I Figur 24 visas ett fotomontage över område 2 med 6 verk utplacerade enligt Figur 19. Fotot 
är taget från Östra Lainejaur. 
 

 
Figur 24. Fotomontage av vindkraftverk på Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden, foto taget från Ö 
Lainejaur, montaget gjort i WindPRO 
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6 Allmän information 

6.1 Närboende 
I Projekt Jokkmokksliden ligger den närmaste gården i Hemliden på ungefär 700 m avstånd 
från närmaste vindkraftverk. Vid en första analys av ljudberäkningen, kan konstateras att 
gränsvärde om 40 dB(A) överstigs vid en av fastigheterna vid Hemliden, se Figur 20. Vid 
denna beräkning beräknades ljudutbredningen som ett ”värsta scenario”, dvs utan hänsyn till 
vegetation etc. Mer detaljer omkring ljudberäkningarna finns i Bilaga 3. 

6.2 Lokala intressen 
En bra dialog förs med byaföreningarna i Springliden, Mörttjärn och Lainejaur. Idén om 
vindkraft på dessa berg är väl förankrat i byarna. Byaföreningarna bör få möjlighet till att 
köpa andels el via en ekonomisk förening. 
 
Ingen kontakt har tagits med gruvbolaget Lundin Mining AB. Undersökningstillstånd gäller 
för hela Storliden, men inte på övriga berg. I Figur 25 visas ett utdrag på 
undersökningstillstånd från Bergsstatens hemsida. 
 

 
Figur 25. Utfärdade undersökningstillstånd, 2007-05-21 
 
Byaföreningarna och Malå sameby har initiellt uttryckt sig positivt till projektet. Det finns en 
renhage uppe på Jokkmokksliden vid Gammellidtjärnen men samebyn har ingen direkt 
verksamhet inom området för projekt Jokkmokksliden förutom betesmark. Området kring 
projekt Storliden används dock mer, marken är klassat som riksintresse. 
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Vindmätning kommer att göras i GSM-masten i Hemliden med början Juni 2007 och pågå 
över sommaren. Denna mast bör inte beröras vid en eventuell etablering. 
 
Markägaren i bägge områdena, Sveaskog förvaltnings AB, har kontaktats för tecknande av 
markavtal. Landskapet är präglat av skogsbruk. 
 
Någon militär verksamhet finns ej i området 

6.3 Riksintressen 
I Figur 26 visas en genomgång av alla motstående intressen för en vindkraftsetablering 
hämtade från Boverkets och Länsstyrelsernas verktys VindGIS som är ett stöd för planreing 
av vindkraftsanläggningar. 
 

 
Figur 26. Utdrag av motstående intressen hämtade från Boverkets och Länsstyrelsens Internetportal VindGIS. 
 

6.3.1 Rennäringen 
En flyttled av riksintresse finns på Storlidens södra sluttning mot Stora Skäppträsket. 
Flyttleden går även på Stora Skäppträsket. Storliden är kärnområde av riksintresse, se Figur 
27. 
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Figur 27. Samebyns användning av Storliden, utdrag från Länsstyrelsens Internetportal Ren2000. 

6.3.2 Miljö och natur 
Inget riksintresse har påträffats enligt Länsstyrelsens hemsida 

6.3.3 Kultur 
Inget riksintresse har påträffats enligt Länsstyrelsens hemsida 

6.3.4 Våtmarker 
Inget riksintresse har påträffats enligt Länsstyrelsens hemsida 
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7 Kontakter 
Roland Lundqvist  
Ordförande Springlidens byaförening 
 
Hem 
Roland Lundkvist 
Springliden 11 
930 70 MALÅ 
Tel: 0953 50022 
 
Malå Kommun 
Malå kommun 
Storgatan 13 
930 70 Malå 
Tel: 0953 - 140 00 vx 
Fax: 0953 - 140 67 
kommun@mala.se 
 

mailto:kommun@mala.se
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Bilaga 2, WindPRO- beräkningar för område 1, Storliden  
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Bilaga 3, WindPRO- beräknigar för område 2, Hemliden, Tallberget och 
Jokkmokksliden 
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