
FINANSUTSI<OTTETS BETÄNKANDE 

nr l/ 1988-89 med anledning av ltl 

HC'dman-Jaakkolas m.fl. hC'mställ

ningsmotion till landskapsstyrC'lscn an

gående utrC'dning av möjligheten att 

stöda utvecklande av vindkraftsförsök. 

Landstinget har den 21 mars 1988 inbegärt finansutskottets yttrande över motio

nen. Mc.>d anl<'dning härav har utskottet hört projektingenjören vid Ålands Kraft

vcrksakticbolag Torolf Brunberg, avdelningschefen Olof Erland, verkställande di

rektören vid Ålands Kraftvcrksakticbolag Henning Undström samt överinspektören 

Tor-Erik Södcrlund. Utskottet har även besökt Statens energiverks vindkraftverk i 

Maglarp, Sverige, och där hört informatören Christina Bergman Svedbcrg samt 

besökt Pr6vestationcn for vindm'6llcr på forskningsccnter Ris~, Danmark, och där 

hört ekonomen Per Harv~c samt chcfrn för avdelningen för mC'tC'orologi och 

vindcncrgi Erik Lundtaug Pcdcrsen. Utskottet fär i ärendet anföra följande. 

Motionen aktualisC'!rar en rad frågeställningar som rör landskapet Ålands framtida 

cncrgiförsörjning. I en situation då energipriserna väntas öka kraftigt även på kort 

sikt bör man, c.>nligt motionärerna, dels utarbeta ett program för hur energiförbruk

ningen skall kunna minskas, dels satsa på utvecklandet av så kallade alternativa 

energiformer. Motionärerna efterlyser i motionens kläm en utredning av rnöjlighc

t<>rna att stöda utvccldand<:> av vindkraftsförsöh: på Åland. 

Vinden som kraftkälla har utnyttjats av människan i mer än 2.000 år. Vindcncrgin 

är därmed den äldsta av de energikällor som utnyttjats för att ersätta muskelkraft 

i kvarnar, i maskiner, på fartyg etc. I samband med oljekrisen på 1970-talct 

väcktes intresset för att vidareutveclda vindkraft som energikälla. Forskningen 

lnrik tades på olika typer av vindpumpar, på kraftverk anslutna till ach:umula torer 

och på kraftverk anslutna dirnkt till clnä tct. 

Vindkraft i Sverige 

I Sverige inleddes år 197 5 ett vindkraftsprogram omfattande försöksanläggningar~ 

studier av vindförhållanden och h:onstruktionstcknik m.m. Försöksanläggningarna 

var två till antalet och de placerades på Näsuddcn på Gotland och i Maglarp 

Skåne. Anläggningarna har varit i drift sedan år 1983. Den totala satsningen 

vindkraftsprogrammct under år 197 5 - 1985 har beräknats tH.l ca 270 miljoner 
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kronor. Enligt beslut år 1985 skall utvcckingsarbctct fortsätta och även framdeles 

erhålla statligt stöd. 

Det svenska vindkraftsprogrammet innebär en satsning på. storskaliga enheter. 

Anläggningen i Maglarp är idag världens största, i drift varande, vindkraftverk med 

en effekt på tre megawatt. Anläggningen som sådan kan därför inte sägas vara av 

stort intresse från åländsk sida. Däremot torde de drifts- och underhållscrfaren

hcter som vunnits undC"r anläggningens driftstid vara av visst intresse. Vissa 

mätdata har redan lämnats ut till personer anknutna till det åländska vindmätnings

programmct. 

Vindkraft i Danmark 

Utvecklingen inom vindkraftens område i Danmark skiljer sig på många sätt från 

den i Sverige. Medan satsningarna i Sverige inriktat sig på storskaliga projekt, har 

man i Danmark satsat på en småskalig mångfald. Produktionen av vindkraftvC"rk i 

Danmark ligger vid privata företag, som företrädesvis har sin normala produktion 

inriktad på lantbruksmaskiner och dylikt. De danska vindkraftverkens effekt ligger 

på en nivå som är mindre än en tiondel av det svenska i Maglarp. Genom denna 

storlek och genom att det varit möjligt att s0rietillverka anläggningar har priset 

kunnat hållas på en nivå som gjort det intressant för privata intressenter och 

sammanslagningar av intressenter att satsa på vindkraft. Statliga stöd och lättna

der i beskattningen har även bidragit till att göra inköp av vindkraftverk till ett 

realistiskt alternativ. För att komma i åtnjutande av sådana stöd krävs docl.; att 

den aktuella kr af tsverkstypcn är godkänd vid Prrbvcstationen for vindm~llcr vid 

Ris~, strax utanför Roskilde. Pn6vestationen är en enhet inom forskningsccntcr 

Risib, som är en statlig myndighet underlydande det danska energiministeriet. 

Pry5vcstationcn for vindm011er testar och typgodkänner, som ovan nämnts, de 

vindkraftverk tillverkarna vill föra ut på marknaden. RisrtS ställer även sina resurser 

till tillverkarnas förfogande i samband med utvecklingen av nya prototyper av 

vindkraftverk. 

Vid Ris<!S bedrivs även arbete med vindmätningar och kartläggning av vindförhållan

dcn. För dessa beräkningar har framtagits särskilda datasystem. Slutproduktcn av 

arbetet samlades i en rapport kallad Dansk vindatlas. Ris~ fick även uppdraget att 

ta fram en liknande rapport omfattande hela Europa. Den europeiska vindatlascn 

kommer att färdigställas under år 1988. 



- 3 -

För närvarande finns ca 2.000 vindkraftverk i drift i Danmark, vilket är mer än 

något annat land i Europa. Sedan ett antal år krävs tillstånd för att fä placera ut 

vindkraftverk. Vid tillståndsprövningen vägs förutom drifts- och anläggningsteknis

ka aspekter även miljömässiga aspekter in i bedömningC'n. 

Dansk industri har haft stora framgångar med export av vindkraftverk och 

vindkraftstcknologi. Så har till exempel i Kalifornien, USA, installerats en så kallad 

vindkraftspark bestående av 200 kraftverk. Bland kommande' stora projC'kt finns 

även en stor order till Indien. 

Vindkraft i Finland 

I Finland bedrivs vindkraftsforskningen främst av Imatran Voima Oy, IVO. Deras 

vindenergiprojekt inleddes med en serie vindmätningar i sydvästra Finland. Sedan 

dessa slutförts installerades en försöksanläggning i Kopparnäs. Anläggningen, som 

är tillverkad i Danmark, har en effekt om ca 300 kilowatt. Anläggningen har varit i 

drift under två års tid. Under sommaren 1988 fattades beslut om fortsatta försök 

med Kopparnäsvcrket. Inkopplade på projektet är, förutom IVO, handels- och 

industriministeriet, Statens tekniska forskningsccntral, meteorologiska institutet 

och vindkraftsförcningcn. 

Vindkraft på Äland 

På Aland har försök med vindkraft och kartläggning av vindförhållanden på senare 

tid inte förekommit i någon större utsträckning. Bland undantagen kan nämnas det 

cxpcrim<:'ntkraftvcrk som installerades på Kökar i början av 80-talct. Någon 

undersökning av vindförhållandcna hade dock inte gjorts, vilket enligt uppgift var 

en av anledningarna till att anläggningen havererade innan några egentliga slutsat

ser hunnit dras. För närvarande finns anslaget i 1988 års ordinarie årsstat 200.000 

mark att användas för vindmätningar i skärgården. Dessa mätningar pågår för 

närvarande på två platser i landskapet. Möjligheten att utvidga projektet med en 

mätstation undersöks. 

Slutsatser 

Finansutskottet har konstaterat att vindkraft med dagens teknik och energipris inte 

är en konkurrenskraftig energiform. Danska beräkningar som utskottet tagit del av 

tyder dock på att lönsamhet kan uppnås inom den kommande tjugoårsperioden. 
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Utvecklingen av energipriset på Åland visar att vindkraften kan komma att vara 

ett attraktivt komplement i landskapet i början av 2000-talct. 

Utskottet vill på basen av det framtagna materialet särskilt framhålla vikten av 

att noggranna vindmätningar, liksom utvärdering av dessa, görs innan man tar 

ställning till frågan om utplacering av vindkraftverk på Åland. Finansutskottet har 

därför ställt sig något tveksam till den !däm, i vilken motionen utmynnar. 

Utskottet har dock velat förstå klämmens innebörd så, att den efterlysta utrednin

gen bör inriktas främst på att söka vägar för att stöda de vindmätningar som pågår. 

Utskottet har som ett alternativ värt att utreda erfarit möjligheten att utnyttja de 

resurser som det blivande teknologicentret vid Ålands Tekniska skola kan erbjuda. 

Som intressant att i sammanhanget notera bedömer utskottet även den positiva 

inställning till forskningssarnarbetc som framhållits frän forskningsccnter Riss6s 

sida. 

Med hänvisning till den anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 8 november 1988 

att Landstinget hemställer hos land

skapsstyrelsen om att utrctla möjlig

heten att stöda utvecklande av vind

kraf tsförsök på Åland. 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Michael Patrickson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

viceordföranden Sundblom samt ledamöterna Lindbom, Mattsson och SalmC:n. 


