
 
                       Institutionen för teknik och design, TD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningsarbeten för ett vindkraftverk i 
Karryd 

Construction works for a wind turbine in Karryd 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö juni 2009 
15 hp 

Byggteknik/BY9903 
Handledare: Jörgen Andersson, Skanska Sverige AB 

Handledare: Benny Fransson, Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 
Examinator: Bertil Bredmar, Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 

Examensarbete nr: TD 062/2009 

Martin Freidh 

Sebastian Winberg 



 

Organisation/ Organization  Författare/Authors 

VÄXJÖ UNIVERSITET                                  Martin Freidh 
Institutionen för teknik och design                 Sebastian Winberg 
Växjö University 
School of Technology and Design 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                       Benny Fransson            Bertil Bredmar 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Anläggningsarbeten för ett vindkraftverk i Karryd 

Constructionworks for a wind turbine in the village Karryd 

Sammanfattning 
El från vindkraftverk är en starkt växande marknad i Sverige. Detta beror till stor del på regeringens uttalade mål om att 
vindkraftverk ska producera 10 TWh år 2015. Idag producerar vindkraften 1,64 TWh per år. För att uppnå detta mål har regeringen 
infört ett elcertifikatsystem som innebär att producenter av el från förnyelsebara energikällor får mer betalt för sin producerade el. 

Detta växande område sysselsätter inte bara tillverkare av vindkraftverk; anläggningsarbeten till vindkraftsfundament är också en 
stor marknad. Skanska väg och anläggning i Växjö har fått in en offertförfrågan på konstruktion av ett vindkraftsfundament och 
anläggning av vägar i anslutning fram till fundamentet. Beställare för detta projekt är den ekonomiska föreningen Karrydvind som 
avser uppföra ett vindkraftverk av modell Enercon E-53 i Karryd. 

Vårt syfte med arbetet har varit att utreda metoder och kostnader för att utföra anläggningsarbetena till detta projekt eftersom 
Skanska inte har stor erfarenhet av detta. Vi har också undersökt vilka olika typer av fundament som kan användas generellt till 
vindkraftverk för att få en överblick på vilka alternativ som finns. Målet med examensarbetet är att Skanska ska kunna använda 
uppgifterna för att kunna göra mer precisa kalkyler för anläggning av vindkraftsfundament och ha en bild av vilka olika 
fundamentstyper som finns. 

De fundamentstyper som finns är gravitationsfundament, pålade fundament och bergsförankrat fundament. Gravitations-
fundamentet är den vanligaste typen av fundament och håller vindkraftverket på plats enbart med sin tyngd. Pålade fundament 
används där marken är för dålig för att kunna bära upp ett gravitationsfundament. Ett bergsförankrat fundament fästs med bultar i 
berg vilket eliminerar behovet av tyngden för att hålla det på plats och är därför betydligt mindre än ett gravitationsfundament. 

Med hjälp av GPS-utrustning har vi mätt in längder och bredder på vägen fram till verket i Karryd för att ha ett bra underlag för 
kalkylen. Vi har också intervjuat personer inom olika delar av vindkraftsbranschen för få en bra förståelse för processen kring 
uppförandet av ett vindkraftverk. 

Resultatet av vårt arbete är en kalkyl och tidplan på vägar och fundament för vindkraftverket i Karryd. Vi har också upprättat en 
beskrivning av de olika arbetsmoment som ingår i offerten som ett stöd om Skanska skulle utföra dessa arbeten. 

Nyckelord: Vindkraftverk, Fundament, Formsystem, Kalkyl, Vägbyggnation. 

Abstract 
The windpower industry is a strongly growing market, both Sweden and the rest of the world and the expansion is increasing all 
the time. This provides work not only for the companies producing the wind turbines but also for companies who performs the 
construction works. 

Skanska road and construction in Växjö has received an inquiry on the construction of roads and foundations for a wind turbine in 
Karryd. In this work we have investigated the methods and costs for the project in Karryd. We also examined the different types of 
foundations that currently are used in the construction of wind turbines. 

The base for this work is that Skanska will be able to more accurately estimate the costs of construction works for wind turbines 
and also get an insight into the foundation types that are available. Our result is a cost estimate and a schedule that we hope 
Skanska will be able to benefit from in upcoming wind turbine projects. 
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Sammanfattning 
El från vindkraftverk är en starkt växande marknad i Sverige. Detta beror till stor del på 
regeringens uttalade mål om att vindkraftverk ska producera 10 TWh år 2015. Idag producerar 
vindkraften 1,64 TWh per år. För att uppnå detta mål har regeringen infört ett elcertifikatsystem 
som innebär att producenter av el från förnyelsebara energikällor får mer betalt för sin 
producerade el.  

Detta växande område sysselsätter inte bara tillverkare av vindkraftverk; anläggningsarbeten till 
vindkraftsfundament är också en stor marknad. Skanska väg och anläggning i Växjö har fått in 
en offertförfrågan på konstruktion av ett vindkraftsfundament och anläggning av vägar i 
anslutning fram till fundamentet. Beställare för detta projekt är den ekonomiska föreningen 
Karrydvind som avser uppföra ett vindkraftverk av modell Enercon E-53 i Karryd.  

Vårt syfte med arbetet har varit att utreda metoder och kostnader för att utföra anläggnings-
arbetena till detta projekt eftersom Skanska inte har stor erfarenhet av detta. Vi har också 
undersökt vilka olika typer av fundament som kan användas generellt till vindkraftverk för att få 
en överblick på vilka alternativ som finns. Målet med examensarbetet är att Skanska ska kunna 
använda uppgifterna för att kunna göra mer precisa kalkyler för anläggning av vindkrafts-
fundament och ha en bild av vilka olika fundamentstyper som finns. 

De fundamentstyper som finns är gravitationsfundament, pålade fundament och bergsförankrat 
fundament. Gravitationsfundamentet är den vanligaste typen av fundament och håller vindkraft-
verket på plats enbart med sin tyngd. Pålade fundament används där marken är för dålig för att 
kunna bära upp ett gravitationsfundament. Ett bergsförankrat fundament fästs med bultar i berg 
vilket eliminerar behovet av tyngden för att hålla det på plats och är därför betydligt mindre än 
ett gravitationsfundament. 

Med hjälp av GPS-utrustning har vi mätt in längder och bredder på vägen fram till verket i 
Karryd för att ha ett bra underlag för kalkylen. Vi har också intervjuat personer inom olika delar 
av vindkraftsbranschen för få en bra förståelse för processen kring uppförandet av ett 
vindkraftverk. 

Resultatet av vårt arbete är en kalkyl och tidplan på vägar och fundament för vindkraftverket i 
Karryd. Vi har också upprättat en beskrivning av de olika arbetsmoment som ingår i offerten 
som ett stöd om Skanska skulle utföra dessa arbeten. 
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Summary 
Electricity generated from wind turbines is a rapidly growing market in Sweden. This is largely 
due to the governments stated goal that wind power stations will produce 10 TWh in 2015. 
Today wind power stations in Sweden produce 1,64 TWh a year. In order to achieve this goal 
the government has introduced an electricity certificate system which means that producers of 
renewable energy are paid more for their electricity produced. 

This growing area employs just not manufacturers of wind turbines; construction works for the 
foundations are also a large market. Skanska road and construction in Växjö has received an 
inquiry on the construction of a wind power station foundation and the related construction of 
roads. The client for this project is the economic association Karrydvind. The wind turbine they 
are going to put up is an Enercon E-53. 

Our aim with this diploma work has been to investigate the methods and costs for the 
construction work at this project. We have also examined the different types of foundations 
which can be used for wind turbines. The goal with our diploma work is that Skanska will be 
able to use our findings to make more precise cost estimates for the construction of wind 
turbine foundations and for Skanska to have a summary of the different foundations available. 

The foundation types available are slab foundation, piled foundations and rock anchored 
foundations. Slab foundations are the most common type of foundation and keep the wind 
turbine in place solely with its weight. Piled foundations are used were the soil is too weak to 
support the weight. A rock anchored foundation is bolted to the bedrock which eliminates the 
need for weight to keep it in place and is therefore significantly smaller than a slab foundation. 

By the aid of GPS-equipment we have measured the length and width of the road to the future 
site of the wind power station in Karryd in order to have a base for our cost estimate. We have 
also interviewed people in various parts of the wind power station industry to get a good 
understanding of the process of establishing a wind turbine. 

The result of our work is a cost estimate and a time plan for the wind turbine in Karryd. We 
have also established a description of the different work moments which are a part of the 
quotation as a support if Skanska were to perform the project. 
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Abstract 
Vindkraftsindustrin är en starkt växande marknad både Sverige och övriga världen och 
utbyggnaden ökar hela tiden. Detta ger inte bara arbete åt de företag som tillverkar själva vind-
kraftverken utan även för företag inom anläggningsbranschen. 

Skanska väg och anläggning i Växjö har fått en offertförfrågan på uppförande av vägar och 
fundament för ett vindkraftverk i Karryd. I detta arbete har vi utrett metoder och kostnader för 
projektet i Karryd. Vi har även undersökt vilka olika typer av fundament som idag används vid 
uppförandet av vindkraftverk.  

Grunden till detta arbete är att Skanska mer exakt ska kunna uppskatta kostnader för anläggning 
av vindkraftverk men också få en inblick i vilka fundamentstyper som finns. Vårt resultat är en 
kalkyl och en tidplan som vi hoppas Skanska ska kunna ha nytta av vid kommande 
vindkraftprojekt. 

Nyckelord: Vindkraftverk, Fundament, Formsystem, Kalkyl, Vägbyggnation. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet. 
Arbetet är en 15-poängskurs. Vår handledare på Växjö universitet har varit Benny Fransson. 
Handledare på Skanska har varit Jörgen Andersson. 

Arbetet har varit mycket givande och inspirerande då det har omfattat många områden kring en 
ny och spännande marknad. 

Ett stort tack till Jonas Gustafsson, Karrydvind och Magnus Eknäs, Svevia för ett trevligt och 
hjälpsamt bemötande under våra studiebesök. Vi vill också tacka våra handledare för goda tips 
och råd under projektets gång, samt alla personer inom Skanska som hjälpt oss med arbetet.  

Växjö juni 2009 

Martin Freidh Sebastian Winberg 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Skanska i Växjö har fått ett förfrågningsunderlag som gäller anläggning av fundament 
och vägar för ett vindkraftverk av typ Enercon E-53. Detta ska ligga i Karryd, beläget 
cirka fyra mil norr om Växjö. Beställaren till detta verk är Karrydvind, vilket är en 
ekonomisk förening som bildats av 15 fastigheter i trakten runt Karryd. Drivande för 
detta projekt är bland andra Jonas Gustafsson, som har sitt föräldrahem knappt en 
kilometer från den planerade byggplatsen. 

Först ville Jonas sätta upp ett mindre verk på gården som dock inte blev av. Senare 
uppkom istället idén att sätta upp ett större verk och det visade sig att fler personer i 
området runt Karryd också var intresserade av detta, så kom den ekonomiska 
föreningen att bildas. Tidigare hade Jonas satt upp en mätutrustning för att kunna 
mäta vindförhållandena i området, vilka visade sig vara goda. Detta i kombination med 
att Kronobergs högsta punkt är belägen i Karryd gör att det finns bra förutsättningar 
för att bygga vindkraftverk på platsen. Anledningen till bygget är att medlemmarna i 
den ekonomiska föreningen så småningom ska kunna få avkastning på deras 
investering. 

Den ekonomiska föreningen i Karryd är långt ifrån ensamma med att bygga vindkraft. 
Sedan slutet av 1970-talet har vindkraftsindustrin vuxit mycket snabbt och har gått 
från en alternativ energikälla till en växande marknad runt om i världen. Detta är en 
kombination av politiska satsningar, forskningar och en stor teknisk utveckling 
(Wizelius, 2007). 

I dagsläget är andelen el som utvinns från vindkraft relativt liten. År 2006 stod 
vindkraften för 0,82 procent av världens elkonsumtion. I Europa var denna siffra 
drygt 3 procent, medan den i Sverige var 0,7 procent. Men ökningen i installerad effekt 
under år 2001-2006 var i genomsnitt 24,4 procent per år (Bygga och ansluta större 
vindkraftverk, 2007) och vid årsskiftet 2006/2007 hade Sverige 881 vindkraftverk med 
en effekt på 595 MW (Vindkraftsstatistik, 2007). 

År 2007 byggdes 141 verk med en installerad effekt på 235,6 MW, jämfört med cirka 
60 MW per år de tre tidigare åren (Vindkraftsstatistik, 2007). Vindkraften producerade 
då 1,43 TWh, vilket är en ökning med 44,9 procent jämfört med 2006. Detta innebar 
även att vindkraftens andel i Sverige för första gången steg till 1,0 procent 
(Vindkraftverk, Årsrapport 2008). Under 2008 fortsatte utbyggnaden att öka och 
andelen el från vindkraft uppgick till 1,99 TWh, vilket motsvarade 1,4 procent av 
Sveriges elproduktion. Detta var en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2007 
(Energimyndigheten, 2009). 

Riksdagen har satt upp ett mål att vindkraften ska producera 10 TWh år 2015. Detta 
vill Energimyndigheten utöka till 30 TWh år 2020, vilket de har föreslagit till 
Regeringen (Energimyndigheten, 2009). Med tanke på att både utbyggnaden av verk 
ökar och att verken blir allt effektivare är detta inte omöjligt vilket tydligt kan ses i 
statistiken. I början av 1980-talet var typstorleken på verken 25 kW, i början av 1990-
talet var den omkring 250 kW och i början av 2000-talet var den cirka 2 500 kW, d.v.s. 
2,5 MW (Wizelius 2007). Idag kan företaget Vestas leverera verk med en effekt på upp 
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till 3 MW (Vestas, 2009). För att producera en TWh per år krävs ca 125 sådana verk 
(Bracco, 2009). Det kan jämföras med att en kärnkraftsreaktor i Sverige i snitt 
producerar 6 TWh/år (Vattenfall, 2009). Även priset har haft en positiv utveckling och 
idag är priset per producerad kWh en femtedel jämfört med för 20 år sedan (Inline 
Ruukki, 2006). 

En annan bidragande orsak till utbyggnaden är elcertifikat-systemet. Det infördes den 
1 maj 2003 och syftar till att stödja producenter för produktion av förnyelsebar el. 
Detta är för att öka utbyggnaden av förnyelsebara energikällor i Sverige. Systemet 
fungerar så att de som producerar förnyelsebar energi får ett elcertifikat för varje 
producerad MWh. Därefter är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa el-
användare att köpa dessa elcertifikat beroende på hur mycket el de levererar respektive 
använder. Detta medför då att producenter av förnyelsebar energi, till exempel från 
vindkraft, får en extra intäkt utöver elförsäljningen. De anläggningar som tagits i drift 
efter systemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 
2030. De anläggningar som togs i drift innan har rätt till elcertifikat till utgången av 
2012. De anläggningar som fått statligt investeringsstöd efter den 15 februari 1998 har 
rätt till elcertifikat till utgången av 2014 (Energimyndigheten, 2009). 

Eftersom vindkraft är en växande marknad vill Skanska etablera sig inom detta område 
och konkurrerar med andra entreprenörer. Då de inte har så stor kunskap inom detta 
område vill de få en bättre insikt av vad som krävs vid denna typ av arbeten. Vilket 
ligger till grund för denna rapport. 

1.2 Syfte 
Vårt examensarbete syftar till att undersöka kostnader för konstruktion och etablering 
av ett fundament med tillhörande mark- och vägarbeten för ett vindkraftsprojekt i 
Karryd. 

1.3 Mål 
Målet med vår rapport är att Skanska ska kunna använda våra uppgifter för att kunna 
lämna anbud på offertförfrågningen från beställaren till projektet och att kunskapen 
skall kunna användas vid andra liknande projekt. 

1.4 Avgränsningar 
I vårt examensarbete har vi valt att inrikta oss på de anläggningsarbeten som krävs för 
att uppföra ett vindkraftverk. Det innebär att vi inte kommer att titta på placering av 
verk med hänsyn till vindförhållanden, lagar, bestämmelser och andra krav.  

Vi har också valt att beräkna kostnader och tider för de förutsättningar som gäller i 
vårt specifika fall och inte anpassa detta till några generella fall. Vi har inte heller berört 
havsbaserade vindkraftverk på något sätt. 
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2. Teori 

2.1 Allmänt 

Den typ av vindkraftverk som är vanligast på marknaden idag kallas snabblöpare och 
har oftast en rotor med tre blad. Rotationshastigheten är 15–30 varv per minut 
beroende på rotorns diameter, en större rotor innebär en långsammare rotation. Ett 
vindkraftverk består av ett antal huvudkomponenter: fundament, torn, rotor, styr-
system, transformator och maskinhus (se figur 1 och 2, bilaga 1). Maskinhuset 
innehåller oftast generator, växellåda, vridmotor m.m. (Wizelius, 2007). Vissa 
vindkraftverk har ingen växellåda, t.ex. tyska tillverkaren Enercon. 

Den maximala effekten hos ett vindkraftverk kallas märkeffekt och uppnås när så 
kallad märkvind (rated wind speed) blåser. Märkeffekten för ett stort vindkraftverk 
ligger idag på 3,0 MW. Märkvinden varierar för olika modeller och storlekar på 
vindkraftverk men är omkring 12–16m/s. Det finns också en lägsta och högsta 
vindstyrka för vindkraftverket. Den lägsta kallas startvind (cut-in wind speed) och är 
den vind när verket börjar producera el, i regel mellan 3–5 m/s. Den högsta kallas 
stoppvind (cut-out wind speed) och är den vind när verket stoppas av säkerhetsskäl, i 
regel 25 m/s. Ett vindkraftverk tillämpar även effektreglering för att begränsa 
effektuttaget ur vinden när vindstyrkan nått upp till märkvind. Detta görs för att 
belastningen på verkets komponenter inte ska bli för stort (Wizelius, 2007). 

Monteringstiden för ett vindkraftverk efter att alla markarbeten är klara är ca två 
veckor, en vecka att montera (kranetablering, lyft etc.) och en vecka att driftsätta 
(kabeldragningar etc.). Tillverkaren av vindkraftverket står för själva montaget och 
transporten till platsen (Gärsner, 2009). 

2.2 Formsystem för vindkraftsfundament

2.2.1 Systemform 

Systemformar kan delas in i två huvudgrupper, stödjande och bärande formar. De 
kallas även vägg- och valvform. Vid gjutning av fundament till vindkraftverk är det 
stödjande form som används.  

Beroende på krav på ytan, hantering, stommens utseende, antal etapper med mera så 
används olika typer av stödjande formsystem. Det vanligaste är ett lucksystem som 
består av en stålram med plywoodskivor på, se bild 5, bilaga 2. Dessa finns i olika typer 
och storlekar beroende på om det är en kran som ska montera dem eller om de ska 
monteras för hand. Storleken på dessa luckor varierar också för att vara flexibla och 
för att kunna anpassas till de flesta projekt. Det finns även former som är bågformade 
för att kunna gjuta cirkulära typer av till exempel väggar eller fundament. Dessa system 
är ställbara för att passa den radie som projektet kräver (Betongbanken, 2009).  
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2.2.2 Form av lättklinkerblock 

Ett annat alternativ som kan användas vid formsättning av vindkraftsfundament är 
lättklinkerblock. Detta kräver att formen på fundamentet är kvadratiskt eller åtta-
kantigt för att de ska kunna muras på ett bra sätt. Fördelen med denna metod är att 
formen sitter kvar efter gjutningen, vilket innebär att kostnaden för nedmontering och 
transport från arbetsplatsen försvinner (Eknäs, 2009). Däremot är kostnaden för att 
köpa material till en form av lättklinkerblock dyrare än att hyra en systemform. Genom 
en överslagsräkning av material och uppskattade antal timmar för arbetet skulle en 
lättklinkerform kosta cirka 56 000 kr. (Beijer byggvaror, 2009). 

2.3 Fundament 

Ett fundament till ett vindkraftverk har två uppgifter, dels att bära upp tyngden från 
verket och dels att hindra verket från att välta. Konstruktionen på fundamentet 
anpassas till markförhållanden på platsen. Är marken t.ex. sank krävs ett större 
fundament än normalt för att motverka vattnets lyftkraft (Wizelius, 2007). 
Fundamenten till ett vindkraftverk är till största del dimensionerade för att motstå 
momentet som uppstår i basen på tornet under extrema vindförhållanden (Burton, 
2002). Vindkraftverket fästs inte direkt i fundamentet utan i en prefabricerad 
anslutning av stål, så kallat ingjutningsgods, som gjuts fast i fundamentet. Innan 
vindkraftverket kan monteras måste betongen uppnå tillräcklig hållfasthet vilket 
innebär ungefär en månads väntetid från gjutning (Eknäs, 2009). Fundamenten 
beskrivna nedan gäller endast för ståltorn, grundprincipen är dock densamma för torn 
helt eller delvis av betong (Burton, 2002). 

2.3.1 Gravitationsfundament  

Massan och dimensionerna på gravitationsfundamentet bestäms av det stjälpande 
momentet från vindkraftverket. För att klara av detta moment använder sig 
gravitationsfundament enbart av tyngden från fundamentet och själva verket (Hau, 
2006). Av den orsaken kommer också den svenska benämningen gravitations-
fundament, den vanligaste benämningen är annars ”slab foundation” eller ”standard 
foundation”. 

Gravitationsfundamenten kan se lite olika ut beroende på markförutsättningarna på 
platsen men också beroende på vem som projekterat fundamentet. Den ideala formen 
på ett fundament är en cirkel eftersom det går åt minst material med denna form. 
Dock är det svårare att konstruera ett runt formverk. Ofta väljs ett åttakantigt eller 
ibland ett fyrkantigt formverk istället. Fördelen med det senare alternativet är också att 
armeringen av fundamentet blir enklare (Burton, 2002). 

För ett vindkraftverk på 2,5 MW och en tornhöjd på runt 100 m krävs generellt ett 
gravitationsfundament med cirka 450 m3 betong. Det betyder att dimensionerna för ett 
sådant fundament blir ungefär 18x18x1,5 m (BxLxH) (Carlsson, 2009), (Eknäs, 2009). 
Innan formsättning av fundamentet krävs att en skyddsbetong på ungefär 5 cm gjuts 
för att få till en helt jämn yta. I mitten där ingjutningsgodset, som väger runt 16 ton 
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(varierar beroende på storlek på verk) placeras, krävs tjockare betong för att den ej ska 
spricka av vikten (Eknäs, 2009). 

Den mest förekommande formen av gravitationsfundament är en platta under 
marknivå med en pelare som når upp till marknivå. Denna pelare fungerar som sockel 
för vindkraftverket och i den gjuts ingjutningsgodset från torntillverkaren fast 
(Wizelius, 2007). Fördelen med att placera själva fundamentet en bit under marknivå är 
att mängden material i fundamentet kan reduceras något. Detta är möjligt tack vare att 
fyllnadsmassorna som läggs på det färdiga fundamentet kan tillgodoräknas som tyngd. 
Plattan till detta fundament kan konstrueras antingen helt plant eller svagt konformat. 
En konformad design sparar ytterligare material men gör armering och gjutning 
svårare (Burton, 2002). Se figur 3, bilaga 2. 

Integreringen av ingjutningsgodset i armeringen och formen kräver viss erfarenhet för 
att lyckas. Ingjutningsgodset måste monteras helt rakt och horisontellt med endast små 
toleranser. För ett mindre verk på 500 kW med en diameter på 3,6 m får lutningen 
från horisontalaxeln inte vara mer än ±2 mm (Hau, 2006). 

När berg finns nära markytan och ett bergsfundament inte väljs krävs ett större funda-
ment än i fallet ovan eftersom det inte finns fyllnadsmassor att tillgodoräkna sig. I och 
med att själva plattan till fundamentet befinner sig i marknivå finns det ingen anled-
ning till att konstruera en pelare för ingjutningsgodset utan denna kan gjutas in direkt i 
plattan (Burton, 2002). Se figur 4 och bild 1, bilaga 2. 

Ytterligare en variant på gravitationsfundament är det så kallade stjärnfundamentet. En 
platta gjuts och en pelare formas i mitten. Till pelaren ansluts sedan prefabricerade 
vingar i betong, mellan dessa vingar packas jordmassor. Fördelen med denna funda-
mentstyp är att mängden betong och armering som åtgår kan reduceras och att vissa 
delar av grunden kan prefabriceras. Dock så har fyllnadsmassor en lägre volymvikt än 
betong vilket måste tas med i beräkningen (Rönnholm, 2009), se bild 2, bilaga 2. 

2.3.2 Pålade fundament 

Beroende på vilket djup jordlagret finns, som kan absorbera tyngden från fundamentet 
och vindkraftverket, kan det vara aktuellt med ett pålat fundament (Hau, 2006). Det 
finns olika sätt att konstruera ett sådant fundament. 

Ett sätt går ut på att med pålarnas hjälp enbart förstärka marken för att den sedan ska 
klara tyngden från ett konventionellt gravitationsfundament. Pelarna har alltså ingen 
direktkontakt med fundamentet. Förstärkning av marken kan t.ex. ske genom 
anläggning av kalk/cement-pelare. Dessa pelare konstrueras genom att ett 
blandningsverktyg under rotation förs ner till avsett djup därefter dras det upp, 
fortfarande under rotation, samtidigt som bindemedel och vatten matas ut (Svenska 
geotekniska föreningen, 2009), (Hercules Grundläggning, 2009), se figur 5, bilaga 2. 

I det andra konstruktionssättet drivs armerade pelare av betong ner till mark som kan 
bära upp lasterna från fundamentet och verket. Pelarna sammankopplas sedan med 
fundamentet. Sammankopplingen mellan pålarna och fundamentet gör att 
dimensionerna på fundamentet till viss del kan reduceras enligt samma princip som för 
ett bergsförankrat fundament nedan (Burton, 2002), se figur 6, bilaga 2. 
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2.3.3 Bergsförankrat fundament 

Om vindkraftverket ska installeras på berg används ett bergsförankrat fundament 
(bergsfundament) som utnyttjar berggrunden för sin stabilitet. För att förankra 
fundamentet borras hål i berget, i dessa hål förs bultar ner som gjuts fast med 
expanderande betong som klämmer fast dessa i berget (Wizelius, 2007). Ovanpå berget 
gjuts en platta som bultarna förankras i. Denna platta är dock betydligt mindre än den 
för ett gravitationsfundament. Den mindre storleken är möjlig eftersom förankringen i 
berget gör att vikten, som är nödvändig som motvikt i ett gravitationsfundament, kan 
slopas. För att kunna använda denna metod måste berget ha tillräcklig bärförmåga 
(Burton, 2002). Betongplattan dimensioneras för att bära upp lasterna från vindkraft-
verket och för att utgöra tillräcklig förankring för stagen, se bild 3, bilaga 2. 

Alternativet ovan liknar gravitationsfundamentet. Plattan är mindre men ingjutnings-
godset är av samma typ och gjuts fast i fundamentet på samma sätt. Det finns också en 
annan typ av bergsfundament som kallas Rock Adapter vilken marknadsförs av 
företaget Stenger & Ibsen Construction AS. Med denna metod förankras stagen från 
berget direkt i en ring av stål som tornet till vindkraftverket sedan monteras på. Detta 
gör att det inte behövs en platta som stagen måste fästas i, se bild 4, bilaga 2. 

Vid anläggning av en Rock Adapter sprängs först en bit av berget bort för att få en bra 
angränsning mot berget. Därefter gjuts en mindre platta som underlag för Rock 
Adapter för att denna ska stå plant. Beroende på hur sprängningen går varierar 
mängden betong som behövs men cirka 15 m3 är en normal siffra. När plattan är 
gjuten och betongen har tillräckligt hållfasthet placeras Rock Adapter på plattan 
vartefter bultar borras ner i berget dessa fästs sedan i Rock Adapter (Rönnholm, 2009). 

2.4 Vindkraftverket Enercon E-53 

Det tyska företaget Enercon är den tredje största vindkraftstillverkaren i världen och 
har varit marknadsledande i Tyskland i många år. Enercon har installerat över 14 500 
vindkraftverk världen över med en effekt på mer än 17 GW. 

Vindkraftverket som kommer att uppföras i Karryd tillverkas av Enercon och är av 
modell E-53. Verket är på 0,8 MW, navhöjden är 73 m och rotordiametern är 52,9 m. 
Verket har tre blad med en svepyta på 2198 m2.  

Vindkraftverket har ingen växellåda vilket minskar antalet rörliga delar. Startvind ligger 
på 2,5 m/s och stoppvind ligger på 28–34 m/s. Enligt Enercon är verket designat för 
platser med mellanstarka vindar medan den stora svepytan och nydesignade rotorblad 
garanterar avkastning även vid låga vindhastigheter. (Enercon, 2009). Se figur 7, bilaga 
2 för en bild på ett Enercon E-53. 
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3. Metod 
Genom att utgå från tidigare publicerad litteratur i ämnet och genom intervjuer 
inhämtas kunskap om vindkraft och speciellt då fundament och grundläggning för 
vindkraftverk. Med hjälp av Skanska i Växjö får vi prisuppgifter för de olika delarna 
som ingår i anbudet. Utifrån förfrågningsunderlaget beräknar vi mängder för de olika 
materialen och tidsåtgång för olika moment. 

Eftersom längd och bredd på nuvarande transportväg inte framgår i 
förfrågningsunderlaget kommer vi att göra en inmätning av denna. Utifrån 
inmätningen kan vi uppskatta vilka mängder material som kommer att behövas vid 
förstärkning av befintlig väg samt nybyggnation av väg.  
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4 Genomförande 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Jonas Gustafsson, beställare, ekonomisk förening Karrydvind 

Vi besökte och intervjuade Jonas Gustafsson från Karrydvind i Karryd den 6 maj. 

Vindkraftsprojektet har kommit till på Jonas initiativ som först planerade att uppföra 
ett mindre verk på sin gård i Karryd. Efter att ha gått en grundkurs i vindkraft på 
högskolan på Gotland väcktes idéerna på ett större verk i Karryd med fler personer 
inblandade. Enligt Jonas blåser det alltid i Karryd och dessutom är det beläget på 
Kronobergs högsta punkt vilket gör det gynnsamt för vindkraftsproduktion. De 
drivande krafterna i projektet har varit Jonas Gustafsson, Harald Säll och Bengt 
Johannesson som alla har anknytning till Karryd. 

Karrydvind är en ekonomisk förening som består av 15 stycken fastigheter i området. 
Insatsen i vindkraftverket är inte personlig utan hör till fastigheten. Just nu har 
Karrydvind skjutit på investeringen eftersom bankerna tidigare gav utlåning till 80 
procent men idag bara till 65 procent av verkets kostnad. Dessutom har euron blivit 
mycket dyrare vilket direkt påverkar priset på verket som handlas i euro. Vindkraft-
verket som ska byggas är ett Enercon E-53 på 0,8 MW och kostar 1 miljon euro. 

Karrydvind har förhandlat betalningsvillkor med Enercon och lyckats få ett bättre 
avtal. Leveranstiden från beställning är ca 1 år, just nu är beställningen vilande. Jonas 
tycker att Enercon är det bästa alternativet eftersom verken inte har någon växellåda 
och därmed är mer driftssäker. Enercon har också en renare ström som gör att verket 
går att koppla in på det relativt svaga elnätet i området. Jonas säger att Enercon också 
har ett mycket bra serviceavtal. Det löper över 12år och då ingår all service och utbyte 
av trasiga delar och liknande. Fyra gånger per år sker en service där Enercons personal 
kontrollerar verket, den beräknade ekonomiska livslängden är cirka 20 år. Det 
nuvarande bygglovet gäller i två år från november 2008 har byggnationen påbörjats 
gäller bygglovet i 5 år. 

Karrydvind har tittat på alternativa placeringar än den aktuella bl.a. en plats 200 m 
nordväst om den nuvarande. Platsen skulle inte ha gett mer vind, dessutom hade 
kostnaden för vägarbeten blivit större vilket gjorde att alternativet föll bort. Platsen är 
dock lämplig för framtida utbyggnad av ytterligare ett verk om nuvarande projekt visar 
sig lönsamt. 

Arrende utgår till alla inom en radie på 400 m från verket. På platsen är det ingen stor 
skogsproduktion vilket är ekonomiskt gynnsamt. Inga överklaganden har inkommit 
eftersom det råder en samsyn på vindkraftverket i trakten. När vindkraftverket är 
uppfört räknas det som en industribyggnad och därmed räknas ett område på 400 m 
kring verket som industriområde. Detta medför att endast skyddsjakt får bedrivas på 
området vilket kräver godkännande för varje person och år som vill bedriva jakt i 
området. 
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Eon har nätkoncession i området. För att dra ledningar (kabel i marken) till verket och 
närmaste transformatorstation 2–3 km bort vill Eon ha 1,2 miljoner kr. Karrydvind 
har överklagat det beslutet. I och med överklagandet blev ärendet en offentlig handling 
där Karrydvind kunde granska de beräknade kostnaderna av Eon. Dragningen av 
markkabeln kommer delvis att ske i skogsvägen som ska upprustas. Precis jämte verket 
går en gammal 10 kV luftledning av aluminium som Jonas bedömer till över 50 år 
gammal men som inte klarar en påkoppling från verket. 

Karrydvind har själva avvägt ytan där verket ska stå. Deras verk hamnar på 392,5m. 
Den tidigare höjdgränsen var på 394m, men efter att Södra Vindkraft velat ha upp en 
vindmätmast ändrades detta till 494m vilket har medfört att flygplanen har ändrat rutt. 
2–3km från Karryd runt byarna Harshult och Eskås kommer Södra Vindkraft att 
uppföra en vindkraftspark. 

Enligt Jonas så klarar transporterna upp till 12 procent stigning även på löst material, 
Enercons krav är egentligen 7 procent på löst material och 12 procent på fast. Den 
understa torndelen väger tillsammans med lastbil ca 100 ton vilket är den tyngsta 
transporten på lastbil. Kranen som reser verket väger ca 130–140 ton med motvikter. 
För att kunna lyfta vingarna på plats krävs att vindstyrkan ej överstiger 4 m/s. 

För att ha fyllnadsmassor att jämna till planen och fylla vägen med tänker de att 
spränga sig ner 1 m. Att de har valt att spränga beror på att det är enklare men ändå 
har samma kostnad som att köra dit massor. 

Offertförfrågan är uppdelad i fundament och vägar eftersom alla entreprenörer inte 
gör båda delar. Konstruktionsritningarna som Enercon lämnar skall följas, det finns 
inget utrymme för egna lösningar annars gäller inte garantin om något skulle hända. 
Markundersökning kommer att ske på platsen vilket är ett krav från Enercon. 
Kostnaden för detta är beräknat till 10 000–12 000 kr. Trädfällning ingår inte i 
entreprenaden utan detta står Karrydvind för själva. 

Jonas räknar med att det tar 10–12 år innan verket är betalt. Verket är 100 procent 
lånefinansierat vilket innebär att personerna i den ekonomiska föreningen som går in 
med egna pengar får samma ränta som på banken. 

Karryd är ett Natura 2000-område vilket gör att speciella skyddsregler gäller i området. 
Precis jämte verket ligger ett riksintressenaturområde som inte får påverkas 
(anläggning av vägar och trädfällning är förbjuden). 

Den befintliga skogsvägen är godkänd för 60 ton vilket motsvarar en fullastad 
timmerbil. Vägen är enligt Jonas anlagd till största del på bergsgrund vilket innebär att 
vägbankarna är bra. 

Enligt Jonas är det bäst och billigast att köpa färdigbockade armeringsjärn från Polen. 
Det finns också företag från Polen som är specialiserade på att armera fundament. 

Bultkransen som verket står på får inte fela något, det vill säga avvika från 
horisontalplanet vilket är en utmaning att klara av vid gjutning. 
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4.1.2 Sven-Olof Carlsson, VD, Svensk Entreprenad 

Vattenfall har låtit uppföra två vindkraftverk i Ryningsnäs, utanför Hultsfred. 
Entreprenör för markarbetena var Svensk Entreprenad vars VD vi har intervjuat per 
telefon den 6 april. 

Sven-Olof Carlsson berättade att de utfört samtliga markarbeten till två verk, ett med 
100 m navhöjd och ett med 80 m navhöjd. Markarbetena inkluderade schaktning, 
formsättning-, armering-, och gjutning av fundamenten, anläggning av vägar och 
kabelnedläggning. 

Till verket med en navhöjd på 100 m krävdes ett fundament med 423 m3 armerad 
betong. Detta fundament vägde 1000 ton varav 43 ton var armering. Ingjutningsgodset 
som tornet fästs i vägde 10 ton. Till verket med en navhöjd på 80 m krävdes ett 
fundament med 330 m3 armerad betong. Ingjutningsgodset var av samma vikt men 
med något lägre stålkvalité. 

Gjutning gjordes förra sommaren vilket innebar höga temperaturer under gjutningen. 
På grund av detta var dem tvungna att hålla ett högt tempo på gjutningen, omkring 50 
m3 betong i timmen de första 300 m3 för att få tillräcklig vidhäftning. Betongen 
levererades från Högsby grus och betong. Avståndet mellan Ryningsnäs och Högsby 
är ungefär 4,5 mil vilket gjorde att de klarade sig med sex roterbilar som körde 
skytteltrafik med betongen. 

Enligt Sven-Olof kräver bygget av fundamentet minutiös planering för att lyckas. 
Vattenfall har exempel på dåligt utförda fundament i Tyskland där sprickor uppstått i 
betongen. Dessa sprickor är mycket svåra att åtgärda när verket väl är på plats 
eftersom rörelser då hela tiden förekommer i fundamentet. 

4.1.3 Thomas Andersson, byggsamordnare, Eolus vind AB 

Den 8 april genomförde vi en telefonintervju med Thomas Andersson på Eolus vind 
AB. 

Eolus vind ska bygga 45 stycken vindkraftverk inom den närmaste tiden. Inom kort 
går förfrågningar på bl.a. entreprenader ut. 

Eolus vind har beställt 25 stycken verk årligen 2009, -10, -11 och -12. Dessa kommer i 
huvudsak från Vestas och Enercon.  

Enercon har även betongtorn i sin produktportfölj. I dessa fall anlägger Enercon själva 
fundamentet på grund av att de använder sig av speciella formar. Peab har även gjort 
några av dessa fundament. 

Ofta är det tyska armerare som lägger in armeringen eftersom att de har den rätta 
kunskapen och att armeringsjärnen kommer förbockade från fabrik i Tyskland. Ett av 
dessa tyska specialiserade företag är WKA. 
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4.1.4 Erik Gärsner, sales support, Vestas Wind Systems A/S 

Via email har vi ställt frågor till Erik Gärsner som jobbar på Vestas Wind Systems 
A/S. 

Vestas Wind Systems A/S är världens största tillverkare av vindkraftverk med en 
marknadsandel på 28 procent. Företaget är danskt och sysselsätter mer än 20 000 
personer runt om i världen. 

Vestas tar inte fram några konstruktionsritningar utan detta är alltid kundens ansvar. 
De har dock inspirationsritningar som kan ses som förslag på fundament, men dessa 
vill Erik inte ge ut till oss eftersom de inte tar något ansvar för dessa. Vilken betong-
klass som måste användas vet inte Erik, det är upp till kunden att bestämma. 

De fundament som Erik nämner som används på land är gravitationsfundament samt 
bergsfundament, även kallat Rock Adapter. Det är upp till kunden att bestämma vilket 
av dessa som ska användes utifrån de geotekniska förutsättningar som finns. Även 
dessa ansvarar kunden för att ta fram.  

Vestas torn är enbart uppbyggda av stål, ingen betong. Anledningen är att Vestas anser 
detta som mest kostnadseffektivt gällande byggnation, transport mm. De har en 
leveranstakt på cirka två verk i veckan, den nuvarande leveranstiden för ett verk är 
cirka 12–18 månader. 

Transporten av verken står Vestas för. De har inga specifika dokument vi kan få vad 
gäller krav på till exempel bärighet av vägar och svängradier, utan det beror på 
projektet. Det är även Vestas som reser och installerar tornet. Det tar cirka en vecka 
att montera tornet och cirka en vecka för att driftsätta det. Driftsättningen består 
bland annat av kabeldragning. 

 

4.1.5 Magnus Eknäs, arbetsledare, Svevia AB 

Den 15 April besökte vi Svevias byggarbetsplats utanför Nässjö och intervjuade 
Magnus Eknäs som är arbetsledare för arbetena. 

Svevia bygger fundamenten till tre stycken Vestas 2 MW verk på 105 m med en 
rotordiameter på 50 m. Ett av dessa byggs i Hallhult och två i Tapplarp. Området 
ligger strax utanför Fredriksdal som ligger en halv mil väster om Nässjö. Beställare är 
Smålandsvind AB. 

Ett 1 MW verk med en höjd på 70 m och rotordiameter på 35 m från Svenska 
Winwind är redan uppfört av Smålandsvind i närheten. Avståndet som krävs mellan 
verken är minst 300 m. Etablering skedde den 2 februari 2009 och de har jobbat 
kontinuerligt med endast ett mindre uppehåll sen dess. Den 5 maj gjuts det första 
fundamentet och de andra kort därefter. Vindkraftverken reses av Vestas kring 
midsommar. 
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Det har varit svårt att hitta inkopplingspunkter till verken. Beställaren vill inte dra 
kablar för långt. Transformatorstationen i området klarar inte mer än de verk som nu 
byggs, sedan måste kabel dras till större nät om fler verk ska byggas. Eftersom Eon har 
nätkoncession i området sköter de nedläggningen av kablar genom en egen under-
entreprenör. 

Fundamenten som Svevia anlägger kräver ungefär 450 m3 betong. Fundamenten gjuts 
med hjälp av roterbilar och betongpump. En roterbil rymmer 7 m3 betong d.v.s. ca 64 
leveranser från roterbilar krävs. Stighastigheten på betongen när gjutning sker är satt 
till högst 20 cm i timmen och det måste gjutas kontinuerligt. Brinntiden innan den 
stödjande formen kan tas bort är 2–3 dagar. För en bärande form krävs att betongen 
uppnått 70 procent av sin hållfasthet, vilket tar längre tid. 

Först gjuts en ”bottenkaka” eller skyddsbetong som det heter som är 5 cm tjock. 
Under ingjutningsgodset är denna platta tjockare för att klara av vikten på 16 ton från 
ingjutningsgodset. Ingjutningsgodset står på 6 stycken kraftiga bultar som vilar ovanpå 
stålplattor som står på skyddsbetongen. Med hjälp av dessa bultar kan ingjutnings-
godset placeras så att det står horisontellt. Maximal tillåten avvikelse är ±4 mm. Under 
skyddsbetongen krävs ett fritt djup till berg på minst 0,5 m. Sprängningar krävdes 
innan för att klara detta. 

Hela tornet måste vara avskiljt från armeringsjärnen i grunden. Detta innebär att plast-
hylsor måste sättas på armeringen så den inte kommer i kontakt med ingjutnings-
godset. För att lyfta ingjutningsgodset på plats krävs en mobilkran. 

Smålandsvind har gjort markundersökningar på platsen. Fundamentet är konstruerat 
av VBK, Vestas godkänner konstruktionen efter inspektion av ritningar. Fundamenten 
som Svevia konstruerar är i form av en oktagon med sidorna 7,5 m, längden från kant 
till kant är cirka 18 m. Vestas kräver också att en uppställningsplan jämte verket på 
25*50 m anläggs. 

Till det första fundamentet har Svevia använt sig av storform som hyrs från 
Hünnebeck. Till de andra två fundamenten har de använt sig av en permanent form av 
leca-block som blir kvar efter gjutning. Det först fundamentet tog ca fyra veckor att 
armera medan det andra tog ca tre veckor. En stor kostnad är etableringar och 
liknande, t.ex. så krävs ett dieselverk för att förse arbetsplatsen med ström. 

 

4.1.6 Rune Rönnholm, projektledare, Stenger & Ibsen Construction 

A/S. 

Via telefon intervjuade vi den 8 april Rune Rönnholm som är projektledare på Stenger 
& Ibsen Construction A/S. 

Stenger & Ibsen Construction (SIC) är ett företag som utför etablering av 
vindkraftsfundament, röjning av skog, kranplatser, konstruktion av vägar. SIC gör alla 
arbeten kring fundamenten själva då dem har kunskapen och att det är viktigt att det 
blir rätt utfört. 
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Rock adapter är en gammal och beprövad metod som är certifierad. SIC har 
konstruerat ett stort antal fundament, troligtvis över 1000 stycken. Dessa är främst 
gjorda på Färöarna, i Polen, Norge och Finland. 

Finns bra berggrund ska rock adapter utnyttjas men är berggrunden dålig avråder han 
från detta alternativ pga. dålig vidhäftning mot berget. Till rock adapter går det kanske 
åt 15 m3 armerad betong. Först sprängs det i berget för att få bra angränsning och 
beroende på hur den går varierar mängden betong som går åt. 

Rock adapter är en mycket billigare lösning än ett traditionellt gravitationsfundament 
eller stjärnfundament. Vindkraftstillverkarna har inget emot denna lösning. Det är helt 
upp till beställaren vilken lösning som väljs. Rock adapter sparar mycket pengar enligt 
Rune om detta alternativ kan utnyttjas. 

Stjärnfundament som SIC också konstruerar är en typ av gravitationsfundament. SIC 
har byggt 14 stycken stjärnfundament i Bondön utanför Piteå. Att de valde denna typ 
av fundament beror på att marken är så dålig där. På ett stjärnfundament går åtta 
stycken vingar går ut från pelaren i centrum. Jordmassor ersätter betongen mellan 
vingarna. Jorden som läggs på och packas räknas som en belastning och höjer 
säkerhetsmarginalen. Dock så har jorden lättare volymvikt än betong vilket måste 
beaktas. För de gravitationsfundament som anläggs i Strömsund nu av SIC går det åt 
ca 350 m3 betong. 

4.2 Inmätning av terräng i Karryd 

Vi kommer att använda oss av en GPS för att kunna mäta in vägarna och planen som 
ingår i projektet i Karryd. De data vi behöver är hur långa och breda vägarna är för att 
kunna beräkna hur stora mängder material som behövs. Området som ska mätas in 
består av mestadels skog vilket gör att det kan bli svårt att få exakta inmätningar. Detta 
beror på att instrumentet dels behöver ha kontakt med ett antal satelliter vilket är svårt 
när träd skymmer. Dessutom behöver GPS:en kontakt med en referensstation som 
skickar korrigeringsdata med hjälp av radiovågor. Eftersom Skanska bygger om riksväg 
23 mellan Sandsbro och Drättinge har de en referensstation uppsatt ungefär mitt på 
denna sträcka. Vi hoppas att den ska vara tillräckligt nära Karryd för att få vi ska 
kunna få kontakt med den.  

Vid inmätningen ger GPS:en både läges- och höjdkoordinater. Eftersom vi bara 
behöver en plan av området tror vi att inmätningar kommer att vara tillräcklig 
noggrann för detta ändamål. Under inmätningen kommer vi också att ta bilder som 
jämförelse till inmätningarna. 

I vårt fall behöver vi inte så noggranna inmätningar eftersom vi endast kommer att 
använda datan till att få ut en totallängd och genomsnittlig bredd på vägen. Om 
inmätningarna hade behövt vara mer exakta hade vi antagligen fått använda oss av en 
totalstation och angivna polygonpunkter i naturen. 

Instrumentet vi använde är av märket Topcon. Mottagaren är en G3 GNSS med 72 
kanaler som fungerar med både GPS- och GLONASS-satelliter. GLONASS är ett 
ryskt satellitsystem för positionsbestämning motsvarande GPS-systemet. Antennen är 
av modell GB-3 och handdatorn FC-100 (Winnerhed, 2009). 
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4.3 Upprättande av tidplan 

För att få en uppfattning om hur lång tid det tar att utföra anläggningsarbete av 
vindkraftsfundament ska vi göra upp en tidplan. Utifrån de tider som vi räknat på i 
kalkylen kan vi upprätta denna tidplan. Denna kommer så klart att vara unik för just 
vårt projekt men kan trots det ge en bild av hur lång tid denna typ av arbete tar. 

Vi kommer att använda oss av programmet PlanCon, eftersom vi i tidigare kurser har 
jobbat med detta och kan det väl. Tidplanen kommer att visa hur lång tid varje arbets-
moment planeras ta och även hur lång hela byggtiden blir.  
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5. Resultat 
Offertförfrågningen kan delas upp i fem huvuddelar som vi kommer att undersöka. I 
alla dessa punkter måste vi beakta kraven från tillverkaren Enercon. 

1. Förbättring av befintlig väg från orten Klavreström fram till avtagsväg, se 
bilaga 3. 

2. Nybyggnation av väg i skogsmark från befintlig väg fram till plan på en 
sträcka av cirka 300 m. Se bilaga 3. 

3. Anläggning av plan för uppställning av kran, lastbilar och utrustning. 

4. Schaktning av grop för fundament. 

5. Fundamentsarbeten 

5.1 Förbättring av befintlig väg 

Samtliga vägar, broar eller anslutningsvägar måste kunna tåla de stora lasterna av ett 
maximalt axeltryck på tolv ton och en maximal totalvikt på 120 ton.  

Om marken består av kohesionsjord rekommenderar Enercon att en geotextilduk 
används. Detta gör att lasterna fördelas bättre över vägens underbyggnad, samt att det 
även ökar vägens livslängd och hållbarhet. Under byggnationen skall tester utföras för 
att säkerställa att nödvändig bärighet är uppnådd.  

Det finns ett antal krav på hur korsningar och kurvor ska vara utformade för att 
transportfordonen ska ha möjlighet att ta sig fram till arbetsplatsen. Konstruktions-
metoden för redan existerande korsningar ska utföras enligt bilaga 4. Arean innanför 
de prickade linjerna ska vara belagd. Om den inte är det måste det åtgärdas. Den 
streckade arean måste vara fri från hinder eftersom lasten kan komma att skjuta ut 
över detta område. Ett exempel på det är vid transport av roterbladen som skjuter ut 
sju meter bakom släpet (se bilaga 4). 

Konstruktionsmetoden för kurvor till nya anslutningsvägar ska utföras enligt bilaga 4. 
Det streckade området måste även här vara fritt från hinder. Om vinkeln på en kurva 
är minde än 90 grader flyttas den ut och på grund av detta måste kurvans bredd, i 
vanliga fall på 5,5 meter, följaktligen breddas ytterligare (se bilaga 4). 
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Bredd för körbana 4 m 
Fri bredd 5 m 
Fri höjd 4,6 m 
Kurvradie, yttre 28 m 
Stigning med lös yta 7% 
Stigning med fast 12% 
Markfrigång 0,15 m 

 Figur 5.1 Minimum krav för anslutningsvägar. Enercon 

 

Underbyggnad Ev2 >45 MN/m2 
Överbyggnad Ev2>100 MN/m2 

Maximalt axeltryck för 
transportfordon 10 ton 

Maximalt axeltryck för kran 12 ton 

Maximal fordonsvikt 120 ton 

Figur 5.2 Indata för vägar. Enercon  

För projektet i Karryd är det sammanlagt 1156 meter befintlig väg som måste 
förstärkas. I dagsläget är den klassad för belastning upp till 60 ton, motsvarande en 
timmerbil. Denna del är belagd med grus och har en bredd på 3–3,5 meter. Vägen 
ansluter till en asfaltsväg (se område 1, bilaga 3) men denna har tillräcklig bärighet för 
att klara transporterna. Under vårt besök på platsen konstaterade vi att grusvägen 
klarar gränsen för maxlutningen enligt Enercons krav. 

I bilaga 3 framgår vilka områden som behöver ändras för att transporterna ska kunna 
ta sig fram till platsen där vindkraftverket ska stå, vilket är sammanlagt fyra stycken. 

Område 1: 

Transporterna kommer att komma från Klavreström och svänga in vänster på 
grusvägen. Radien på denna kurva är för liten, cirka 10 meter jämfört med Enercons 
krav på 28 meter. Den är dock över 90 grader vilket innebär att den inte behöver vara 
bredare än 5,5 meter. Söder om den asfalterade vägen går en bäck som rinner längs 
med vägen. Vattnet rinner genom en trumma som ligger under grusvägen.  

För att öka radien på kurvan måste trumman ökas något i längd för att massor ska 
kunna fyllas i bäcken. Dessutom måste den norra kanten av grusvägen flyttas ut några 
meter för att ytterligare förlänga kurvan. Det kan då bli aktuellt med fällning av några 
träd som står nära vägen.  

Område 2: 

Denna kurva uppnår radien 28 meter. Dock är den för smal och det finns ett antal träd 
i kurvans innersida som måste tas bort, annars kommer släpet inte förbi. Även i 
kurvans yttersida måste träd tas bort för att klara de transporter där lasten skjuter ut 
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bakom hjulen på släpet, vilket framgår i bilaga 4. Vinkeln på kurvan är cirka 90 grader, 
vilket innebär att en bredd på 5,5 meter är tillräckligt. 

Område 3: 

Denna kurva har en radie som är större än 28 grader. Den enda åtgärd som krävs här 
är breddning till 5,5 meter samt eventuellt borttagning av några träd i kanterna.  

Område 4:  

I bilaga 3 beskriver linjen från befintlig grusväg upp mot verket den sträcka där träden 
redan nu är avverkade. Anslutningen till den befintliga vägen kommer dock att vara 
cirka 50 meter längre norrut från den befintliga anslutningen. Detta är för att 
kurvtagningen in på den nya vägen ska bli enklare. 

För att vägen ska kunna bli bredare måste dikena flyttas ut cirka 1 meter längs hela 
vägen, där breddning av kurvor ska utföras blir det cirka 2,5 meter. Den befintliga 
vägen ska förstärkas med 200 mm 0/90 mm, och den breddade delen ska förstärkas 
med 400 mm 0/90 mm. Ovanpå förstärkningen ska även bärlager 0/32 mm läggas 
med en tjocklek på 100 mm. 

5.2 Nybyggnation av väg 

För nybyggnation av vägen gäller samma krav på bärighet, bredder etc. som nämns i 
avsnitt 5.1.  

För projektet i Karryd är det sammanlagt 204 meter ny väg som behöver anläggas. Av 
denna sträcka var 154 meter redan avverkad från träd, dock var all vegetation på 
marken kvar. Den avverkning som återstår kommer Karrydvind själva att stå för. 
Vägens utformning framgår i bilaga 3. Lutningen på denna väg klarar inte Enercons 
krav, men eftersom berg där fundamentet ska stå ska sprängas ur så kommer dessa 
massor att kunna användas för att jämna ut lutningen. 

Den avverkade sträckan som framgår i bilaga 3 stämmer inte helt överrens med den 
ritning som följde med förfrågningsunderlaget (se bilaga 6). Kurvan upp till verket 
måste göras större. Sträckan måste även på vissa ställen fyllas upp med massor för att 
klara kraven på lutning. Eftersom berg ska sprängas ur vid verket och eventuellt vid 
planen kommer dessa massor kunna användas för att jämna ut vägen till viss del.  

Vägens längd är cirka 200 meter och har en genomsnittlig bredd på cirka 5 meter, 
vilket innebär att runt 1000 m2 vegetation ska bort.  När den är borta kan vägen 
terrasseras och därefter ska vägen förstärkas med 0/90 mm med en tjocklek på 400 
mm. Ovanpå förstärkningen ska även bärlager 0/32 mm läggas med en tjocklek på 100 
mm. 
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5.3 Anläggning av plan 

Vid resningen av detta verk behövs en plan på 30x35 meter. För att klara de laster som 
kranen utsätter marken för måste en yta, en så kallad kranplattform, på 20 x 30 meter 
förstärkas ytterligare. 

Utförandet av kranplattformen är viktigt för att allt ska gå smidigt och säkert under 
själva resningen av tornet. Den ska bestå av en plan yta av bärlager med en storlek på 
0-32 mm. För att undvika vattensamlingar så är det viktigt att plattformen ligger 
ovanför den befintliga marknivån. Under byggnationen av plattformen ska den testas 
för att säkerställa att tillräcklig bärighet är uppnådd. 

Den kran som används kan ge upphov till ett stödtryck på upp till 200 ton. Detta 
medför att laster på upp till 18,5 ton/m2, eller 185 kN/m2, måste kunna tas upp i 
plattformen. I bilaga 4 visas ett exempel på hur plattformen kan dimensioneras. Den 
icke förstärkta monteringsytan kan även ligga på plattformens vänstra sida. Även 
under byggnationen av fundamentet används denna plan, då som förvaringsplats för 
bland annat material och maskiner. Men under resning av tornet ska överblivna 
massor vara placerade exempelvis bakom fundamentet för att kranen ska ha plats att 
stå på. 

För att kunna byta ut komponenter inuti tornet och för att skydda vindkraftverket mot 
smuts så måste en belagd anslutning anläggas mellan kranplattformen och tornet. 
Detta arbete ska utföras då återfyllningen av fundamentet är färdigställt och den ska ha 
en bredd på fem meter.  

 
Gäller för: 72 m ståltorn 
Krantyp 500 ton teleskopkran 
Längd/basenhet 20 m 
Bredd/basenhet 3 m 
Vägbredd  3m 
Area för stödben 10 m x 10 m 
Arbetsradie 26 m 

Figur 5.3. Krandata. Enercon 

Arbetsradie innebär att det är minst 26 meter mellan kranens krok och axeln den 
snurrar runt. Enercons krav för arean på planen är 30x35 meter, som framgår ovan. I 
förfrågningsunderlaget är denna större, 38x50 meter. Vegetationen ska tas bort och 
därefter kan det eventuellt vara aktuellt med sprängning för att få denna yta jämn. 
Därefter ska den terrasseras och fyllas med förstärkningsmaterial. Planen ska 
förstärkas med 0/90 mm. Där kranplattformen ska vara ska tjockleken vara 400 mm 
och på övrig yta 200 mm. Ovanpå förstärkningen ska 50 mm 0/32 mm bärlager 
läggas. 
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5.4 Schaktning för fundament 

Markförutsättningarna är enligt offertförfrågan sådana att ingen pålning av 
fundamentet behövs. Ytterligare markundersökning kommer att ske innan 
entreprenaden startar. Resultatet från dessa undersökningar skickas till Enercon för 
godkännande. 

Enercons krav på marken där fundamentet skall gjutas är att marken måste klara ett 
jordtryck på 128,5 KN/m2.  

Kohesionsjord Eoed, dyn = 64,5 MN/m2

Friktionsjord Eoed, dyn = 30,4 MN/m2

Kohesionsjord Eoed, stat = 8,1 MN/m2

Friktionsjord Eoed, stat = 3,8 MN/m2

Figur 5.4. Minimivärden för mark. Enercon  

Högsta tillåtna grundvattennivå är överkant massor som läggs på fundamentet, se 
bilaga 5 för detaljer. 

Rördragning för el-anslutning och avfuktning av tornet måste göras i samband med att 
marken förbereds för fundamentet. Det krävs totalt fem stycken anslutningsrör till 
tornet. Alla anslutningsrör är av typen PVC DN 150. Dessa ska anläggas 0,75m under 
skyddsbetongen. Rörböjar som används får inte överstiga 15°. Överlag måste rören ha 
en radie på minst 1,30m. Rören skall dras till den närbelägna platsen för 
transformatorstationen. Se figur 5.1. 

 

Figur 5.5 Rördragning under fundament. 
Enercon. 
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5.5 Fundamentsarbeten 

Fundamentet är enligt förfrågan ett cirkulärt gravitationsfundament med en diameter 
på 15 m med en pelare i centrum. Ritningarna på fundamentet kommer från Enercon 
som färdiga konstruktionsritningar. För konstruktionen av fundamentet krävs ett antal 
arbetsmoment som är beskrivna nedan. Se bilaga 5 för en ritning på fundamentet. 

 

Figur 5.6 Ritning över fundamentet. 
Enercon  

5.5.1 Gjutning av skyddsbetong 

Skyddsbetongen behövs för att få en helt slät och horisontell yta som är lätt att armera. 
Diametern på fundamentet är enligt ritningarna 15 m. För att få plats med formarna 
och för att ha plats att arbeta behövs cirka en halv meter extra utrymme. Detta gör att 
den totala diametern på skyddsbetongen blir 16 m. 

Skyddsbetongen behöver ha en tjocklek på 10 cm och betongklassen som används ska 
vara minst i klass C 12/15 enligt Enercons handlingar. På en diameter av 4 m i 
centrum (under ingjutningsgodset) krävs också ett 10 cm tjockt lager med Styropor 
(EPS-plast) med en diameter på 4 m. 

Med en diameter på 16 m och en tjocklek på 10 cm behövs 20,1 m3 betong till plattan 
(π*82*0,1=20,1m3). En roterbil klarar 7 m3 vilket innebär att skyddsbetongen skulle 
kräva leverans från tre stycken bilar (20,1/7=2,9st). 

5.5.2 Armering, inplacering av ingjutningsgods och jordning 

Det första steget är att placera ut ingjutningsgodset som tillhandahålls av Enercon. Det 
består av två ringar med vardera 10 cm tjocklek som bultas ihop med ett inbördes 
mellanrum på ca 1 m. Godset placeras sedan på tillfälliga styltor med en höjd på 1,3 m 
som kan justeras för att få godset helt horisontellt.  

Med utgång från ingjutningsgodset kan sedan själva armeringsarbetet påbörjas. I och 
med att diametern på många av armeringsjärnen är relativt grov, upp till ø25 mm, 
behöver dem levereras färdigbockade till arbetsplatsen. Orsaken är att det behövs 
kraftfulla maskiner för att klara bockningen som kräver för mycket resurser för att 
etableras på platsen. Det blir billigare, enklare och säkrare att beställa färdigbockade 
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armeringsjärn. Enligt Jonas Gustafsson är det vanligt att beställa armeringsjärnen 
färdigbockade från Polen. 

Arbetet med att armera formen kan utföras av Skanska själva men det finns också 
företag som är specialiserade på armeringsarbeten av vindkraftsfundament. T.ex. tyska 
firman WKA som Thomas Andersson på Eolus vind nämner. Jonas Gustafsson 
berättade också om firmor i Polen som uteslutande sysslar med detta. För större 
armeringsarbeten som t.ex. broar och liknande brukar en uppskattad tid vara ungefär 
2627 timmars arbete per ton armering. I vårt fall har vi uppskattat tiden till 22 tim/ton.  

Exakta mått och mängder på armering i fundamentet framgår enligt Enercons 
konstruktionsritningar. De olika diametrarna på armeringsjärnen som används är ø10, 
12, 16, 20 och 25 mm. Den totala vikten på armeringen är 20885 kg. 

Parallellt med armeringsarbetet behöver jordning monteras. Detta ska utföras i 
enlighet med de ritningar på jordning som Enercon tillhandahåller. Det är mycket 
viktigt att jordningen av fundamentet blir utförd enligt de branschstandarder som 
finns för att vindkraftsverkets garantier ska gälla och för att säkerheten skall kunna 
garanteras. För att få jordningen utförd på rätt sätt är det bäst att anlita en 
underentreprenör som sköter detta. 

5.5.3 Formsättning 

För att få en uppfattning om vad det kostar att använda sig av systemform vid 
anläggning av vindkraftsfundament har vi varit i kontakt med två företag. Dessa är 
Doka och Hünnebeck, vilka tillhör de ledande formleverantörerna på den svenska 
marknaden (Betongbanken, 2009). Det går att köpa formar av dessa, men enligt 
Mårten Johnsson på Doka, så är den svenska marknaden till 100 procent hyrmarknad. 
Så vi har bara valt att titta på vad det kostar att hyra formar.  

För att kunna jämföra de olika leverantörerna gjorde vi upp tre typer av fundament 
med olika form och mått. Se figur 5.8. Denna skiss skickade vi sedan till de två 
ovanstående företagen som prissatte respektive alternativ. Vi har sammanställt svaren, 
vilket framgår i kalkylen nedan. 

Doka       
               
 Formtyp Formhöjd Formmängd Ber. transp.vikt Grundkostnad Hyra/månad (kr) Uppsättn.tid 
1 Doka Rundform H20 2 400 mm 132 kvm 11 880 kg 44 500 kr 44 500 kr ca 20 ptim 
2 Doka Frami 1 500 mm 108 kvm 4752 kg 9 288 kr 10 260 kr ca 10 ptim 
3 Doka Frami 1 500 mm 89 kvm 3916 kg 7 654 kr 8 455 kr ca 11 ptim 

        
Hünnebeck Baseras på en hyrtid på ca 3 månader    
               
 Formtyp Formhöjd Formmängd Ber. transp.vikt Grundkostnad Hyra/månad (kr) Uppsättn.tid 
1 Hünnebeck Ronda 1 500 mm 85 kvm Ingen uppgift 13 600 kr 11 050 kr ca 33 tim 
2 Hünnebeck Manto  1 500 mm 108 kvm Ingen uppgift 6 480 kr 11 880 kr ca 32 tim 
3 Hünnebeck Manto  1 500 mm 90 kvm Ingen uppgift 5 400 kr 8 100 kr ca 36 tim 

Figur 5.7 Kalkyl för systemformar 

 21



 
Figur 5.8 Formtyper 

 

Därefter har vi endast varit i kontakt med Mårten Johnsson för att få ett mer exakt pris 
som vi kan använda i vår anbudsräkning. Enligt konstruktionsritningarna från Enercon 
så är fundamentet helt runt. Det är fullt möjligt att använda sig av formar som är 
runda, men detta är dyrare vilket också framgår av tabellen ovan. Därför kommer vi 
att använda oss av plana luckor som är 90 cm breda och 120 cm höga. För den övre 
formsättningen kommer vi använda luckor som är 30 cm breda och 120 cm höga. 
Eftersom luckorna endast är 90 respektive 30 cm breda kommer formarna i princip bli 
helt rund. Detta påverkar inte fundamentets konstruktion eftersom betongmängden 
kommer att öka något, dock mycket lite. 

Märket på luckorna är Doka Frami och kostnaden för den undre formen första 
månaden är 160 kr/m2 och därefter 85 kr/m2 per månad. För den övre formen är 
kostnaden första månaden är 400 kr/m2 och därefter 190 kr/m2 per månad. 
Formarean på den undre formen är cirka 60 m2 och på den övre cirka 25 m2. Vi räknar 
med att bara behöva hyra formen under en månad vilket då kommer att kosta 19 600 
kr. 

Eftersom plana luckor kommer att användas måste det finnas en regel mellan samtliga 
luckor för att inte få någon springa som betongen kan rinna ut igenom. Formen kan 
stagas upp från utsidan med stöttor men vi har istället valt att använda två spännband 
runt hela formen, ett uppe och ett nere. I monteringsskedet behövs dock luckorna 
stagas upp innan spännbanden kommer på plats, till detta användas då vanliga 
träreglar. 

5.5.4 Gjutning av fundamentet 

Gjutningen av fundamentet är kanske den mest kritiska delen av hela projektet och 
kräver noggrann planering för att lyckas. Hela fundamentet måste gjutas i ett enda 
stycke utan avbrott vilket ställer stora krav på tillförlitlighet hos använd utrustning och 
på kontinuerliga leveranser av betong. Dessutom måste ingjutningsgodset kontrolleras 
noggrant så det inte avviker från horisontalplanet. 

 22



5.5.4.1 Betongleveranser 

Mätningar på kartor visar att avståndet från Växjö till Karryd är mellan 4 och 4,5 mil. I 
Växjö finns det två betongleverantörer; Alwex och Swerock. Betongen till platsen 
levereras av en av dessa aktörer. 

Enligt konstruktionsritningarna krävs 261,70 m3 betong med följande egenskaper: 
Betongklass  C 25/30 
Exponeringsklass  XF 1 
Konsistensklass  F 3 / S 3 
Kornstorlek  0/16 
Cement   Anläggningscement 

Betong i klass C 25/30 och exponeringsklass motsvarar betongklass C 28/35. 

En roterbil av standardtyp lastar 7 m3 betong. Det skulle betyda att det krävs minst 38 
transporter från betongfabriken i Växjö för att gjuta fundamentet (261,70/7=38st).  

5.5.4.2 Applicering av betongen 

Det enklaste och effektivaste sättet att överföra betongen från roterbilen till 
fundamentet är via en mobil betongpump (pumpbil). Enligt Swerock förekommer 
teoretiska kapaciteter för betongpumpning på upp till 180 m3/h men i praktiken nås 
kanske 70 m3/h. Hastigheten som går att gjuta med begränsas av vilket tryck som blir 
på formarna och tiden som åtgår för att vibrera betongen. Ytterligare en faktor som 
spelar in är att betongen måste börja härda i steg för att undvika att den rinner ut på 
grund av den sluttande formen på fundamentet. För att förhindra att betongen trycks 
ut under den övre formen behövs flytbrädor läggas till runt den formen. 

I och med att fundamentet måste gjutas i ett enda stycke är det viktigt att pumpbilen är 
tillförlitlig och att det finns en reserv att tillgå med kort varsel under gjutningen. 

5.5.5 Övertäckning med massor av det färdiga fundamentet 

När fundamentet har uppnått tillräcklig hållfasthet kan övertäckning ske av funda-
mentet. De massor som används till detta måste ha en tyngd, γ, som är minst 18 
kN/m3. Anledningen är att dessa massor har räknats som en extra vikt vid 
konstruktionen av fundamentet och är därför helt nödvändiga för fundamentets 
stabilitet. Därför krävs också stor noggrannhet vid genomförandet av arbetsmomentet. 
Rätt material måste användas och packning av materialet ske på rätt sätt. 

Efter övertäckningen återstår endast att återställa ytorna runt verket och avveckla 
etableringen för att lämna plats till Enercon som reser verket. 
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6. Diskussion 
Alla kalkyler bygger på erfarenheter av tidigare projekt. Men eftersom Skanska inte har 
utfört något liknande projekt har vi inte kunnat dra nytta av detta, vilket gör att 
kalkylen är något osäker. Det är även svårt för oss, som har liten yrkeserfarenhet av 
byggbranschen, att uppskatta priser och tider för olika arbetsmoment. Genom kontakt 
med leverantörer och med hjälp av personal på Skanska har vi fått fram rimliga priser 
och tider på material och arbeten.  

Under vårt studiebesök på Svevias arbete med vindkraftsfundament utanför Nässjö 
fick vi en bra uppfattning av tidsåtgången för de olika momenten. Att se hur ett 
projekt utförs i verkligheten och prata med dem som utför arbetet tror vi är det bästa 
sättet att få en bra bild av vad som krävs. Verklighetsanknytningen underlättade vår 
tidsberäkning av de olika arbetsmomenten. Vid arbetet med tidsberäkning av vägarna 
fick vi hjälp av med uppskattningen av personer med kunskap om detta område från 
Skanska. 

I kalkylen framgår att materialen utgör en stor kostnad. När det gäller både funda-
mentet och vägarna är det svårt att dra ner på denna kostnad. Dessa mängder krävs för 
att arbetet ska kunna utföras på ett riktigt sätt. Vägarna ska klara både transporter av 
verkets delar och även belastningen av roterbilarna med betong. Under gjutningen av 
fundamentet kommer upp till 40 betongtransporter köra till och från verket vilket 
vägarna måste tåla. 

I förhållande till materialen så är maskin- och arbetskostnaderna en mindre kostnad 
som också är svår att göra något åt. Det som eventuellt kan minska kostnaden något 
kan vara att ha personal som är specialiserade på just detta arbete. Då kan kanske tiden 
för arbetet med till exempel armeringen kortas ner betydligt. 
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7. Slutsats 
Enligt vår kalkyl är anbudssumman för projektet Karryd i 2 003 000 kr. Utifrån 
kalkylen gjorde vi en tidplan för att få en uppfattning om hur lång tid produktionen 
tar. Tidplanen visar att det tar cirka tre månader för arbetet med vägarna och 
fundamentet. Denna tid stämmer ganska väl med hur lång tid det tog för Svevias 
projekt i Nässjö.  

Under arbetet med teoridel tog vi reda på vilka olika moment som ingår vid anläggning 
av ett vindkraftsfundament för att kunna beräkna kostnaderna i det verkliga projektet.  

Det är svårt att jämföra olika vindkraftsprojekt. Beroende på vilka förhållanden som 
råder på platsen kan priset variera mycket. Storleken på verket spelar även roll. Vid 
anläggning av, som i vårt fall, gravitationsfundament varierar storleken på dessa 
mycket beroende på hur stort verket ska vara. I kalkylen är material för betong och 
armering samt arbete för armering de största kostnaderna. Det är på dessa områden 
kostnadsbesparingar kan göras genom att till exempel använda bergsförankrade 
fundament om markförhållandena tillåter detta.  

En annan faktor som spelar roll på priset är placeringen av vindkraftverket. I vårt fall 
låg verket relativt nära vägar som gick att använda och det var endast en mindre 
sträcka som behövde nybyggas. Även här visar kalkylen att material i form av 
förstärkning och bärlager för befintlig väg är de största kostnaderna för denna post. 
Ska ett verk uppföras ute på fjället i Norrland så kommer enbart anläggning av vägar 
bli en mycket stor kostnad för hela projektet. Där bör nog större parker, istället för 
enstaka verk, uppföras för att projekten ska löna sig 

Enercon, som är leverantör till Karrydvind, tar själva fram konstruktionsritningarna 
för hur fundamentet ska vara utfört. De har krav på att fundamentet ska uppföras 
exakt enligt dessa, annars lämnar de ingen garanti på vindkraftverket. Andra företag, 
till exempel Vestas, tillhandahåller inga ritningar utan det är helt upp till beställaren att 
ta fram. Detta kan medföra att fundamenten kan utföras annorlunda och effektivare 
för vald plats och därmed billigare. 

Anläggning för vindkraftverk är en växande marknad som Skanska med sin stora 
organisation har goda förutsättningar att bli en viktig aktör inom. För att lyckas med 
detta måste Skanska dock bygga upp en egen kunskap inom detta område. 
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BILAGA 1 – Översikt av vindkraftverk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Typexempel vindkraftverk 

Wizelius, 2007

 

  



 

Figur 2 Vindkraftverk 

Wizelius, 2007 

  



Bilaga 2 – Illustrationer 
 

 

Figur 3 
Gravitationsfundament 
Burton, 2002 

 

 

Figur 4 
Gravitationsfundament med 
typmått. 
Burton, 2002 

 

 

Bild 1 
Gravitationsfundament 
Eget foto, 2009 

 

 

 

  



 

Bild 2 Stjärnfundament 
Stenger & Ibsen Construction A/S 

 

 

Figur 5 Pålat gravitationsfundament 

Hercules grundläggning 

 

 

Figur 6 Pålat fundament 

Burton, 2002 

 

  



 

Bild 3 Bergsfundament 
Eget foto, 2009 

 

 

Bild 4 Rock Adapter 
Stenger & Ibsen 
Construction A/S. 

 

Bild 5 Form till vindkraftsfundament 
Eget foto, 2009 

 

  



 

Figur 7 Vindkraftverket Enercon E-53 
Enercon 

  



Bilaga 3 - Ritning över transportväg inmätt med GPS 

    



Bilaga 4 - Krav på vägar och uppställningsytor från 
Enercon 

Figur 8 Transport av rotorblad i kurva  
Enercon 

Figur 9 Utformning av kurvor 
Enercon 

  



Figur 10 Kurvors bredd och radier 
Enercon 

 

Figur 11 Utformning av kranplattform 
Enercon 

  



Bilaga 5 - Konstruktionsritningar från Enercon 

  



 

    



 

    



Bilaga 6 - Ritningar över plan med höjder från 
Karrydvind 

  



Bilaga 7 - Tidplan 
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