
försvaret stoppade vindkraft i onödan? 

Så här stör v·nd raften fö svarets rada 

Inom försvaret pågår f n ett projekt där man under
söker vilka störningar som vindkraftverk ger upphov 
till på radar och radiolänk. Projektet leds av Krister 
Håkansson från Högkvarterets miljösektion. Projektet 
finansieras av Energimyndigheten (tidigare NUTEK) 
och genomförs med hjälp av försvarets Materielverk. 
Anledningen till projektets tillkomst är den stora an
delen vindkraftbyggen som har stoppats p g a försva
rets intressen. 

Milo S stoppades cirka 30 procent eJ av alla vindkraftansökningar under 
åren 1993-95 p g a försvarets in

tressen. Framför allt i skåneregionen har 
några kommuner drabbats särskilt hårt 
med en utslagsprocent på mellan 50 
och nära 100 procent. De van I igast or
sakerna till avslagen är befarade stör
ningar i: Försvarsmaktens radar, radio
länkar i försvarets telenät samt FRA:s 
signalspan i ngsstationer. Dessa förhål
landen har gett stora rubriker i tidning
arna i framför allt södra Sverige. 

Detta har vållat stor irritation hos vind
kraftbyggarna, vi I ket resu Iterade i ett 
möte i regeringskansliet i oktober 1995. 
Vid detta möte deltog representanter från 
försvars-, näri ngs- och mi Ijödeparte
mentena, Svensk vindkraftförening samt 
Högkvarterets miljösektion. Vid mötet 
skapades samrådsforumet Sg Vind där, 
utöver nämnda intressenter, även 80
verket, NUTEK (numera Energimyndi,g
heten), FOA 3, kraftverksfören i ngen (fö
reträdd av Vattenfall), Länsstyrelsen i 
Skåne län samtVarbergs kommun ingår. 

Samrådsforumet tog initiativ till se
parata forskningsprogram för radar re
spektive radiolänk. Den första delen av 
studien, förstudien, syftar ti 1'1 att utröna 
giltigheten av de modeller som försva
ret använder i dag för att beräkna stör
ningar av vindkraftverk på radar re
spektive radiolänk. 

Radarförs tu dier 

Förstudien för radar är avslutad. Resul
taten är intressanta, berättar Krister Hå
kansson. De observationer som har 
gjorts visar, att inverkan av vindkraft
verk var i stort sett obefintlig. Inga stör
ningar kunde egentligen noteras. Det 
enda påtagliga problemet var radarns 
målföljning. Det tydliggjordes när vi 
mätte med en radar placerad bland en 
större mängd vindkraftverk nere på Näs
udden på Gotland. 

Förstudien för radar har utförts på Got
land. Den första delen av studien stu-
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derade inverkan på radar från enstaka 
vindkraftverk (2) vid Furillen. Målflyg
divisionen vid F 16 Mani itades för flyg
ningar med J 32 Lansen. Man flög i ett 
antal löpor över vindkraftverken. En 
radar placerades 2 km respektive 5 km 
från vindkraftverken. (Bild 1.) Olika si
tuationer studerades, sti Ilastående re
spektive roterande rotorblad. Den andra 
delen av studien genomfördes på ett lik
nande sätt nere på Näsudden, där det 
finns ett 60-tal vindkraftverk. 

Trots de till synes positiva resultaten 
är det ännu för tidigt att dra några säkra 
si utsatser. Närzonseffekter och terräng
ens betydelse bör studeras närmare. Vi 
måste dessutom hitta en ny metod för 
våra bedömningar, säger Krister Hå
kansson. 

En huvudstudie för radar har nu inletts. 
Denna förväntas besvara dessa frågor. 

Radiolänkförstudier 

Förstudie för radiolänk innebär att tre ra
diolänkstråk i frekvensbandet 2 GHz 
analyseras. (Bild 2.) Stråken är befintl i
ga radiolänkhopp i Försvarets Telenät. 
Hoppen är i olika utsträckning påver
kade av vi ndkraftverk. Här pågår fortfa
rande mätningarna. Dessa beräknas vara 
slutförda till sommaren. Mätvärdena 
samlas in enligt internationella Teleu
nionens (ITU-R) rekommendationer för 
hur mätfel ("bitfel") på radiolänk ska re
gistreras. 

- Utvärderingen av mätvärden görs av 
Ericsson Radio Systems på uppdrag av 
FMV Två delrapporter har presenterats 
över de hittillsvarande utfallen. Många 
faktorer kan vara påverkande vid dessa 
mätningar och det är i dagsläget svårt att 
säga vad som är kopplat till just vind
kraftverken, säger Krister Håkansson . 
Klimatet är sannolikt en viktig påver
kande faktor. 

Situationen har diskuterats inom sam
rådsforumet Sg Vind. Man har kommit 
fram till två slutsatser; dels att mätningar
na bör fortgå, dels att det behövs en ut
vidgning av mätningarna till andra radio
länkar och frekvensband. Det liggande 
förslaget innebär att tre nya hopp etable
ras i det aktuella provområdet, två hopp 
på 7 GHz samt ett hopp på 18 GHz. 

Huvudstudien 

Huvudstudien, som startade i april 
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Bild 2: Förstudie radiolänk 
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Studien ska förhoppningsvis utmyn ---- --- -- --- -- ---_. _. ---- .-- -- --- -- -- _. -- --- ----- - --. -- _. ----~ 
na i att Försvarsmakten kan bli generö Mätvärden samlas in till nätdriftcentTalen ~ 
sare vid tillståndsgivningen och därmed 
underlätta för de politiska ambitioner

Nätdriftcentralen na om införande av s k förnybara ener

gikällor. • 


ilitårmusikaliskt stipendium 
I I itä rm usi ksam fu ndet av MMS stipendium: kr. Stipendiet utdelas nödvän Ansökan ska vara MMS till
(MMS) utlyser 1998 års sti • Musiker vid försvarsmaktens digtvis inte årligen. Stipendi handa senast den 11 september. 
pendiet till ansökan. musikkårer (fast anställda, vpl, et kan delas . Den skickas till ordföranden 

Bestämmelserna för stipendi frivi II iga) . Claes Grafström, Swedenborgs
et är: • Musiker vid civila blåsorkest 4) Ansökan gatan 15 A, 118 48 Stock/lolm. 

rar som profilerar sig inom det Stipendiet ska utlysas . Enskild 
1) Syfte militärmusikaliska området. söker stipendiet. 5) Beslut 

Stipendiet ska uppmuntra och • Musikledare. Beslut om stipendiat fattas av 
bidra till vidareutvecklingen • Kompositörer och arrangörer I anmälan ska följande ingå: MMS styrelse före den 1 ok
av enskilda som ägnar sig åt av marschmusik. tober. 
verksamhet inom det militär • Forskare i ämnet militärmu ~ Namn och adress. 
musikaliska området. sik. ~ Militärmusikalisk bakgrund . 6) Utdelning 

~ Vad stipendiet är tänkt att an- I samband med MMS årsmö
2) Mottagare 3) Övrigt vändas till. te, högtidsdag eller annat 

Följande kan vara mottagare Stipendiets storlek är 10.000 lämpligt tillfälle. • 

Många vindkraftverk 

Föreningen för Göteborgs Fören i ngen förbehåller sig rät
försvar inbjuder till upp ten att fritt förfoga över prisbepnpengar ~r upp~ats

satstävling under rubriken: 
"Västsverige i ett säkerhets
politiskt perspektiv". 

~ 
örsta pris är 75.000 kronor, andra 
pris 50.000 kronor och tredje pris 
25.000 kronor. Vid utbetalning 

görs avdrag för preliminär inkomstskatt. 
Syftet är att uppsatserna ska erbjuda 

underlag för bedömning av behovet av 
försvarsresurser i Västsverige, särskilt 
Göteborg, med utgångspunkt i detta om
rådes betydelse för Sverige såväl natio
nellt som internationellt. Perspektivet 
ska vara långsiktigt från den historiska 
och den nuvarande säkerhetspolitiska 
situationen. 

Framställningen ska vara objektiv och 
bygga på ingående kunskaper i ämnet, 
hålla en god vetenskaplig standard och 
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även vara lätti Ilgängl ig. Uppsatsen bör 
omfatta cirka 20 trycksidor, högst 
60 .000 tecken . 

Forskare och andra personer med sär
skilda insikter i ämnet inbjuds sålunda 
att delta i tävlingen. Företrädare för uni
versitet, skola, industri, massmedier och 
andra civi la verksamheter och för för
svaret är alla lika välkomna. Flera för
fattare får samverka om en uppsats. 

Bedömningen av uppsatserna är an· 
förtrodd en jury. I denna i ngår professor 
em jörgen Weibull, professorn vid för
svarshögskolan och allmänna försvars
föreningens ordförande Bo Huldt, f d 
militärbefälhavaren i Västra militärom
rådet konteramiral Bengt Rasin samt ord
föranden i föreningens arbetsutskott 
kammarrättslagman Gunnar Oyhre. 

lönta uppsatser, inkluderande rät
ten att låta trycka och publ icera 

dessa och, i samråd med författaren, 
även i kortfattad populär form . 

Uppsats inlämnas anonymt. Uppgift 
om författares namn bifogas i slutet ku
vert. Detta öppnas efter det att j uryn fat
tat sitt beslut. Uppsats ska vara inlämnad 
senast den 31 december 1998 under 
adress Föreningen för Göteborgs försvar; 
c/o Geronjannesson, Ragnhildsgatan 6, 
44235 KUNGÄLV. Det är önskvärt att 
uppsats även lämnas på diskett. 

Prisutdelning avses förrättas vid före
ningens årsmöte våren 1999. 

Upplysningar lämnas av styrelsele
damöterna johan Hallenborg tel 031
287712, john Häggiund tel 031-164295 
(även 0300-27228) eller Geron jannes
son tel 0303-211922 . • 
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