
Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark



OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar 
energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en hållbar energisektor genom att 
erbjuda finansiella aktörer och stora energiförbrukare i form av företag, kommuner 
och konsumenter möjlighet att investera i och äga förnybar energi. OX2 står bakom en  
betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och har verksamhet  
i bl a Sverige, Finland och Norge. För mer information besök www.ox2.com.  

I Gävleborgs län har OX2 tidigare uppfört Fallåsbergets vindkraftsanläggning väster 
om Lingbo i Ockelbo kommun och bygger just nu Högkölens vindkraftsanläggning 
sydväst om Färila i Ljusdals kommun.

Åmot-Lingbo Vindkraft AB är ett dotterbolag till Bergvik Skog. OX2 och Bergvik Skog 
har ingått ett partnerskap där OX2 med sin mångåriga erfarenhet av vindkraftsprojekt 
tar ansvar för projektutveckling, upphandling, finansiering och byggnation av projekt 
Åmot-Lingbo. 

Projekt Åmot-Lingbo har sedan 2012 miljötillstånd för högst 85 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 180 meter i Ockelbo och Bollnäs kommuner. I december 2016 beviljades 
ändringstillstånd enligt miljöbalken där igångsättningstiden för verksamheten förlängdes 
med tre år till februari 2020. I samband med denna förlängning gjordes en optimering 
av projektet utifrån produktion, minimerad miljöpåverkan och bästa teknik, och projektet 
har nu en godkänd layout som omfattar 58 vindkraftverk.
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Om projektet



Platsen
Projektet ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner i Gävleborgs län. Närmaste samlade bebyg-
gelse finns i Lingbo, öster om området samt Åmot i söder. I området finns enstaka fritidshus.  

Området, som idag främst nyttjas för skogsbruk, består av flera höjder. Högsta punkten 
ligger ca 360 m.ö.h. Marken ägs till största delen av Bergvik Skog och området har 
tillgång till bra infrastruktur. Vindmätningar på platsen visar att vindtillgången är god. 
Energimyndigheten har pekat ut större delen av området som riksintresse för vindbruk. 
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Karta 2. Vindkraftverkens placering.
Fallåsberget vindpark med tio vindkraftverk (23 MW) i Gävleborg. 
Foto: Lina Westman.
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Vindkraftverk

Väg och arbetsyta

Elnät

Anläggningen kommer att omfatta 58 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 
180 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Vindkraftverkens placeringar och  
vägsträckningar visas i kartan på sidan 4. 

Befintliga skogsbilvägar kommer att nyttjas och förstärkas och ny väg anläggas fram till 
vindkraftverken. Invid varje vindkraftverk kommer en ca 1 800 m² stor permanent grusad 
uppställningsyta att anläggas för bl. a den kran som skall användas vid monteringen.

Elnätet i området ägs och drivs av Ellevio som innehar områdeskoncession. Koncession finns 
för en 130 kV ledning som kommer att ansluta vindkraftsanläggningen till stamnätet 
väster om Lingbo i Ockelbo kommun. Elkablarna inom vindkraftsanläggningen grävs 
vanligen ner i eller invid vägarna.

Nedläggning av kabel invid väg.
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Miljökonsekvenser
naturmiljö
Området för vindkraftsetableringen domineras av skogsmark som är starkt präglad av 
skogsbruk. Det finns några områden med höga skyddsvärden som är utpekade som 
nyckelbiotoper och avsatt skog. Något ingrepp i dessa områden kommer inte att ske. 
Skyddszoner har upprättats kring sjöar och vattendrag så att utpekade naturvärden och 
fågellivet i området påverkas så lite som möjligt.

ljud och skugga
Anläggningen har utformats så att gällande gränsvärden för ljud och skugga vid  
bostadshus kommer att innehållas.  

kulturmiljö
En arkeologisk utredning av området har genomförts av Länsmuseet Gävleborg.  
I området finns en del kulturhistoriska lämningar från tidigare verksamheter, framförallt 
från kolmilning. Hänsyn har tagits till dessa vid lägesbestämningen för vindkraftverk, 
kranplatser och vägar. 

FriluFtsliv 
Inga riksintressen för friluftsliv finns i eller omkring vindkraftsområdet. Friluftslivet 
i området utgörs framförallt av jakt, fiske och vandring. Genom området passerar, 
utöver vandringsleder, även skoterleder. Dessa leder, liksom möjligheterna till jakt och 
fiske, kommer vara fortsatt tillgängliga under vindparkens drifttid. 

landskapet
Vindkraftsanläggningen kommer att placeras i ett skogslandskap med stora avverkade 
ytor och ytor med ungskog på höjder i landskapet där det blåser bra. Vindkraftverken 
kommer att synas framförallt från platser där man har långa utblickar över landskapet.  
I och med att totalhöjden överstiger 150 m innebär det att hinderljusmarkering skall ske 
med vitt högintensivt blinkande ljus på vindkraftverken i ytterkanterna. Åmot-Lingbo 
Vindkraft AB kommer att söka dispens för att använda radarstyrda hinderljus vilket innebär 
att hinderbelysningen endast tänds när flyg kommer inom ett visst avstånd.  Fotomontage. Vy från Flottsjön mot sydväst. Avstånd till närmaste vindkraftverk är ca 3 km.
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Vad sker härnäst?
Åmot-Lingbo Vindkraft AB genomför nu en detaljprojektering av anläggningen och påbörjar 
upphandlingar för att sedan gå vidare med finansieringen. 

Om allt går väl kan förberedande arbeten starta november/december 2017 för att sedan 
övergå i mark- och anläggningsarbeten under 2018 och montering/driftsättning av vind-
kraftverk under 2019. 

Informationsmöten för närboende kommer att hållas under våren och sommaren 2017. 

Miljönytta

Lokal nytta

Elproduktionen från den planerade anläggningen beräknas till omkring 700 000 000 
kWh/år (kan skrivas 700 000 MWh eller 700 GWh). Detta räcker till hushållsel (4500 
kWh/år) för ca 140 000 hushåll/år. Om man utgår från att el som produceras av vind-
kraftverk ersätter importerad el producerad av kolkraftverk, s k marginalel, skulle 
Åmot-Lingbo vindkraftsanläggning årligen spara miljön följande utsläpp: 

• koldioxid med 560 000 ton
• svaveldioxid med 477 ton
• kväveoxid med 293 ton

Efter en avslutad drifttid om 25 år kan vindkraftverken demonteras och området återställas.

Anläggningen kommer att innebära en betydande investering vilket också skapar ekonomisk 
tillväxt i området. Etableringen medför många arbetstillfällen i samband med projektering 
och anläggningsarbeten samt tjänster för service och underhåll. Ytterligare positiva effekter 
tillkommer genom att handel, övernattningar och aktiviteter ökar i närområdet.

En stor del av vägarna i området kommer att få en upprustning. Det kommer även att utgå 
en årlig s.k. bygdepeng under hela driftperioden. En del av bygdepengen kommer att gå till 
byarna Åmot och Lingbo.

Det finns även en möjlighet till delägande i vindkraft genom Sveriges största vindkrafts-
kooperativ O2 El Ekonomisk Förening. Genom att köpa andelar får man egenproducerad 
el utan dyra mellanhänder och gör samtidigt en stor miljöinsats. 

kontaktperson

Sara Arvidson
Projektledare OX2
Tel: + 46 70 180 80 58
sara.arvidson@ox2.com
www.ox2.com
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