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1. FÖRORD
NV Nordisk Vindkraft AB har producerat en teknisk beskrivning för att belysa de tekniska aspekterna
av den ansökta vindkraftsparken Storåsen. Den tekniska beskrivningen ligger som bilaga till
huvudinlagan och har en bilaga; Bilaga A - Storåsen exempellayout.

2. INLEDNING
2.1 Bakgrund och syfte
En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) ska innehålla ritningar och tekniska beskrivningar
med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd samt användningen av råvaror m.m.
Syftet med den tekniska beskrivningen är således att ge en beskrivning av hur vindkraftsanläggningen
är uppbyggd och dess tekniska komponenter, samt att redovisa de arbetsmetoder som planeras
användas vid byggnation. Följdverksamheter som är aktuella vid byggnation av vindkraftsparken är;
anläggande av vägar, kranuppställningsplatser samt övriga uppställningsplatser, förläggning och
inkoppling av elnät, byggnation av servicebyggnader samt montering och driftsättning av
vindkraftverk. Begrepp i denna rapport definieras nedan i Tabell 1.
Tabell 1. Definitioner och energitermer
Definitioner
Med vindkraftverk avses här själva vindkraftverket bestående av fundament, torn, maskinhus, rotorblad
och transformator.
Med vindkraftsanläggning eller vindkraftsetablering avses själva vindkraftverken samt de
följdverksamheter som vindkraftverken kräver; elnätet inom vindkraftparken, väganslutning från allmän
väg och fram till respektive verk, servicebyggnader, kranuppställningsplatser, master, betongstation och
övriga uppställningsytor. Däremot inkluderas inte ny ledningssträckning från överliggande elnät till
vindkraftsanläggningen.
Med ett vindkraftverks tornhöjd eller navhöjd avses avstånd mellan fundamentets överkant och navet där
rotorbladen fästs, se Figur 1.
Med rotordiameter avses diametern på rotorns svepyta, det vill säga längden av två rotorblad inklusive
navet. Med rotorradie avses halva rotordiametern, det vill säga radien av svepytan, se Figur 1.
Vindkraftverkets totalhöjd motsvarar tornhöjden plus rotorradien, vilket uppnås när rotorbladet står rakt
upp från vindkraftverkets nav, se Figur 1.
Energitermer
Producerad energi mäts i kilowattimmar (kWh) och dess multipelenheter:
1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh)
1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh)
1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh)
Produktionskapacitet mäts i kilowatt (kW) och dess multipelenheter:
1 000 kW = 1 megawatt (MW)
1 000 MW = 1 gigawatt (GW)
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2.2 Vindkraftverkets uppbyggnad och funktion
Ett vindkraftverk består i regel av ett fundament, torn, transformator, ett nav med tre rotorblad samt
ett maskinhus med generator (nacell), se Figur 1. Generatorn omvandlar rörelseenergi till elektrisk
energi som sedan via en transformator ansluts till elnätet. Vindkraftverkets installerade effekt beror
på en mängd olika tekniska faktorer såsom rotorns svepyta, rotorns förmåga att fånga upp vind samt
generatorns verkningsgrad. Transformatorn kan antingen placeras inne i vindkraftverket eller utanför
i en transformatorkiosk. Beroende på verksfabrikat kan maskinhuset även innehålla en växellåda.
Både generatorer och en eventuell växellåda är vanligtvis luft- och/eller vätskekylda. I tornet finns en
ingång så att nacellen kan nås via stege eller hiss.
Ett vindkraftverk styrs automatiskt genom ett avancerat system av givare som samlar in data i form
av vindhastighet, vindriktning, varvtal, effekt m.m. Systemet registrerar eventuella störningar som
obalanser i rotorn, friktionskrafter och läckage. Data samlas in i ett automatiskt övervakningssystem
som varnar för eventuella driftstörningar.
Teknikutvecklingen går snabbt inom vindkraftbranschen och det sker ett ständigt förbättringsarbete.
Beroende på typ av vindkraftverk är sammansättningen av ingående material något varierande. En
del torn består av betong, men övervägande andelen av leverantörerna har material av stål.
Rotorbladen består vanligen av en kombination av glasfiber, kolfiber, trä och epoxy. De exakta
dimensionerna som kommer att vara aktuella för Storåsens Vindkraftspark kan inte anges i dagsläget
då val av verk ännu inte gjorts och designen varierar såväl mellan de olika leverantörerna som mellan
de enskilda leverantörernas olika modeller. Vindkraftverket förankras i marken antingen genom ett
gravitationsfundament eller genom ett bergfundament. Vilken fundamenttyp som används bestäms
av markens geotekniska förhållanden, se vidare avsnitt 3.4.

Figur 1. Vindkraftverkens utformning, generell beskrivning av ett vindkraftverk och dess ingående delar
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Kemikalier
De kemikalier som hanteras i vindkraftverken är hydrauloljor, växellådsoljor, ev. ballastvätska,
lagerfett samt glykol och andra frostskyddsvätskor. Det vanligaste är att vindkraftverken är luftoch/eller vätskekylda. Kontroll av vindkraftverken sker löpande och service utförs årligen enligt
anvisningar från leverantör. Detta görs bland annat för att underlätta arbete och säkerhet vid
eventuella skador eller fel på verk. Under anläggningsfasen används även drivmedel i form av diesel
och bensin samt motorolja och hydraulolja till de maskiner och motorfordon som används vid
etableringen. Under driftsfasen nyttjas drivmedel till servicefordon.

2.3 Vind och produktion
Vindmätning
Vindmätningar med flera master har pågått i Storåsen Vindkraftparks närområde sedan sommaren
2012. Dessa vindmätningar ger en god bild av vindklimatet i området och är tänkt att kompletteras
med en sodarmätning (Sonic Detection And Ranging) inom Storåsen Vindkraftpark. Syftet med
vindmätningar är att verifiera vindhastigheter, vindriktningar, frekvenser och turbulensgrad. Den
förhärskande vindriktningen är sydvästlig med dominerande vindriktningar från nordnordväst, se
Figur 2.

Figur 2. Vindrosor från tre närliggande mätmaster (120 meters höjd) i området
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En permanent mätmast kan komma att installeras under byggfasen och användas under hela
vindkraftsanläggningens livslängd i syfte att ge vinddata för styrning av anläggningen. Masten
placeras då i lovart om det mest representativa verket för att kunna mäta den ostörda vinden.
Sodarutrustning som mäter vindhastigheter på höjdintervaller mellan 50-200 meter kommer att
användas för att extrapolera vindhastigheter från mätmasternas topp upp till centrum på
vindkraftverkets nav. Utrustningen placeras normalt sett ut på ett släp i direkt anslutning till
mätmasterna under projekteringsfasen, se Figur 3.

Figur 3. Mobil sodarutrustning i fält

Vindmätningarna kommer att utvärderas och ligga till grund för produktionsberäkningar, ekonomiska
kalkyler och vilken verksmodell som upphandlas.
Produktion
Energiproduktionen från Storåsen Vindkraftspark beror på den installerade effekten, vilket inte är
känt i nuläget. En preliminär produktionsberäkning för vindkraftsparken har gjorts, baserat på den
exempellayout som är framtagen (se Bilaga A). Beräkningen visar att Storåsen Vindkraftspark kan
producera ca 500 GWh/år, vilket motsvarar elförbrukningen för 90 000 hushåll, baserat på en
förbrukning av 5 500 kWh el/år eller ca 25 000 villor med en förbrukning på 20 000 kWh el/år.
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3. TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET
I miljöbalken ställs krav på att ett område ska nyttjas så effektivt som möjligt. Ambitionen är således
att placera vindkraftverken i Vindkraftpark Storåsen så att produktionen blir så stor som möjligt
samtidigt som omgivningspåverkan begränsas. Nordisk Vindkraft avser därför att gå in med en
tillståndsansökan med ett maximalt antal vindkraftverk, men där verkens placeringar inte har
detaljprojekterats. Istället avser bolaget tillämpa ej koordinatsatta positioner inom avgränsade
etableringsytor och till det redovisa en exempellayout för turbinerna med tillhörande infrastruktur,
se Figur 4. Observera att exempellayouten enbart är ett preliminärt exempel på hur vindkraftverken
kan komma att utformas. Vindkraftverkens placeringar kommer att optimeras under
detaljprojekteringen när idag okända parametrar såsom val av vindkraftverk, detaljerad kännedom
om terräng- och markförhållanden, osv. är kända. Således kommer med stor sannolikhet både
turbinlayout och väglayout förändras.

Figur 4. Storåsen vindkraftspark, exempellayout (se Bilaga A för större karta)
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3.1 Teknisk data och dimensioner
Principen om att tillämpa bästa möjliga teknik enligt MB tillåter inte att man i dagsläget kan fastställa
vilket vindkraftverk och leverantör som kommer att väljas vid tidpunkten för upphandling. Ansökan
har därför utformats utifrån angivna exempel och uppskattade värden baserat på i nuläget kända
parametrar. Kända specifikationer för Storåsen Vindkraftspark anges i Tabell 2.
Tabell 2. Vindkraftverkens dimensioner
Storåsen vindkraftpark
Antal vindkraftverk

Maximalt 33 stycken

Totalhöjd

Maximalt 240 meter

3.2 Byggskedet
Byggnationen av vindkraftsparken förväntas ta omkring två år. Frekvensen av transporter vid
byggskedet kommer att bero på var i byggnationsprocessen man befinner sig. Etablering av vägar,
fundament, uppställningsplatser samt nedläggning av elkabel kommer att utföras så att natur- och
kulturvärden undviks, i enlighet med vad som anges i miljökonsekvensbeskrivningen.

3.3 Markanspråk och hårdgjorda ytor
I Storåsen Vindkraftpark planeras för vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 240 meter ovan
marknivå. Totalhöjden har valts för att ge utrymme för den teknikutveckling som pågår inom
branschen, där större och större vindkraftverk blir vanligare, för att effektivare utnyttja vindens
energi. Vindkraftverk med en totalhöjd på 240 m är högre och större än de vindkraftverk som byggs
idag. Detta innebär att det saknas konkreta data för de vindkraftverk som planeras för i Storåsen
Vindkraftspark. Nedanstående beräkningar av markanspråk och behovet av hårdgjorda ytor är därför
en uppskattning baserat på erfarenheter från tidigare byggda vindkraftparker, vilket utökats för att
ge en mer korrekt bild av de stora turbiner som planeras för i Storåsen. Det finns ett flertal faktorer
som påverkar markanspråket och behovet av hårdgjorda ytor som i dagsläget inte är kända såsom
turbinval, monteringsmetod, etc. Först under detaljprojekteringen kan det slutliga behovet
fastställas. Vid detaljprojekteringen kommer Nordisk Vindkraft sträva efter att begränsa
markanspråket och de hårdgjorda ytorna, dels för att begränsa påverkan, men även för att det är
kostsamt att ta mark i anspråk och att anlägga hårdgjorda ytor.
Det aktuella ansökansområdet omfattar cirka 17 kvadratkilometer (1694 ha) och den planerade
vindkraftsparken rymmer upp till 33 vindkraftverk. Det ytbehov som krävs för att anlägga
vindkraftsparken bedöms för exempellayouten innebära ett ytanspråk på ca 1,2 kvadratkilometer
(123 ha), vilket utgör ca 7 % av det totala ansökansområdet. Av detta bedöms ca 30 ha vara
hårdgjord grusad yta, vilket utgör ca 1,8 % av det totala ansökansområdet.
Uppskattat ytanspråk visas i Tabell 3 och Tabell 4.
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Tabell 3. Översiktlig beräkning av ytbehov för exempellayouten med 33 vindkraftverk (enligt bilaga A).
Typ av yta

Uppskattat markanspråk
(ha)

Uppskattat behov av
hårdgjord yta (ha)

Yta för verksplacering inklusive avverkning kring
verksplats

Ca 3 ha (ca 0,1 ha/verk)

Ca 2 ha (ca 600 m2/verk)

Kranuppställningsplatser inkl. ytor för kringavverkning

Ca 50 ha (ca 1,5 ha/verk)

Ca 13 ha (ca 4 000 m2/verk)

Ca 43 ha

Ca 9 ha

Ca 23 ha

Ca 3 ha

Ca 4 ha

Ca 3 ha

Ca 123 ha

Ca 30 ha

Yta nyetablering av väg (bredd ca 5,5 m), baserat på
en längd ca 17 km, och en avverkad korridor på i
snitt 25 m.
Yta uppgradering av befintliga vägar (breddning ca
2 m), längd ca 15 km (breddning, förstärkning,
kurvrätning, etc.) baserat på en utökning av den
avverkade korridoren från i snitt ca 10 m till i snitt
ca 25 m.
Övriga ytor (ställverksstation inkl. Servicebyggnader, platskontor med byggbaracker,
lagringsytor, etc.)
Summa totalt ytbehov

Tabell 4. Översiktlig uppskattning av ytanspråk och 1+1
hårdgjord
yta, baserat på 1+1
exempellayouten
med 33
ha
ha
vindkraftverk (enligt bilaga A)
Summa totalt ytanspråk
Hårdgjord yta totalt

Ca 123 ha

Ansökansområdet totala areal

1694 ha

Ytanspråk, andel av totala arealen
Hårdgjord yta, andel av totala arealen

Ca 7 %
Ca 1,8 %

Ca 30 ha

Begreppen som presenteras i tabellerna och varje respektive ytas funktion beskrivs vidare nedan.

3.4 Fundament
Vindkraftverken kan förankras antingen genom ett gravitationsfundament eller genom ett
bergförankrat fundament. Vilken fundamentstyp som används bestäms av markens geotekniska
förhållanden. En geoteknisk skrivbordsstudie har genomförts vilken visar att morän med varierande
mäktighet dominerar i området. Inslag av torv och berg i dagen finns. Närmare byggfasen kommer
geotekniska undersökningar i fält utföras.
Geotekniska undersökningar görs med olika metoder beroende på markens beskaffenhet och djupet
till berg. Vid djupare jordlager görs undersökningar av moränens egenskaper för att utreda risken för
sättningar och tjällyftning. Vid ytligt berg utreds bergets kvalité för att undersöka om bergförankrade
fundament kan användas. I vilket fall krävs terränggående fordon som körs till positionerna för de
geotekniska undersökningarna. Vid dessa borras, skruvas eller slås ett antal mindre hål ner i marken
för att undersöka markens egenskaper. Vid ytligt berg kan det bli aktuellt att ta kärnborrprover av
berget, vilket innebär att en eller flera ca 15 m långa smala cylindriska kärnor av berget tas upp och
inspekteras.
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På mark med större jordlager sker förankring av vindkraftverk vanligen med gravitationsfundament. I
ett gravitationsfundament bultas tornet fast i en bultkorg som är ingjuten i fundamentet, vilket grävs
ner under markytan och med hjälp av sin egentyngd ger en stabil grundläggning till vindkraftverket.
En principskiss för gravitationsfundament visas i Figur 5. Notera att detta är en principskiss, den
slutliga utformningen av fundamenten som kommer användas i Storåsens Vindkraftspark beror på
flera faktorer som i dagsläget inte är kända, såsom typ av vindkraftverk och geotekniska
förutsättningar.

Figur 5. Översiktlig principskiss på ett gravitationsfundament för vindkraftverk

Vid etablering av vindkraftverk direkt på berg eller vid ytligt berg kan bergförankrade fundament
användas. Detta innebär att tornet förankras med bultar fastgjutna med betong i djupa hål i
berggrunden, se principskiss för bergförankrat fundament i Figur 6.
Det finns även bergförankrade fundament där bultkorgen utgår och tornet förankras direkt i berget
med en förankringsring. Förankringsringen monteras på avjämnad yta och ringen förankras i berget
med flera stag. Denna teknik har ett väldigt litet betongbehov.
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Figur 6. Översiktlig principskiss på ett bergförankrat fundament för vindkraftverk

Även fundamentets dimensioner varierar beroende på val av turbintyp och några exakta dimensioner
och volymer kan därför inte anges. Ett gravitationsfundament för ett vindkraftverk av ansökt
storleksordning upptar uppskattningsvis en yta på drygt 600 m2 (utan avverkning inkluderat).
Uppskattningsvis 1 000 m3 betong och cirka 200-300 ton armeringsstål bedöms krävas vid gjutning av
ett gravitationsfundament av den storleksordning som ansökan för Storåsen gäller. Ett foto från
gjutning av ett gravitationsfundament visas i Figur 7.
För ett fundament av typen bergförankring åtgår mindre betong, framförallt vid användande av
förankringsringar.
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Figur 7. Armering av gravitationsfundament. Foto: NORDISK VINDKRAFT

Betongtillverkning för grundläggning och fundament sker ofta med en mobil betongstation som
anläggs temporärt i vindkraftsanläggningen. Grus, cement och vatten blandas då på plats och
transporteras till fundamentet där det pumpas ut med pumpbil, se Figur 8. Anmälan för
betongframställning enligt miljöprövningsförordningen kommer att göras till tillsynsmyndigheten i
ett senare ärende.
Uppskattning av yta för betongstation respektive uppläggningsplats för materialförråd är cirka 5000
m2. För transport inom vindkraftsanläggningen används vanligen dieseldrivna betongmoppar.
Tvättning av fordon sker i slutet av dagen efter sista gjutning och rengöringsgropen pumpas ur med
pumpbil, varvid restavfall tas om hand.

Figur 8. Gjutning av gravitationsfundament. Betongen pumpas från en pumpbil genom en kranarm och sprids
i fundamentet. Foto: NORDISK VINDKRAFT
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Efter att ett fundament är byggt lämnas det i cirka en månad för att härda. Därefter följer besiktning
innan montage av vindkraftverket kan påbörjas.

3.5 Kranuppställningsplatser
Invid varje vindkraftverk krävs en etableringsyta, nedan kallad kranuppställningsplats.
Kranuppställningsplatsen består av en hårdgjord yta av grus som fungerar som uppställningsplats för
mobilkran, och hjälpkranar för montering av vindkraftverket, se Figur 9.

Figur 9. Kran för byggnation av verk. Foto: NORDISK VINDKRAFT

Kranuppställningsplatsernas storlek varierar med storleken på vindkraftverken och även
utformningen av ytorna kan komma att ha olika utseende beroende på verksleverantör samt möjlig
anpassning till terräng och naturförhållanden. Förutom vid resning av vindkraftverken kommer
kranuppställningsytorna att nyttjas i samband med underhålls- och reparationsarbeten under
drifttiden. För ett vindkraftverk med en totalhöjd på cirka 240 meter bedöms det krävas en
kranuppställningsplats med en hårdgjord yta på uppskattningsvis 4 000 m2 och ett totalt ytanspråk
för slänter, trädfria monteringsytor, etc. på cirka 1,5 ha. I Figur 10 visas en principskiss över en
kranuppställningsplats. En beräkning av kranuppställningsplatsernas totala ytbehov redovisas i
avsnitt 3.3.

13

Figur 10. Principskiss över en kranuppställningsplats

Monteringsytor för rotorn kan utöver vad som visas i Figur 10 temporärt behövas i anslutning till
kranuppställningsytor, beroende på tillverkare och leverantörers val för resningen av vindkraftverket.
Detta kommer då främst att vara trädfällningsytor där marken har jämnats ut för de tre bladen.

3.6. Övriga uppställningsytor
Med övriga uppställningsytor avses de ytor som måste anläggas för de kringverksamheter som
vindkraftsparken ger upphov till; servicebyggnad, ställverksstation, platskontor, uppställningsytor,
temporära lagringsytor, etc.
Vindkraftsparken kommer att innefatta en ställverksstation som utgör kopplingspunkt för elnätet. I
anslutning till ställverksstationen kan en drift- och servicebyggnad anläggas, men det kan även bli
aktuellt att anlägga servicebyggnaden på ett separat ställe. Byggnaden kan användas till service och
underhåll, personalutrymmen och liknande. Byggnader kommer att uppföras enligt gällande
föreskrifter och regelverk.
Det kommer även att behövas uppställningsplatser för byggbaracker, fordon och liknande.
Uppställningsytan kommer att anläggas enligt samma princip som byggnation av väg och
kranuppställningsplatser. Ytan kommer att användas som serviceyta under parkens livslängd och
användas för till exempel evakuering med helikopter. I Figur 11 visas en principskiss över en
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etablerings yta för kontor och serviceutrymmen. Skissen är preliminär och detaljutformningen kan
variera.

Figur 11. Principskiss över uppställningsplats för byggbaracker, fordonsparkering

3.7 Vägar
Vindkraftverken kommer att transporteras till området i ett antal sektioner varefter de monteras på
plats. Det ställs stora krav på vägens bärighet och geometri för att klara av de långa och tunga
transporterna. I aktuellt fall sker vindkraftsetableringen i ett område med produktionsskog där det
redan finns befintliga skogsbilvägar anpassade för tunga timmertransporter. Dessa vägar kommer att
nyttjas så långt det är lämpligt. De kommer behöva breddas och förstärkas. Nyetablering av väg
kommer att behövas fram till respektive verksplats, samt vägavsnitt där befintlig väg saknas. Med
nyetablering av väg avses de vägsträckningar som måste nyanläggas och med uppgradering av väg
avses förstärkning och breddning av redan befintliga vägar.
Transportspecifikationerna och de geotekniska förutsättningarna bestämmer utformningen och
grundläggningen av vägarna. Då det i nuläget inte är känt vilken typ av turbin som kommer användas
för Storåsen vindkraftpark är inte heller transportspecifikationerna kända. Det är inte heller känt
vilken typ av kran som kommer montera vindkraftverken. Vanligtvis används mobilkranar som
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transporteras till platsen i sektioner. Utvecklingen av mobilkranar har gått hand i hand med
utvecklingen av vindkraftverken, och allt större mobilkranar finns nu på marknaden. Det är dock
oklart om byggnation av upp till 240 m höga vindkraftverk kommer ställa högre krav på vägarna än
de kranar som används idag. Bandgående kranar kräver ca 8 m breda vägar och det är möjligt att de
behövs för Storåsens vindkraftpark, men det bedöms mer troligt att mobilkranar med liknande krav
på vägarna som vindkraftverken kommer användas.
Baserat på kända specifikationer från större vindkraftverk beskrivs den troligen utformningen av
vägnätet i Storåsen nedan.
Generellt kommer vägarna troligen att byggas cirka 5 meter breda. Bladfordonen kräver relativt raka
vägar med fritt svängrum, se Figur 12. Beroende på bladfordonens och andra fordons kurvradie
kommer vägarnas bredd behöva uppgraderas upp till cirka 8 meter i kurvor men kan troligen
samtidigt hållas nere till ca 4,5 m vid raksträckor. Även i branta lutningar och vid anläggande av
mötesplatser behöver bredare vägar anläggas för en säker logistiklösning. Vid enstaka fall, till
exempel i tvära kurvor, korsningar, mötesplatser och liknande, kan vägens bredd uppgå till cirka 10
meter.

Figur 12. Transport av rotorblad. FOTO: NORDISK VINDKRAFT

Röjning av träd krävs på båda sidor av vägen. Bredden på den röjda korridoren varierar beroende på
terräng och vägsträckning med mera. Vid nyetablering av väg trädfälls en korridor, för anläggande av
vägen, kabelförläggning och för att möjliggöra framkomlighet för transporterna. Vid uppgradering av
befintliga vägar utökas generellt det befintliga trädfällda området. Under drifttiden tillåts vegetation
växa upp i delar av skogsgatan.
Utformningen av de nyetablerade vägsträckningarna kommer att variera beroende av
markförhållandena och topografin. För vägbyggnationen används i så stor utsträckning som möjligt
återvunnet fyllnadsmaterial samt konventionellt krossmaterial. Någon asfaltering bedöms normalt
inte behövas såvida inte redan asfalterad väg förstärks. Vid extremt branta partier kan oljegrus
behövas för att ge tillräckligt fäste för transporterna.
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Vid förstärkning och breddning av befintlig väg bibehålls normalt den befintliga vägkroppen och
överdelen förstärkas med nya bärlager medan breddningen konstrueras av nytillfört material.
Vägarna kommer att byggas enligt Skogsstyrelsens anvisningar för projektering och byggnation i
skogsmark.
För vägens funktion och stabilitet är det viktigt att vägkroppen dräneras och att vatten avleds från
vägområdet. Yt- och grundvatten kan orsaka erosion och andra skador på vägarna. Vägtrummor ska
således placeras genom vägkroppen med jämna mellanrum i svackor. Vid breddning av befintlig väg
byts vid behov även eventuella trummor ut och ersätts av, i första hand, plasttrummor med minst
samma diameter som har funnits tidigare. Om det föreligger behov av att öka trummans diameter för
att inte förorsaka dämning uppströms väljs en större trumma. Om befintlig vägtrumma är felaktigt
lagd eller konstruerad kommer det justeras. Vid nyanläggning av väg över dike, vattendrag eller
naturlig lågpunkt i terrängen förläggs trumma i erforderlig storlek för att möjliggöra naturlig
avrinning och undvika dämning. Mindre trumma än 300 mm används inte eftersom sådana kan ge
dålig självrensningseffekt. Vägtrummor kontrolleras efter byggnationen och eventuella skador
repareras.
Anläggande av väg över våtmark undviks generellt. Vid de fall det krävs väljs kortare passager och
hydrologin beaktas. Vägkroppen byggs upp med genomsläppligt material (bergkross utan finkornigt
material) för att behålla vattengenomströmning i våtmarken. Om våtmarken är tillräckligt fast, kan
en flytande väg anläggas ovan våtmarken med hjälp av geonät som stabiliserar och sprider lasterna
från vägen. Vid behov anläggs en eller flera vägtrummor för att ytterligare säkerställa
vattengenomströmningen.

3.8 Vägnät inom vindkraftsanläggningen
Inom området finns ett väl utbyggt vägnät med skogsbilvägar av olika standard. Nordisk Vindkraft har
gjort en preliminär bedömning av framkomligheten och möjliga transportvägar. Nordisk Vindkraft har
även tagit fram ett preliminärt väg- och kabelnät utifrån vindkraftverkens placeringar i
exempellayouten. Vid utformningen av vägnätet har befintliga vägar använts där det bedöms möjligt.
Kända naturvärden, kulturvärden, våtmarker, sjöar och vattendrag har undvikits för att undvika
påverkan på områdets hydrologi, natur- och kulturmiljövärden. Den detaljprojektering som kommer
att genomföras efter att tillståndet har vunnit laga kraft och en turbinlayout har fastställts ger mer
ingående kunskap om de exakta förhållandena kring vägsträckningar, uppställningsplatser m.m.
Det slutliga vägnätet optimeras utifrån ett kostnads- och resursförbrukningsperspektiv samt för att
minimera ingreppen i naturmiljön. Den slutgiltiga vägsträckningen kommer att beslutas i samråd med
tillsynsmyndigheten. Det preliminära vägnät som har tagits fram för exempellayouten i
tillståndsansökan visas i Bilaga A.

3.9 Transportväg
Nordisk Vindkraft har översiktligt utrett möjliga transportvägar från en lämplig hamn till Storåsen
Vindkraftpark. Nordisk Vindkraft har nyligen byggt Våsberget Vindkraftpark, väster om Storåsen.
Vindkraftverk till Våsberget lossades i hamnen i Härnösand och kördes med lastbil via E4, E14 och väg
83.
17

Transporter till Storåsen bedöms kunna använda samma rutt längs E14 till Ljungaverk där de
fortsätter via väg 531 över Ljungan och vidare på väg 511 och väg 524 som löper via Lillmörtsjön strax
norr om vindkraftsparken. Från länsväg 524 används befintliga vägar in till Storåsen, se Bilaga A. Det
kan också vara lämpligt att samordna transportvägar för byggnation av Björnberget och Gubbaberget
som planeras väster respektive sydväst om Storåsen. En enskild väg av relativt hög klass mellan StorGrundsjön vid Björnberget och Lillmörtsjön (väg 524) förbinder idag de båda planerade
vindkraftparkerna.

3.10 Materialtransporter
I detta avsnitt görs en uppskattning av de mängder material som förväntas användas och den mängd
transporter till och från området detta beräknas att kräva. Uppskattningen bygger på schablonvärden
som bedöms rimliga för byggnation av 33 stycken 240 m höga vindkraftverk på Storåsen
Transport av vindkraftverk
Varje vindkraftverk transporteras i sektioner som bedöms kräva cirka tjugo fordon. Sammanlagt
innebär detta att cirka tusen specialtransporter med vindkraftverkens sektioner kommer att krävas.
Transportmängden beror på vilken typ av vindkraftverk som slutligen används. Störst påverkan har
tornets materialval. Bedömningen bygger på ett ståltorn, vilket är vanligast idag. Ett betongtorn eller
ett hybridtorn (en bottendel av betong och en överdel av stål) skulle innebära fler transporter.
De kranar som idag används för resning av vindkraftverken transporteras dit med cirka 30 fordon för
att sedan monteras ihop på plats. För Storåsen bedöms 50 transporter behövas för transport av
kranen.
Transport av krossmaterial
Material för byggnation av väg, kranuppställningsplatser samt övriga uppställningsplatser innefattar
huvudsakligen krossat berg i olika fraktioner, men även bra moränmaterial för grundläggning av ovan
nämnda ytor. Vid vägbyggnationen kan det av tekniska och ekonomiska skäl bli oundvikligt att företa
sprängningsarbeten för att kunna bereda plats för väg. Sprängmassorna kommer att användas inom
ansökansområdet för vägbyggnation samt vid anläggning av kran- och övriga uppställningsplatser. I
aktuellt fall kommer fyllnadsmaterial från sprängning i området till viss del att täcka behovet av
massor, vilket innebär att behovet av massor från sidotag och täkter minskar. De massor som uppstår
till följd av anläggningsarbetena bedöms dock inte som tillräcklig. För att tillgodose behovet av
material kan befintliga täkter nyttjas alternativt kan det bli aktuellt att etablera en ny täkt. Detta har
ännu inte fastslagits. SCA har befintliga täkter i närområdet, bland annat en större bergtäkt som
ligger öster om ansökansområdet, med ca 12 km körväg. I det fall det blir aktuellt med nyetablering
av täkt kommer den att omfattas av en separat tillståndsansökan och prövning.
Antalet transportrörelser med krossmaterial kommer således att bero på vilka möjligheter som finns
att använda befintliga täkter och/eller möjligheten att anlägga en ny täkt i området, vilket kommer
analyseras närmare vid detaljprojekteringen.
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Transport av betong
För byggnation av gravitationsfundament krävs armering och betong. Totalt beräknas cirka 1 000 m3
betong att krävas per gravitationsfundament. Bergförankrade fundament kräver mindre betong,
omkring 50 – 400 m3 beroende på teknik. Vilken typ av fundament som kommer användas beror på
de geotekniska förutsättningarna. Geotekniska undersökningar kommer göras inför byggnation av
vindkraftparken och först då går detta att fastställa. Turbinvalet påverkar också fundamentets
utformning.
En preliminär studie av de geotekniska förutsättningarna visar att morän av varierande mäktighet
dominerar i området. Vissa delar utgörs av berg i dagen och i andra delar finns torvmark. I nuläget
bedöms omkring hälften av vindkraftpositionerna i exempellayouten behöva gravitationsfundament
och resterande bedöms kunna använda bergförankrade fundament.
Dessa antaganden ger ett uppskattat betongbehov för vindkraftparken om totalt ca 20 000 m3. En
betongbil lastar cirka 7,5 m3, vilket innebär cirka 2 700 transportrörelser totalt. Som tidigare nämnts
planerar Nordisk Vindkraft att ha betongtillverkning med en mobil betongstation som anläggs
temporärt inom eller nära vindkraftsanläggningen. På så vis minskas miljöbelastningen då
transporterna effektiviseras. Detta ger således mindre miljöpåverkan från transporter än
användandet av befintliga betongstationer skulle medfört, vilket också kan minska eventuell
ljudpåverkan med färre transporter.

3.11 Resning av vindkraftverken
Vindkraftverken som nämndes ovan transporteras i sektioner till vindkraftparken och reses därefter
med hjälp av en specialkran. Även kranen transporteras till området i sektioner och monteras ihop på
plats. Vid montering av kranens bom krävs ett antal mindre hjälpkranar som lyfter bommens
sektioner på plats. För att bommen till kranen ska få plats krävs att en yta avverkas intill vägen. För
att kunna montera bommen projekteras vägen företrädesvis rak och relativt flack de sista 150-200
metrarna fram till montageplatsen, med syfte att undvika att ytterligare skog eller mark måste tas i
anspråk för kranmontage.
Bottendelen av tornet monteras i fundamentet varefter resterande tornsektioner och nacellen sätts
på plats, se Figur 13. Rotorbladen monteras ihop antingen på marken eller också var och en för sig
direkt uppe vid navet.
Resningen av ett vindkraftverk brukar genomföras på ett par dagar, under förutsättning att
vindförhållandena är gynnsamma och tillåter lyftarbeten. Med anledning av vindkraftsparkens storlek
kommer troligen vindkraftverken att driftsättas sektionsvis, vilket innebär att driftsättningen av hela
vindkraftsparken kan ta flera månader.
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Figur 13. Montering av ett vindkraftverk, med hjälp av en stor mobilkran (röd) och en mindre hjälpkran (gul).
Foto: NORDISK VINDKRAFT

3.12 Elanslutning
Det svenska elnätet
Sveriges elnät är indelat i tre nivåer; nationellt stamnät, regionala nät och lokala nät. Det nationella
stamnätet löper genom hela Sverige och ägs av staten. Det är Svenska Kraftnät som har till uppgift att
förvalta och driva det svenska stamnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna. Vidare är
Svenska Kraftnät systemansvarig myndighet enligt Ellagen och har det övergripande ansvaret för att
balans mellan produktion och förbrukning av el upprätthålls inom hela landet. Regionnäten ägs av ett
fåtal företag och länkar samman stamnätets högre spänningsnivåer med de lägre spänningsnivåerna
som tillämpas på lokalnäten. Även de lokala näten ägs av dessa företag tillsammans med kommunala
energibolag.
Enligt Ellagen får en elektrisk starkströmsledning inte byggas eller användas utan tillstånd (s.k.
elnätkoncession). Koncessionsprövningen finns för att elnätet ska få en lämplig utformning ur
samhällsekonomisk synpunkt och att prövning ska ske gentemot miljövärden och andra motstående
intressen.
Energimarknadsinspektionen prövar tillståndsansökningar gällande nätkoncessioner.
Vindkraftsanläggningens anslutning till elnätet ingår således inte i den aktuella tillståndsansökan om
tillstånd enligt miljöbalken. Anslutningsledningar från vindkraftparken till anslutningspunkt mot
överliggande elnät beskrivs därför endast översiktligt nedan.
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Anslutning av vindkraftsanläggningen
För att kunna ansluta de vindkraftsparker som planeras i Ånge och Ljusdals kommuner till elnätet
planerar Svenska kraftnät att uppföra en ny stamnätstation kallad Tovåsen, vilken är lokaliserad
sydväst om Björnberget vindkraftspark. För att stamnätstationen ska kunna etableras krävs att
tillståndsgivna kraftledningar kan ansluta minst 300 MW elproduktion.
Storåsens vindkraftspark ligger inom Härjeåns Näts koncessionsområde. Härjeåns Nät har dock
överlåtit till nätbolaget Ellevio att söka koncessioner och projektera samtliga kraftledningar som ska
gå till Tovåsen stamnätstation.
Övergripande kan sägas att det från respektive vindkraftsprojekts transformatorstationer planeras
byggas luftledningar på spänningsnivåer 130 kV - 152 kV. Dessa kraftledningar och Tovåsen-stationen
kommer alltså prövas separat genom den koncessionsansökan som Ellevio tar fram och som ska
lämnas in till Energimarknadsinspektionen. Koncessionsansökan innehåller en separat
miljökonsekvensbeskrivning för kraftledningar och station.
Elnätet inom anläggningen - uppsamlingsnätet
Vindkraftverkets generator genererar vanligtvis elenergi med 690 V (matningsspänning). I varje
vindkraftverk finns en transformator som omvandlar generatorspänningen till cirka 33 kV
(matningsspänning). Beroende på verksmodell är denna transformering placerad inne i
vindkraftverket eller i en mindre transformatorkiosk invid vindkraftverket. Härifrån leds producerad
elenergi via ett kabelnät till det anslutande elnätet. Vid det anslutande elnätet anläggs en
transformatorstation (inom en yta om ca 50x50 m) för att omvandla spänningen till samma nivå som
det anslutande elnätet. Transformatorstationen kommer anläggas inom vindkraftparken. Slutlig
placering fastslås först vid detaljprojekteringen. I Figur 14 visas en schematisk principskiss för
uppsamlingsnät och anslutning mot överliggande elnät.

Figur 14. Schematisk principskiss över elanslutning av en vindkraftsetablering
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Optiskt kommunikationsnät
Ett optiskt kommunikationsnät förläggs mellan vindkraftverken och vidare ut till
transformatorstationerna. Detta kommer att användas för styrning, optimering och driftuppföljning
av anläggningen.
Nedläggning av el- och optisk kabel
Kabelnätet, d.v.s. elnätet och det optiska kommunikationsnätet inom anläggningen, förläggs i regel
under markytan och i största utsträckning längs det interna vägnätet, se Figur 15. På så vis begränsas
ianspråktagen mark. Vilken sida av vägen som väljs beror på markförhållanden och att branta slänter
ska undvikas. Det kan också bli aktuellt att förlägga kabeln i vägen vilket ytterligare kan reducera
markanspråk. Sprängning kan komma att bli aktuell för kabelläggning, vilket kommer att undersökas
vidare vid detaljprojektering. Kablarna förläggs i enlighet med gällande föreskrifter om
markförläggning av kabel, d.v.s. avseende djup och isolering etc.
Om förhållandena är speciella kan även luftledning eller hängkabel (markkabel som hängs upp i
stolpar) utredas som ett alternativ för kortare sträckor inom parken. Detta kan vara för att undvika
partier där mycket sprängning krävs eller för att undvika passager av våtmarker eller vattendrag.
Högspänningskablaget förläggs från respektive vindkraftverks transformatorstation.

Figur 15. Kabelgrävning längs befintlig väg
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3.13 Drift av vindkraftsparken
Genom vindkraftverkens övervakning av driftkriterier och styrsystem kommer driften av parken
huvudsakligen att skötas på distans. Enklare driftstopp kan oftast åtgärdas på distans, men större
driftstopp måste vanligen åtgärdas på plats. Regelbunden service av vindkraftverken sker årligen för
att säkerställa säkerheten och vindkraftverkens drift.
Vid vindhastigheter på cirka 25 m/s stängs vindkraftverken av automatiskt pga. säkerhetsskäl avför
att inte utsättas för alltför stora påfrestningar. Vindkraftverken är också utrustade med ett
övervakningssystem som stänger av vindkraftverken om temperaturen i turbinen blir för hög.
Vid vindar som är så hårda att vindkraftverket riskeras att skadas vinklas rotorbladen med hjälp av
automatiserad mekanik så att en större andel vindenergi släpps förbi. Därmed blir krafterna på
rotorn mindre. Vid vindhastigheter på över 23-24 m/s vinklas rotorbladen så att all vind släpps förbi.
På så sätt undviks att skadliga laster från vinden uppkommer på vindkraftverkets rotor och därav
minskar risken för haveri. Vidare görs alltid beräkningar på vilka extrema vindstyrkor som kan
uppkomma så att man kan säkerställa att rätt typ av vindkraftverk väljs. Inom områden där större risk
för extremvindar föreligger väljs ett vindkraftverk som kan klara av större laster utifrån ett
klassificeringssystem. Denna klassning sker utifrån ett standardiserat system utvecklat av IEC
(International Electrotechnical Commission).
Med anledning av den planerade vindkraftsanläggningens storlek kommer sannolikt en
servicebyggnad att anläggas i anslutning till anläggningen där servicetekniker är stationerade under
drifttiden. Det förekommer även transporter kopplade till drift och underhåll av vindkraftverken. Då
det planeras för flera vindkraftsparker i området kan det även bli aktuellt att samordna driften av
parkerna. Därmed kan även servicebyggnaderna komma att samordnas.

3.14 Hinderbelysning
Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning i enlighet med Transportstyrelsens vid var
tid gällande föreskrifter. Nedan anges de regler för hinderbelysning som gäller i nuläget.
Vindkraftverk som överstiger 150 meter totalhöjd markeras med vit färg och ska förses med
högintensivt vitt blinkande ljus dagtid, med lägre styrka under gryning, mörker och skymning. I
mörker ska hinderbelysningen enligt aktuella föreskrifter ha en ljusstyrka på 2000 candela (cd) +/- 25
procent och avge 40-60 blinkningar per minut. Candela är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla
avger i en angiven vinkel.
Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus riktas/vinklas så att ljusstrålen inte
träffar markytan närmare än 5 km från vindkraftverket.
I en större vindkraftsanläggning kan de vindkraftverk som inte utgör parkens yttre gräns istället
förses med fast rött lågintensivt ljus, såvida inte Transportstyrelsen beslutar om ytterligare
markering.
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System för styrning av hinderbelysning
Det finns olika system för styrning av hinderbelysning1.
Radarstyrda hinderljus; Radar känner ankommande flyg och aktiverar hinderljus endast när dessa
behövs. Däremellan kan de vara släckta.
Siktsystem; Så kallade sikt-sensorer känner av visibiliteten och anpassar ljusstyrkan därefter. Dessa
system skall inte släcka, utan endast sänka ljusnivån.
Transponder; System känner av ankommande luftfarkost via dess transponder. Detta system
accepteras inte av Transportstyrelsen i dagsläget då vissa luftfarkoster inte har krav på aktiva
transpondersystem.
Samtliga system ovan kräver att Transportstyrelsen beviljar dispens från aktuell föreskrift, vilket i sin
tur förutsätter ett godkännande från försvaret. Ett antal radarsystem fick dispens för ett par år sedan
men försvaret har de senaste åren varit ytterst restriktiva med att godkänna radarsystem.
Transpondersystem finns inte i drift då det krävs att 100 talet mindre flygplan först utrustas med
transpondrar. Siktsystem bedöms av många att vara en enkel och prisvärd teknisk lösning. I dagsläget
finns siktsystem på flygplatser, oljeriggar, helikopterplattor m.m. I både Finland och Tyskland har
luftfartsmyndigheterna accepterat användande av siktsystem för vindkraftverk. Det finns ett antal
vindkraftprojekt i Sverige med miljövillkor om att dispens för siktsystem ska sökas. Det är dock oklart
om siktdispenser i skrivande stund har beviljats för ansökningarna.

3.15 Demontering och återställning
Den tekniska livslängden för ett vindkraftverk är vanligtvis runt 25 år, men det är troligt och önskvärt
att de kan nyttjas längre än så. Verksamhetsutövaren ansvarar för demontering och avveckling. Vid
nedmontering och återställande av platsen kommer, liksom vid byggnation, transporter och
nedmonteringsarbete att ske.
Det vägnät som har anlagts lämnas vanligtvis kvar och kan användas som transportvägar för
skogsbruket där detta är applicerbart. Om markägaren önskar kan även delar av övriga
anläggningsytor lämnas kvar för att användas till upplag eller liknande. På övriga ytor återplanteras
skogen.
Återanvändning eller återvinning av vindkraftverkets delar är görs i största möjliga mån, både ur ett
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vindkraftverken monteras ned och kan delarna inte
återanvändas så kan stål, järn och koppar i vindkraftverken återvinnas. Kompositmaterialet i
rotorbladen kan i dagsläget inte återvinnas, men försök på detta pågår. Vid skrotning tas
kemikalierna tillvara genom tillbörligt förfarande.
Fundamenten tas vanligtvis bort till ca 30 cm under markytan eller täcks med ett jordlager med ca 30
cm djup. Elkablar som i framtiden inte kommer att brukas klipps vanligen av och lämnas kvar i
marken. Resurser för återställande fonderas och redovisas i tillståndsansökan för vindkraftsparken.
1

http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2014/12/Marknadsbeskrivning_SV.pdf
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