Utformning och dimensioner
Vad omfattar en vindpark?
En vindpark är vår benämning på en
gruppstation med vindkraftverk samt de
följdverksamheter som vindkraftverken
kräver; interna elledningsdragningar
(s.k. IKN = icke koncessionspliktigt nät),
väganslutning från allmän väg fram
till respektive verk, servicebyggnader,
montageytor, kopplingsstationer/
kopplingskiosker och uppställningsytor.
Ett vindkraftverk består av fundament,
torn, maskinhus, rotorblad och
transformator. Transformatorn kan
antingen placeras inuti vindkraftverket
eller utgöras av en mindre
byggnad som uppförs på kranoch montageytan intill tornet. Ett
vindkraftverks totalhöjd definieras av
navhöjden i kombination med längden
på rotorbladet, d.v.s. från marknivå och
upp till spetsen på rotorbladet då denna
stor lodrät.

Vägar och andra hårdgjorda ytor
Inom vindparken krävs ett vägnät
för byggnation och åtkomst till
vindkraftverken under driftskedet.
Befintliga vägdragningar och
skogsbilvägar kommer att användas i
så stor utsträckning som möjligt men
kommer att behöva förstärkas och
breddas. Normalt krävs en vägbredd om
ca 6 m och med utrymme till kraftigare
vegetation ca 20 m (med ytterligare
breddning i kurvor när så krävs).
Vägkroppens tjocklek beror på markens
bärighet. Växttäcket och de jordmassor
som tas bort i samband med ny- och
ombyggnation av vägar kan återföras till
vägbanken så att slänterna åter kan bli
beväxta.

Vägbredd ca 6 m
© WSP

Elanslutningar
Elen som vindkraftverken producerar
kommer att matas in på det regionala
elnätet. Diskussioner om hur
anslutningen bäst görs till det regionala
nätet kommer att föras med nätägaren
E.ON Energidistribution inom området.
Inom vindparken kommer ett
kabelssystem förläggas mellan
vindkraftverken. Kabelsystemet kommer
så långt det är möjligt förläggas i kanten
av transportvägarna.

Byggnation
Anläggning
De olika momenten i byggprojektet följer
varandra, men vissa delar kan göras
parallellt med varandra. Flera aktiviteter
är tidsstyrda och de flesta görs med
fördel under sommarhalvåret, dels för
att hålla kostnaderna nere men också
för att kunna säkerställa god kvalitet.
I normalfallet utförs byggprojektet i
mer eller mindre samma steg för ett
vindkraftprojekt enligt följande moment:
» Avverkning av skog för vägar, ytor,
elnät och elektriska anläggningar.
» Schaktning, avbaning av
vägsträckningar och fundamentsytor.
» Ev. sprängningsarbeten.
» Grovbrytning av vägar, ytor vid
vindkraftverk.
» Vägar och ytor vid vindkraftverk
justeras med bärlager och slitlager,
kabelgrav och nedläggning av kabel för
internt elnät.
» Fundament, grundgjutning, armering
och gjutning.
» Vindkraftverk transporteras till området
och monteras.
» Inkoppling av anläggningen till elnätet.
» Drifttagning och provdrift.
» Vindparken övergår till driftfas.

Drift
Energi
Dagens vindkraftverk är tekniskt mycket
avancerade maskiner och utvecklingen
de senaste åren har varit stor när det
gäller hur mycket el ett vindkraftverk kan
producera. Även om
inte vindkraftverket levererar maximal
effekt hela tiden så levererar det el
nästan konstant. Det krävs bara en
vindhastighet på drygt tre meter
per sekund i höjd med rotorns mitt för
att vindkraftverket ska börja producera
förnyelsebar elenergi.

Här transformeras spänningen upp
till cirka 33 kV för att sedan via kabel
transporteras till transformatorstation.
Spänningen transformeras ännu en gång
upp till 130 kV för att sedan kopplas
på och distribueras via regionnätet.
Från regionnätet transformeras sedan
spänningen åter ned i olika steg för att
bland annat sluta hemma hos dig i form
av vanlig 220 V.
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Vindkraftverken som planeras byggas vid tillstånd
Rotorn fångar vindenergi. Vindenergin överförs via
en axel in till vindkraftverkets växellåda. I växellådan växlas hastigheten upp mer än 100 gånger
och förs via en koppling över till generatorn där
energin omvandlas från rörelseenergi till elenergi.

bedöms kunna ha en livslängd på ca 30-40 år.
Stena har för avsikt att teckna fullserviceavtal
med en serviceleverantör, vilket innebär att
serviceleverantören ansvarar för övervakning
och underhåll (planerad service och avhjälpande
underhåll) av vindkraftverken.

Från generatorn levereras el med
spänningsnivån 690 V till transformatorn
längst bak i nacellen.

* Vestas V136 3,8MW

Drift och service
Vindkraftverken som planeras
byggas vid tillstånd bedöms kunna
ha en livslängd på ca 25-40 år.
Under vindkraftverkens livslängd
kommer övervakning av driften
att ske kontinuerligt med hjälp av
automatiserade styrsystem. Detta
optimerar produktionen och varnar
vid risk för eventuella driftstörningar.
Under driften kommer även regelbundet
underhåll (planerad service och
avhjälpande underhåll) att ske.

Parklayout
För att visa hur vindparken kan komma att se ut har ett exempel på parklayout tagits
fram inför samrådet. Exemplet avser 7 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200
meter.
I kartan nedan redovisas projektområdet Gräsås i gult med ett exempel på parklayout i
blått. Vindkraftverk i svart visar närliggande befintliga parker.
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