OM VINDKRAF T
T EK N IK O CH BY G G N ATI O N

VINDPARK

VÄGAR OCH TRANSPORTER

Med vindpark avses själva vindkraftverken samt
de kringverksamheter som vindkraftverken kräver; interna elledningsdragningar inom vindkraftsparken (s.k. IKN), väganslutning från allmän
väg och fram till respektive verk, servicebyggnader,
montageytor, kopplingsstationer/kopplingskiosker
och uppställningsytor.

Inom vindparker krävs ett vägnät för byggnation
och åtkomst till vindkraftverken under driftskedet.
Befintliga skogsbilvägar kommer att användas i
så stor utsträckning som möjligt, dock kommer
de behöva förstärkas och breddas. Normalt krävs
en vägbredd om ca 5 meter (med ytterligare
breddning i kurvor när så krävs). Om slänter och
kabelgrav räknas in uppgår vägens bredd ca 6-8
meter. Vägkroppens tjocklek beror på markens
bärighet. Växttäcket och de jordmassor som tas
bort i samband med ny- och ombyggnation av vägar
ska återföras till vägbanken så att slänterna åter
kan bli beväxta.

VINDKRAF TVERK
Med
vindkraftverk
avses
fundament, torn, maskinhus,
rotorblad och transformator.
Transformatorn kan antingen
placeras inuti vindkraftverket
eller utgöras av en mindre
byggnad som uppförs på
montageytan som anläggs
bredvid tornet.
För vindpark Stömne kommer Stena Renewable
utreda förutsättningar för vindkraftverk med
en totalhöjd om upp till maximalt 280 meter.
Teknikutvecklingen går mot allt större rotorer och
vår bedömning idag är att en rimlig rotorstorlek
skulle vara mellan 170-200 m. Det skulle innebära
en navhöjd på 180-195 m. Slutlig rotorstorlek
fastställs först i upphandling av vindkraftverken.
Vindkraftverken förankras i marken antingen
genom gravitations- eller bergfundament. Gravitationsfundament gjuts under mark med en yta om
ca 20 x 20 meter, medan bergfundament gjuts och
förankras med bultar i det underliggande berget.
Vilken fundamenttyp som kommer att användas
bestäms av markens geotekniska förhållanden.

Under byggtiden kommer tunga och stora
transporter att förekomma. Under drifttiden
bedöms transportbehovet vara litet. Det förväntas
normalt endast vara lättare transporter några
gånger i veckan. Vid större serviceåtgärder och
reparationer krävs kran och lastbil.

ELNÄT
Inom anläggningen görs elanslutningarna till
respektive vindkraftverk med markförlagda
ledningar som så långt det är möjligt förläggs i
kanten av vägarna. För att den el som produceras
ska kunna transporteras ut till det övriga elnätet
krävs en elanslutning till regionnätet.

BYGGNATION
Vindkraftverken reses med hjälp av lyftkran.
Montageplatser kommer att anläggas i anslutning
till respektive vindkraftverk, men kan komma att
ha lite olika form och storlek beroende på vilken
vindkraftverksmodell som väljs. Montageplatsen
kommer även att
nyttjas i samband
med underhålls- och
reparationsarbeten
när vindkraftverken
är i drift. Montage
av ett vindkraftverk
tar ca 2-3 dagar,
byggnationstiden
för hela vindparken
beräknas bli ca 6-10
månader.

