Öppet hus Tvinnesheda

Välkommen till öppet hus! Snart börjar
Stena Renewable bygga Vindpark Tvinnesheda.
Vi vill informera och svara på era frågor
Syftet med dagens öppna hus är att
informera allmänheten om vindpark
Tvinnesheda, samt byggstart och tidplan för
byggnationen. Informationen presenteras
genom en utställning, och på plats finns
representanter från Stena Renewable
och från entreprenadfirman Veidekke
för att svara på frågor om vindkraft och
byggnationen av vindpark Tvinnesheda.
Vi bjuder på fika under kvällen. Ta gärna en
kopp kaffe eller te och en bulle medan du
tittar dig omkring.

Kontakt
Om ni har frågor om projektet är ni
välkomna att kontakta oss.
Stena Renewable
Projektledare:
Per Eriksson, 0704-85 53 84
Byggledare:
Fredrik Hasselström, 070-382 08 40
Veidekke
Platschef: P-A Pettersson, 070-555 78 67

Om vindpark Tvinnesheda
Sedan 2012 finns ett tillstånd enligt
miljöbalken att uppföra en vindpark i
området. Stena Renewable har utvecklat
projektet och tagit fram tillståndet, och
Stena Renewable bygger vindparken genom
sitt helägda dotterbolag Tvinnesheda Energi.
Vi påbörjar byggnationen av vindparken
under våren 2020 och driftstart för verken
sker under hösten 2022. Entreprenaden,
dvs byggnation av vägar, verksfundament
och elnät, utförs av Veidekke medan Vestas
levererar och monterar vindkraftverken.

Miljöpåverkan och
tillståndsprocessen

Den vindpark som kommer att byggas i
Tvinnesheda kräver tillstånd från miljöbalken.
I processen för att få tillstånd krävs att en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas och
lämnas in tillsammans med tillståndsansökan,
samt att samråd ska hållas med allmänheten.
Ansökan
Under samrådet har närboende möjlighet
att lämna sina synpunkter på projektet.
Samrådet hölls 2009 och tillstånd gavs
2011 från miljöprövningsdelegationen
vid länsstyrelsen i Kronobergs län. Innan
beslutet i miljöprövningsdelegationen
lämnade kommunen tillstyrkan. Ärendet
har även prövats och godkänts av Markoch miljödomstolen och vann slutligen
laga kraft 2012.

Tillståndet
I tillståndet regleras, förutom höjd,
maximalt antal verk och dess placering,
bland annat ljudnivå och rörliga skuggor.
Tillståndet ger möjlighet att bygga 50
vindkraftverk med totalhöjden 191 m. Efter
att parken optimerats för de vindkraftverk
som ska byggas, har Stena Renewable valt
att bygga 47 vindkraftverk.

Om Stena Renewable AB

Stena Renewable har en lång erfarenhet av att
driva vindparker och har haft vindkraftverk i
drift sedan 2006. Bolaget driver idag totalt
114 vindkraftverk och under 2020 påbörjas
byggnationen av ytterligare 88 vindkraftverk.
Totalt producerar Stena Renewables
vindparker ca 875 GWh. En produktion
som motsvarar behovet av all hushållsel
i en stad med 350 000 invånare, vilket

är större än Malmö stad. De reducerade
utsläppen av koldioxid motsvarar över
340 000 bilar årligen eller 7% av den
totala bilparken i Sverige.
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Om vindkraft
i Sverige

Sverige ska nå 100% förnybart år 2040.
I arbetet för ett hållbart energisystem har
Sverige kommit långt, även om många
utmaningar återstår. Regeringens mål är att
Sverige ska nå 100% förnybart år 2040.
Energimyndighetens bedömning är att det
kommer att behövas 80-120 TWh ny förnybar
elproduktion i Sverige till år 2045 och att
vindkraft är det produktionsslag som har
störst potential. Minst 60 TWh ny vindkraft
bedöms behövas. En utbyggnad av vindkraften är nödvändig för att nå de politiska målen.
Elanvändningen i Sverige står för en tredjedel
av landets totala energianvändning. År 2019
uppgick den svenska elproduktionen till ca
160 TWh som var fördelad på produktionsslagen enlig diagrammet nedan. Vindkraften
stod för knappt 15 % av den totala elproduktionen, vilket motsvarar 20 TWh. I slutet av
år 2019 fanns det 4099 st vindkraftverk
installerade (varav 79 havsbaserade) med en
sammanlagd effekt om ca 9000 MW.
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Vindkraftens miljönytta
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Vindkraftens miljönytta
Studier visar att el producerad med hjälp
av fossila bränslen medför högre miljökostnader än el producerad med hjälp av vatten, vind och solenergi. En viktig fördel med
vindkraften är att den, jämfört med fossileldad kraft, inte medför utsläpp av miljöfarliga
eller klimatpåverkande ämnen. Elproduktionen i Sverige är nästan uteslutande fossilfri
i form av vattenkraft, kärnkraft, biobränslebaserad kraft och vindkraft. Kärnkraftens
andel innebär dock att en betydande andel
elproduktion inte är förnybar. Med hänsyn
till att den svenska elmarknaden är integrerad med övriga nordiska länder och länder utanför Norden är förbundna med den
nordiska elmarknaden, innebär det att en
ökad andel vindkraft kan ersätta fossileldad
elkraft i andra länder. Vindkraft bidrar således till att uppfylla flera av de svenska nationella miljömålen så som “Begränsad klimatpåverkan”, “Frisk luft”, “Bara naturlig
försurning” och “Ingen övergödning”.
Om den energi som krävs för tillverkning,
byggnation, drift och nedmontering summeras motsvarar det ca 1 % av den totala energin som verket producerar under sin
livslängd.
Exempel på vad produktionen från 47 vindkraftverk vid vindpark Tvinnesheda beräknas
motsvara per år;
• 400 000 000 mil med Nissan Leaf
(standard elbil),
• hushållsel för cirka 125 000 hushåll,
• eluppvärmning för cirka 30 000 villor.

Fortsatt utbyggnad
av vindkraften

För att nå 100 procent förnybart behövs en
omfattande utbyggnad av vindkraften.
För att begränsa den miljöpåverkan
som ökar vindfångstområdet, vilket medför
vindkraften har är det viktigt att
att en större mängd av vindenergin kan
PROJEKTBESKRIVNING
vindkraften byggs på rätt plats. Vilken
omvandlas till el.
plats som är rätt beror framför allt på
vilket vindklimat som råder på platsen,
vilka motstående intressekonflikter som
finns och om var det är möjligt att bygga
vindkraftverken rent fysiskt.
Stena Renewable bygger främst vindkraft i
södra Sverige, på grund av att förlusterna
i nätet blir mindre när elen produceras i
samma område som den behövs.
De senaste åren har teknikutvecklingen
gått snabbt framåt och verken som
byggs idag är högre än de var förut.
Vindhastigheten ökar med höjden från
marken. Högre verk når högre höjder och
möjliggör även en större rotordiameter

En högre navhöjd innebär att den största
vindturbulensen, orsakad av markens
terräng och vegetation, kan undvikas
och vindenergin kan därmed nyttjas mer
effektivt. Med andra ord innebär detta att
ett lämpligt område för vindkraft kan nyttjas
betydlig bättre och få ut större effekt per
producerad enhet utan att markanspråket
blir särskilt mycket större.

Vägar till och kring Vindpark Tvinnesheda
Vindpark Tvinnesheda kommer bestå av
47 vindkraftverk av modellen V150 som
levereras av Vestas. Varje verk består av
fundament, torn, maskinhus, rotorblad
och transformator. Vindkraftverken
kommer att ha en totalhöjd av 191
m, vilket motsvarar verkets navhöjd
plus längden på rotorbladet. Tornen
(=navhöjden) kommer att vara 116 m och
rotorbladen 75 m.
Förutom vindkraftverken så består
vindparken av ett vägnät med ca 44 km
väg, varav ungefär hälften är ny väg och
hälften är befintlig väg som vi rustar

upp för att kunna köra tung trafik i
vindparken. Normalt krävs en vägbredd
om ca 5 m och en trädfri korridor på 1520 meter (och i kurvorna ytterligare lite
bredare) för att kunna transportera in
de stora delarna till vindkraftverken. Vid
anläggning av vägarna lägger vi också ned
interna elledningar som används för att
koppla in vindkraftverken på det regionala
elnätet, samt optofiber för att kunna ta
emot mätdata och sköta inställningar på
verken. Vid varje vindkraftverk behövs
det också en kran- och montageyta samt
uppläggningsytor för kranen och delar till
vindkraftverken under byggnationen.

Ljud från verken i Vindpark Tvinnesheda
Det ljud som alstras från vindkraftverk är
i huvudsak ett aerodynamiskt ljud som
uppkommer av rotorbladens passage
genom luften - ett svischande ljud. Tack
vare bättre design av bladen har ljudet
från vindkraftverken blivit mycket lägre de
senaste åren.
De vedertagna reglerna för ljud och
vindkraft, som också återfinns i tillståndet
för vindpark Tvinnesheda, innebär
att ljudnivåerna från vindkraftverken
inte får överstiga 40 dbA utomhus vid
bostäder. Lågfrekvent ljud (20-200 Hz)
inomhus regleras med riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten. Detta har tagits i

beaktande vid projekteringen av parken.
Både inför tillståndsansökan och inför
byggnationen görs en beräkning som
visar ljudnivåer som kommer att uppstå i
omgivningen.
Upplevelsen av ljud från vindkraft skiljer
sig från person till person. Studier visar
att ungefär 10 % upplever sig störda av
ljudnivåer på 35-40 dBA. Generellt sett
upplevs ljudet från vindkraft som mer
störande än t ex ljudet från vägtrafik vid
liknande nivåer. Orsakerna kan bland
annat bero på att vindkraft ofta byggs i
områden med låga bakgrundsljud, samt
ljudets svischande karaktär.

Skugga från verken i Vindpark Tvinnesheda
Vid soligt och klart väder kan
vindkraftverkets rotor ge upphov till
svepande skuggor. Skuggorna uppfattas
på relativt stora avstånd under kortare
perioder (oftast några minuter) vid
tidpunkter då solen står lågt. Skuggorna
kan vara uppfattbara på upp till 1,5 km
avstånd, men med avståndet tunnas
skuggorna ut, skärpan försvinner och
skuggorna uppfattas mer som diffusa
ljusförändringar.

I tillståndet för vindpark Tvinnesheda
framgår att den faktiska skuggeffekten
inte får överskrida 8 h per år vid ett
bostadshus uteplats. När det finns risk för
överskridande kommer skuggreglerande
teknik användas, dvs att verken stängs av
under den perioden de orsakar skugga vid
den aktuella bostaden.
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Synbarhet av verken i Vindpark Tvinnesheda
Vid etablering av vindkraft i skogslandskap
är det av stor vikt att rotorn hamnar på
tillräckligt hög höjd ovan trädtopparna för
att undvika turbulens och utvinna så hög
andel vindenergi som möjligt.
En påverkan på omgivande landskap och
rådande landskapsbild är ofrånkomlig,
oavsett i vilken typ av landskap som
etableringen genomförs. Högre vindkraftverk
innebär att vindkraftverken också blir
desto mer synliga på längre avstånd.
Skogslandskapet upplevs ofta som storskaligt
och den täta vegetationen bidrar till en
rumsindelning av landskapet med relativt

få och korta utblickar med begränsad sikt.
Generellt kan därför sägas att skogslandskap
har en högre tålighet för vindkraft i
jämförelse med vindkraft i t ex slättlandskap.
En synbarhetsanalys har tagits fram och
beräknas med hjälp av ett 3D-analysverktyg
och med underlag från Skogsstyrelsen vad
gäller höjden på vegetationen. Resultatet
visar synbarheten för ögonhöjd 1,5 m ovan
marknivå. Synbarhetsanalysen redovisar
varifrån vindkraftverken kommer att
synas och hur många verk som är synliga.
Det analysen inte visar är hur väl synliga
vindkraftverken är från de platser de syns.
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Byggnation och prelinimär tidplan
Byggnationen av parken kommer tidvis
innebära fler transporter på väg 23/37,
väg 964, väg 966 och den enskilda vägen
mellan Bredhälla och Tvinnesheda vilket
kan vara bra att veta om man har en
tid att passa. Under anläggningen av
parken är området en byggarbetsplats
och det kan finnas risker för allmänheten
att vistas i området. Det kommer till
exempel att förekomma tunga lyft och
sprängning under byggnationen och
då behöver allmänheten hålla avstånd.
Under sprängning sker en signal med
hjälp av en siren. Innan sprängning ges en
varningssignal med korta signaler (- - -)
och efter genomförd sprängning sker en
lång signal ( ––––––– ).
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Under perioder när vi spränger kommer
varningsskyltar finnas. Hör av er till vår
platschef P-A på Veidekke om ni vill
vistas i skogen intill byggarbetsplatsen,
de har ansvar för säkerheten i området.
Befintliga vägar, t ex Bolagsvägen och
den gamla järnvägsbanken, kommer
huvudsakligen att hållas öppna, men det
är viktigt att vara försiktig och ta hänsyn
till byggtrafiken. När vindparken är klar
gäller allemansrätten som vanligt.

Avverkning börjar

Byggnation av vägar, ytor, el och fiber startar
Under den här perioden körs det in mycket massor (t ex grus till
vägarna) till vindparken.
Byggnation av fundamenten inleds
Till varje fundament går det åt betong motsvarande 50-130 betongbilar,
även här blir det mycket tung trafik in och ut ur vindparken.
Installation av vindkraftverk startar
Vindkraftverken levereras i delar på lastbil till vindparken. Transporterna
går framför allt på natten för att störa trafiken så lite som möjligt.
Alla vindkraftverk klara och i drift
I slutet av 2022 planeras parken vara klar.

Byggnationen av
Vindparken

Projektet börjar med att skog avverkas där vägarna
och vindkraftverken ska stå. Det som sedan byggs
först är vägarna och ytorna kring vindkraftverken.
Vid varje vindkraftverk ska det finnas plats för den
kran som används vid installation och service av
verken. Samtidigt som vägarna byggs läggs elledningar
och optofiber ned brevid vägen. Vi bygger även
kopplingsstationer som samlar ihop vindkraftens
elproduktion. Vindparken ansluts till EONs elnät i en
ny transformatorstation söder om vindparken.

Byggnationen av
Vindparken

Fundamenten till vindkraftverken
gjuts på plats. Det finns olika typer av
fundament, varav ett bergförankrat
sådant motsvarar 50 betongbilar och ett
gravitationsfundament motsvarar 130
betongbilar. När man gjuter vill man ha ett
kontinuerligt flöde av betong för att få en
bra betongkonstruktionen vilket innebär
att trafiken till parken tidvis är intensiv.

Byggnationen av
Vindparken

Installationen av vindkraftverken utförs
med fördel på sommaren eftersom
vädret är mest gynnsamt då, det blåser
mindre. Montaget sker genom att man
med en mindre kran monterar de första
två torndelarna.

Byggnationen av
Vindparken

Byggnationen av
Vindparken

Det används en större kran, med en
kranarm som är 140 meter hög, för att
lyfta de sista torndelarna, tornhuset
samt vingarna på plats. För den stora
kranen tar det 2-3 dagar att lyfta delarna
på plats. Tornhuset väger ca 130 ton och
vingarna ca 17 ton styck.

Byggnationen av
Vindparken

Verken tas i drift allt eftersom
de är klara och inkopplade på
elnätet. Parken har en livstid
på 27 år.

Förnybar
energiproduktion

Det krävs bara en vindhastighet på drygt tre
m/s för att vindkraftverket ska börja producera
förnybar el.
Dagens vindkraftverk är tekniskt mycket
avancerade maskiner och utvecklingen
de senaste åren har varit kraftig när det
gäller hur mycket energi ett vindkraftverk
kan leverera. 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 (m/s) i navhöjd för
att vindkraftverket ska börja producera
förnyelsebar elenergi.

som sitter längst bak i nacellen. Här
transformeras spänningen upp till
cirka 33 kV för att sedan via kabel
transporteras till transformatorstationen.
Spänningen transformeras där upp till
130 kV för att sedan släppas ut på det
så kallade 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.

Rotorns blad fångar vindenergin som
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.
Från generatorn levereras elenergin på
spänningsnivån 690 V till transformatorn

Drift och service
Vindkraftverken som byggs bedöms kunna
ha en livslängd på ca 27-30 år. Stena har
tecknat fullserviceavtal med Vestas, vilket
innebär att serviceleverantören ansvarar
för övervakning och underhåll (planerad
service och avhjälpande underhåll) av
vindkraftverken under hela livslängden.

3 m/s

