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Stöd som utvecklar
vindkraften
Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med att främja utbyggnaden av
vindkraft i Sverige. I uppdraget ingår bland annat att få näringslivets olika parter att
samverka för att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Det kan göras genom stöd till olika
insatser som leder till teknik- och metodutveckling och ger kunskap om hur vindkraft
fungerar i geografiskt olika miljöer och varierat klimat. För att underlätta och påskynda
planerings- och tillståndsprocesser kan stöd utgå till insatser som ger mer kunskap om
hur vindkraften påverkar samhälle, människor, djur och natur.
Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan är ett stödprogram som syftar
till att vara en pådrivande faktor för att få en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad
av vindkraft. Stödprogrammet omfattar totalt 700 miljoner kronor. Regeringen anslog
350 miljoner för åren 2003-2007 och ytterligare 350 miljoner kronor för åren
2008-2012. Den största delen av medlen har beviljats stora demonstrationsprojekt,
så kallade vindpilotprojekt.
Stödet har delats ut till projekt belägna i fjällmiljö, skogsmiljö samt i hav och innanhav
(större insjö). Inom kallt klimat har insatserna främst inriktats mot avisningssystem,
nedisningsmätningar samt produktionsförluster orsakade av isbildning. I fjäll- och
skogsmiljö har fokus legat på att hitta logistiklösningar och metoder för att minimera
påverkan på naturen. Projekten till havs och i innanhav visar att det krävs en särskilt
genomtänkt logistik, och specialkonstruerade lastfartyg, eftersom dessa projekt är
extra väderkänsliga.
Syftet med vindpilotprojekten är att andra projekt ska hämta lärdomar av dessa.
Insatserna kan ge positiva signaler till marknaden och fungera som ett effektivt
styrmedel att driva på storskaliga vindkraftsatsningar. Pilotprojekten beräknas
tillsammans generera 1,44 TWh per år.
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Vindkraftparker och master i kallt klimat
Vindkraftparker i skogsmiljöer i södra Sverige
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Pilotprojektens placering
1

kiruna mast, mätning på 150 m (sid 8)

2

luOngastunturi Kiruna kommun, 80 meter mast (sid 8)

3

sjisjka Gällivare kommun, mast, mätning på 60 m (sid 8)

4

uljabuOuda vindkraftpark Arjeplog kommun (sid 10)

5

dragaliden vindkraftpark Piteå kommun (sid 6)

6

bliekevare vindkraftverk Dorotea kommun, mast, mätning på 80 m (sid 8)

7

vindkraftparken gabrielsberget Nordmaling kommun (sid 6)

8

tåsjö Strömsund kommun, mast, mätning på 100 m och 200 m höjd (sid 8)

9

Havsnäs vindkraftpark Strömsunds kommun (sid 14)

10

stOrrun vindkraftpark Krokoms kommun (sid 12)

11

glötesvålen Härjedalens kommun, mast, mätning på 60 m (sid 8)

12

sveg Härjedalens kommun, mast, mätning på 70 m och 155 m höjd (sid 8)

13

kOrpfjäll vindkraftverk Vansbro kommun (sid 8)

14

röberg vindkraftverk Vansbro kommun (sid 8)

15

vindkraftpark vänern Karlstad och Hammarö kommuner (sid 22)

16

braHeHus vindkraftver, Jönköpings kommun (sid 8)

17

assjö demOnstratiOnspark Aneby kommun (sid 18)

18

nässjö mast, mätning på 150 m (sid 8)

19

idHult vindkraftpark Mönsterås kommun (sid 16)

20

OxHult vindkraftpark Laholms kommun (sid 16)

21

brunsmO vindkraftpark Karlskrona kommun (sid 16)

22

lillgrund vindkraftpark Malmö kommun (sid 20)

Foto: Svevind AB
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Produktionen ökade 50 procent
med avisningssystem
I vindkraftparkerna Dragaliden och Gabrielsberget
har ett aktivt avisningssystem ökat elproduktionen
med 50 procent. För att motverka isbildning cirkulerar
varmluft i bladen.
Syftet med de studier som gjorts är att lära sig hur storskalig vindkraft i skogsmiljö och kallt klimat inverkar på
elproduktionen. Ett femtontal delprojekt har startat, bland
annat anläggnings- och tillståndsarbete, system för
avisning, hinderbelysning och bygdemedel för att stödja
lokal utveckling.
Dragaliden, som ligger 380 meter över havet i barsskogsmiljö, kommer att ingå i Markbygdens vindkraftpark
utanför Piteå där det planeras att bygga 1101 vindkraftverk.
Dragaliden är först med att resa två höga torn på 139 meter
med en totalhöjd på 180 meter.

Förutom gjorda teknikstudier har man fått erfarenheter av
de mjuka frågorna runt en vindkraftetablering. Tillståndsprocessen har präglats av en öppen och rak kommunikation
med myndigheter och närboende, vilket visat sig vara av
stor vikt. Regelbundna samtal med närboende och myndigheter har förts om hinderbelysning, bygdemedel och
rennäring. När det gäller avskärmning och ljusstyrka vid
hinderbelysningen visar en enkät att närboende föredrar
röda lampor framför vita. Bygdemedlen går till projekt
som ska stödja bygdens utveckling.
Gabrielsbergets vindkraftpark ligger på en drygt 200 meter
hög urbergsplatå i häll-, myr- och skogsmark. Området
används av ett jaktlag och är tidvis vinterbete för renar.
Två kontrollprogram om fåglar och rennäring genomfördes
inför och under byggfasen. Uppenbart är att renarna störts
under anläggningstiden. Bolaget gör en uppföljning för att
se hur det fungerar under driften.

”Det pågår en studie om vilka
samhällseffekter en vindkraft
etablering får på orten. Vi tittar
på infrastrukturen, arbetstillfällen,
servicen, fastighetspriserna
och om befolkningen ökar
eller minskar.”

Helena Karlsson,
utvecklingsansvarig på Svevind.
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Med bra avisning behöver inga verk stå stilla
Pilotprojektet ska i samverkan med leverantörer ta
fram och testa lösningar för avisning samt installera
fungerande avisningssystem när det byggs storskaligt.
Ismätningar görs i höga master och på vindkraftverk på
tretton platser i Sverige. Målet är att mätningarna ska
kunna tillämpas vid vinkraftetableringar, bland annat med
hjälp av särskilda prognosverktyg.
För att kunna ta vara på de bra vindlägena i kallt klimat
och nå lönsamhet krävs avisningsutrustningar som klarar
av svåra isförhållanden. Utrustning och prototyper testas
från flera leverantörer. Avisningssystemen fungerar genom
att bladen, som har en kolbaserad beläggning, antingen
värms upp när isbildning skett (de-icing) eller värms upp
innan istillväxten (anti-icing) påbörjat.

”Det som är bra är att vi kan mäta
på så många olika ställen i landet.
Vi insåg tidigt att tekniken måste
finns med när vindkraftverket byggs
och inte kopplas på i ett senare
skede. Tack vare pilotstödet har vi
betydligt lättare kunnat driva frågan.
Med ett fungerande avisningssystem
behöver inga verk stå stilla.”
Göran Ronsten,
projektledare hos O2.

Ismätningarna, som sker på två olika höjder och på flera
platser, ska utveckla och verifiera generella mät- och
beräkningsmetoder för nedisning och vindhastighet.
Testerna förväntas göra det lättare att bedöma investeringsbehovet för nedisningsanpassad utrustning för vindkraftverk. I arbetet ingår även att utvärdera vibrationer hos verk
med och utan avisningssystem. När is bildas på bladen blir
det obalans med vibrationer som följd. Studierna ska visa
hur vindkraftverkets olika delar samarbetar och inte skadas
av vibrationer.
Elproduktionen påverkas olika mycket beroende på nivån
på nedisningen. I mätningarna ingår att studera med vilken
intensitet isen bildas och fastställa vilken typ av nedisning
det är: dimfrost, regn eller snöblandat regn. En viktig faktor
för nedisning är storleken på dropparna och hur mycket
flytande vatten som luften innehåller.

”Det är en stor utmaning på flera
sätt att förutsäga nedisning och de
produktionsförluster som orsakas
av nedisning. Vi kommer att se till
att mätningarna utvärderas av ett
oberoende utvärderingsorgan.”
I pilotprojektet ingår även studier om fundament. De måste
ha extra hållfast cellarmering för att klara den korta byggsäsongen i kallt klimat.
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Vindkraft ovanför trädgränsen
Uljabuouda vindkraftpark ligger ovanför trädgränsen
på toppen av fjället. Med en vindstyrka på åtta sekund
meter i kombination med extremt kallt klimat ställs stora
krav på utrustning.

Med de markförhållanden som råder var det svårt att få
till jordning. Något som troligen gäller för samtliga svenska
vindkraftanläggningar i fjällmiljö. Åskskyddet fungerar
dock även om det inte lever upp till certifieringskraven.

Anläggningen är en av de första moderna vindkraftparkerna
som byggts i fjällmiljö. Avisningssystemet förhindrar att is
bildas genom att en tunn kolfiberväv som täcker turbinbladens
insida värms upp. Sensorer känner av när risken för isbildning ökar och aktiverar avisningssystemet, vilket ökar elförbrukningen något. Av den totala elproduktionen under
ett år uppskattas att 0,4 procent av produktionen behövs för
uppvärmning. Under en testmånad visade det sig att produktionen ökade med 40 procent med ett aktivt avisningssystem
jämfört med verk där systemet var inaktiverat.

Upphandlingen av turbiner tog osedvanligt lång tid, mycket
beroende på att leverantörerna var tveksamma till etableringens läge. Att tillståndsprocessen tog åtta år kan förklaras
med att det då saknades rutiner hos inblandade parter.

Anpassningen till klimatet har även krävt värmeelement
i nacellen, uppvärmning av hydraul- och smörjolja samt
uppvärmda vindmätare. Isbildningen på torn och nacell
gör det nödvändigt med tak ovanför dörren till verken för
ökad personsäkerhet vid in- och utpassering. Huvudtransformatorn är inbyggd och tornen har försetts med en
anpassad ståltyp för att klara påfrestningarna.

”Det är osäkert om vi gett oss in
på detta om pilotstödet inte fanns.
Stödet har haft betydelse för eko
nomin i projektet. Nu är vi glada för
avisningssystemet och att parken
fungerar bra överlag.”
Projektet följs upp genom ett omfattande kontrollprogram
som analyserar eventuell inverkan på fauna och rennäring
i området.

”Vi visste att det var ett utmanade
projekt att uppföra en park med
dessa förutsättningar. Oväntade
saker kan hända. Vi har noterat
skador från blixtnedslag på bladen,
vilket innebär mer underhåll av
ytskikten än vi räknat med.”
Helen Rudholm,
projektledare på Skellefteå Kraft.
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Viktigt att förutse isbildningen
före projektstart
Vindkraftparken ligger på två fjälltoppar i en varierad
terräng med höjdskillnader från 670 till 740 meter.
Medelvinden är 7,3 sekundmeter.

Turbinerna är utrustade med uppvärmda vindmätare och
extra uppvärmning av smörjsystemet i växellåda, generator,
transformatorlåda, släpringsdon och lågspänningsboxar.

På hälften av vindkraftverken i Storrun vindkraftpark
har bladen försetts med en anti-isbeläggning. Principen
är att styra isbildningen till så kallad hydrofila (vattenabsorberande) fläckar som ger dålig vidhäftning, vilket gör
att iskristallerna lätt ska blåsa av. Alla verken har utrustats
med ett isövervakningssystem för att kunna utläsa graden
av nedisning och effekten av anti-isbeläggningen. Antiisbeläggningen har inte haft önskad effekt och därför
konstaterar pilotprojektet i sin rapport att det inte var rätt
väg att gå.

Dimfrost (molnis) är den vanligast förekommande istypen
och bildas när en kall yta utsätts för supernedkylda
vattendroppar i ett moln. Trots att viss mängd blåser bort
stannar tillräckligt mycket kvar för att ge produktionsförluster, som varierar från en halv till drygt fem procent
beroende på verkets placering. En stor andel av förlusterna
kan förklaras med att larmet för effektavvikelsen stoppar
vindkraftverken om skillnaden mellan den producerande
effekten och den förväntade är för stor.

”En viktig förutsättning är att känna
till hur omfattande nedisningen är
på platsen innan man startar ett
projekt. Det kan göras med hjälp av
meteorologiska modeller. Möllorna
är inte heller designade för att
motstå nedisning”

Genom att installera ett övervakningssystem av bladen kan
man jämföra prestandan hos vindkraftverk med antiisbeläggning och de med vanlig beläggning. Det har också
varit viktigt att integrera systemet med vindkraftverkens
styrenhet, så att de kan startas om automatiskt efter en
nedisningsaktion. Trots leverantörens försäkran har inte
övervakningssystemet gett tillförlitliga isvärden. Skälet är att
verkets styrenhet inte matats med relevant information om
till exempel vinkling, rotorhastighet och girning.

Thomas Krogh,
Dong Energy AB.
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Havsnäs vindkraftpark, strömsunds kOmmun
beviljat stöd: 20 Mkr
uppdraget: Består av flera delar: Bland annat ta fram en
modell för projektfinansiering, göra en direktanslutning till
stamnätet, bygga kostnadseffektiva fundament i våtmark
och kallt klimat, undersöka hur vindkraftverkens prestanda
påverkas av nedisning samt hur kommuner blir delaktiga i
vindkraftprojekt.
projektstart:: 2009
antal vindkraftverk: 48
fabrikat: Vestas V90 2.0 (45 st) Vestas V90 1.8 (3 st)
totaleffekt: 95,4 MW
beräknad normalårsproduktion: 256 GWh
motsvarar årligen hushållsel till: 40 000 småhus
driftsatt: 2010
företag: Nordisk vindkraft AB
(25 procent och Hg Capital 75 procent)
www.nordiskvindkraft.se
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Hur ett närsamhälle kan bli
delaktigt i en vindkraftetablering
Projekt Havsnäs har brutit ny mark på flera sätt. Det har
bland annat handlat om hur parken finansierats, hur
den direktanslutits till stamnätet och vilka förberedelser
som krävs för att det lokala näringslivet ska kunna dra
nytta av en vindkraftetablering. Ett tiotal studier och en
mängd erfarenheter har samlats i rapporter, guider och
ett antal handböcker som branschen kan ta del av.
Handboken ”Vindkraft och tillväxt – en praktisk handbok
baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftpark” ska
bidra till att öka kunskapen om hur ett vindkraftföretag
fungerar och agerar. Den vänder sig till målgrupper som
arbetar med tillväxt- och näringslivsfrämjande aktiviteter.
Om arbetsprocessen och alla moment som ingår i en
etablering synliggörs är det lättare för företagen att förstå
vad som behövs för att kunna kvalificera sig som leverantör
till ett vindkraftbolag. Kunnig arbetskraft med lokal
förankring är bra för en framgångsrik näringslivssatsning
i den egna kommunen.
Rapporten ”Havsnäs Wind Farm – The project financing of
a Swedish wind farm” tar upp vad en projektfinansiering
är och hur internationella investerare resonerar. I det ingår
vilken riskbedömning och riskhantering som krävdes för
att investera i en stor svensk vindkraftpark mitt under den
akuta likviditetskris som rådde 2008.

”Ett skäl till att våra investerare
bedömde oss som trovärdiga är att
vi gör vindmätningar under långa
perioder. Vår erfarenhet är att de
svenska bankerna inte har någon
tradition av att finansiera vindkraft
vilket kan bero på en begränsad
kunskap om branschen. Därför är
det viktigt att sprida denna infor
mation till bankvärlden.”

Magnus Mattsson,
Commercial Manager, Nordisk Vindkraft.

Havsnäs var den första vindkraftpark som kunde direktanslutas till stamnätet. Rapporten berättar om processen
och den kompetens som krävs för att uppnå en säkert utförd
nätanslutning. Resultat av det arbete som utförts har lett
till att det idag finns avtal framtagna och tillgängliga för
branschen via Svenska Kraftnät.
Det finns även rapporter om hur projektet arbetat med
vindmätningar, byggnation och anläggning av fundament
i kallt klimat. Den sistnämnda tar upp olika metoder för
att undvika frost, som isolering, dränering och användning
av termoelement.
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Lågvindsturbiner passar bra på ostkusten
De tre vindkraftparkerna Oxhult, Idhult och Brunsmo
ligger alla i varierad skogsterräng vid kusten och
kustnära lägen i södra Sverige. Produktionsjämförelsen
visar i detta fall att det blåser fler timmar på ostkusten,
men produktionen totalt sett är högre på västkusten.
Ett av pilotprojektets mål var bland annat att öka kunskapen
om hur elproduktionen skiljer sig åt mellan olika geografiska
lägen. Produktionsanalysen bygger på ett års samtida
mätningar i Oxhult i Laholm och i Idhult i Mönsterås på
ostkusten. Båda parkerna har samma turbinfabrikat.
I Idhult blåser det svagare men fler timmar än i kustnära
Oxhult i väst. Vindgradienten (vindhastighetens förändring med höjden) är högre vid ostkusten. Oxhult har
däremot fler timmar med hög effekt och sammantaget
högre elproduktion. I Brunsmo vindkraftpark i Blekinge
har man inte haft tillgång till fiberoptik utan använt sig
av en annan teknisk lösning.

”Man kan säga att det är viktigt
med höga torn på ostkusten med
tanke på vindgradienten. Utveck
lingen går mot lågvindsturbiner,
vars större rotordiameter alstrar
mer energi. När vi byggde Idhult
fanns det inga på marknaden.”

Mätningarna av hur mycket det blåser under dygnet visar
på en relativt stor variation mellan ost- och västkusten, trots
att fågelvägen mellan Oxhult och Idhult endast är 20 mil.
Det blåser vid olika tillfällen så det utjämnar sig över tid
mellan de olika parkerna. Etableringar i olika geografiska
lägen ger därmed en viss spridning av elproduktionen och
skapar möjligheter till en jämnare elproduktion över dygnet
och årets alla timmar.
En slutsats av vindanalysen är vikten av att använda mätmaster med huvudmätaren i navhöjd. Det har kompletterats
med sodarteknik (en mobil vindmätningsutrustning) för att
få en god bild av vindgradienten. Generellt kan sägas att
avstånden mellan turbinerna i skogsmiljöer bör vara glesare
än i öppet landskap.
En förutsättning för att kunna uppföra en vindkraftpark
på platsen var att ta fram en ny design på fundament som
håller för att återanvändas. Modellen ger bättre stabilitet,
den är större, innehåller 50 procent mer betong, dubbelt så
mycket armering och har en annan konstruktion på
infästningen.
Val av krantyp avgör hur mycket skog som måste tas ner.
För att minimera ingrepp i naturen har en större och
smalare kran använts, med kapacitet att lyfta 100 ton ända
upp till 150 meter.

Peter Blomqvist,
produktionschef på Arise Windpower
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Vindkraftverk av nytt fabrikat
på svenska marknaden
Assjö vindkraftpark i norra Småland är ett exempel på
en etablering av vindkraftverk av okänt fabrikat. Det är
svårt för oprövade fabrikat att få fäste på den svenska
marknaden. Banker vill inte finansiera och projektörer
vill ha kända tillverkare när de ger sig in i en lång
tillståndsprocess.
Syftet med pilotprojektet är att öppna för att fler leverantörer etableras på den svenska marknaden. Fler fabrikat på
marknaden kan verka prispressande. Ett nytt fabrikat kan
stimulera till att en organisation oberoende av leverantör
byggs upp för drift och underhåll.
Ett indiskt vindkraftföretag med representation i flera
världsdelar, visade intresse för att etablera sig i Sverige.
Dessutom var de öppna för att lämna långsiktiga garantier
och för ett samarbete med högskolor.

”Det var också viktigt att de
var beredda att knyta svenska
underleverantörer till sig.”

Per Carlsson,
projektledare för Assjö vindkraftpark.

Det ledde till att turbinerna utrustades med kraftelektronik,
generatorlager, lager i växellådan, lagerövervakning samt
centralsmörjningssystem från olika svenska företag. De båda
tornen tillverkades i Sverige, vilket innebar under rådande
lågkonjunktur att flera arbetstillfällen kunde räddas.

Idag finns det i Sverige endast två turbiner från det indiska
företaget. De underhålls av ett leverantörsoberoende
serviceteam.

”Ett svenskt vindkraftbolag har satt
upp ett serviceteam som även
underhåller andra fabrikat i regionen.
En lösning som fungerar bra för
alla inblandade parter. Det går inte
att med bara två vindkraftverk hålla
en serviceorganisation sysselsatt
på heltid.”
Nu har samarbetet utvecklats och det svenska bolaget
har för det indiska bolagets räkning fått serviceuppdraget
i Norden.
För att undvika ekonomiska överraskningar skrevs ett
avtal på totalentreprenad med fast pris, dessutom valutasäkrades betalningarna i euro. Trots att flera leverantörer
varit inblandade i att sätta samman de olika komponenterna har projekt Assjö inte kostat mer än vad det normalt
gör att bygga i skogsmiljö.
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Lillgrund – en svensk föregångare till havs
Lillgrund är Sveriges första större havsbaserade vind
kraftpark. Vattenfall har dokumenterat byggförloppet i
en bok och i ett antal underlagsrapporter. Boken tar upp
hela byggprocessens alla moment samt hur projektet
initierade en kommunikationsmodell. En modell som nu
används i företagets samtliga vindkraftprojekt.

Till havs kan alltid något oförutsett inträffa, därför såg
projektteamet till att det fanns reservplaner. Andra
reflektioner är att projektgruppens sammansättning
behöver spegla rätt sorts erfarenheter, och att samarbetet
mellan elnätbolag och produktionsbolag är tätt under
projektets gång.

Innan vindkraftparken uppfördes var tekniken att bygga
storskaligt till havs i Sverige oprövad. I boken om Lillgrund redovisas de gjorda erfarenheterna. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, men ansökningsprocessen tar tid.
I projektet fick tillståndsprocessen börja om då den första
ansökan baserade sig på ett verk med en effekt som inte
längre tillverkades.

Enligt ett kontrollprogram har etableringen inte visat några
negativa effekter på artbeståndet av småfisk. Tvärtom har
verken dragit till sig arter som lockas av ätbara små organismer som lever på tornen och fundamenten.

Parken var planerad för mindre verk än de som restes.
Befintliga tillstånd gjorde att man var låst till det planerade
antalet vindkraftverk och tidigare positioner. Detta innebär
att parken har fått relativt höga vakförluster (skuggningseffekter). Det inträffar när framförvarande vindkraftverk står
för nära och sänker vindhastigheten för bakomvarande verk.

”Idag planerar vi nya vindkraft
anläggningar med längre avstånd
mellan vindkraftverken.”

Projektet vill lyfta fram det strategiska kommunikationsarbetet som löpte parallellt med byggnationen. Kommunikationens syfte var att skapa förtroende hos intressenter med
flera för att underlätta tillståndsprocessen. Det innebar att
vara på plats i ett tidigt skede, vara lyhörd och respektfull
och möta människor i deras egen miljö samt välja att förklara
istället för att försvara. Förutom samrådsmöten ordnades
bland annat informationsmöten, utställningar, studiebesök
och ett samarbeta med en grundskola inleddes. Flera
opinionsundersökningar gjordes vilket visade att allmänhetens positiva inställning till vindkraft ökade med tiden.

Sven-Erik Thor,
chef för forskning och utveckling om vindkraft
på Vattenfall Vindkraft AB.
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Ny teknik för fundamentmontering i insjö
Projektet visar på hur logistiken ska lösas samt vilka
arbetsmetoder som är bäst lämpade att använda
när en vindpark byggs i en större insjö. En ny funda
mentkonstruktion har tagits fram, som passar lägen
med ringa vattendjup och fast berggrund.
Vindkraftparken Vänern, som ligger på Gässlingegrundet
i norra Vänern, är unik i sitt slag genom att vara etablerad
i en stor insjö.

”Utmaningen var att hitta nya
lösningar att bygga till havs och
landnära och samtidigt få ner
kostnaderna. Vad som krävs för
den teknik vi tillämpat är vattendjup
ner till 10 –15 meter och bottnar
med fast berggrund.”
Mats Enmark,
vd för Vindpark Vänern Kraft AB.

Det är viktigt att göra noggranna undersökningar för
att hitta gynnsamma anläggningsplatser, liksom provborrningar för att inventera bergets kvalitet. Bergförankrade fundament som spänns fast med spännkablar är
lämpliga för sjöbottnar med fast berggrund och vattendjup
upp till tio meter. Djupet bestämmer antalet fundamentringar
som prefabricerats, ju djupare vatten desto fler ringar.

En specialutformad arbetspråm har fungerat som lyftplattform och till att forsla fundamentringar ut till anläggningsplatsen. För att resa vindkraftverken har ett ombyggt lastfartyg använts. Fartygets design och konstruktion gör att
hon kan lyfta verk upp till 3 MW utan att vara beroende
av att ta stöd mot botten. En lösning som varit smidig och
kostnadseffektiv.

”Om de rätta förutsättningarna
finns behöver det inte vara så dyrt
att bygga off shore. Nu planerar
andra bolag att bygga i Vänern
och de kommer att tillämpa den
nya tekniken.”
Andra positiva effekter är att byggnationen har skapat
arbetstillfällen i länet. Lokala företag har svarat för
fundamenttillverkning, transporter, lyft och tillverkning
av torn. En annan viktig faktor var att prefabriceringen
av ringarna till fundamenten gjordes i Karlstad Hamn,
som också hade lyftresurser, vilket underlättade logistiken
kring tillverkning och utlastning. Samtidigt skedde
grundläggningen på Gässlingegrundet parallellt.
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Vindlov (www.vindlov.se) är webbplatsen om tillståndsfrågor
som rör vindkraftverk. Den drivs tillsammans med ett 20-tal
andra myndigheter.
Vindval (www.vindval.se) är ett samarbete med Naturvårdsverket.
Forskningen inriktar sig på hur vindkraften påverkar samhälle,
människor, natur och djur.
Vindforsk (www.vindforsk.se) är ett samfinansierat program med
näringslivet som i huvudsak inriktar sig på vindkraft och teknik.
Nätverket för vindbruk (www.natverketforvindbruk.se) arbetar
med att sprida kunskap och information om vindkraft och stödjer
regionala initiativ av betydelse.
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