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ReWind Energy AB

ReWind Energy AB
• Bildades 2009

• Baserat i Karlstad

VD: Åke Pettersson-‐Frykberg
Har initierat och drivit Vindpark Vänern-‐projektet. Före detta kommunalråd i

Karlstad, nu VD i ReWind Energy AB.

Vice VD och senior konsult: Leif Jonsson
• Bakgrund på Dynawind, varit med och utvecklat vindpark Vänern

Projektchef: Tore Wizelius
• Vindkraftkonsult, f.d. vindkraftlärare på Högskolan på Gotland,

läroboksförfattare, m.m.
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Rådighet beviljat

ReWind Energy AB

har beviljats rådighet
av Kammarkollegiet att
projektera vindkraft
inom detta område i
norra Vänern.
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Planerings-‐
förutsättningar

Energimyndigheten har pekat ut
riksintresseområden för vindkraft
2004 och därefter utökat dessa
områden under 2008.

Ett flertal av dessa områden, ligger delvis
i Karlstad kommun. Projektet ligger
inom riksintressena S002, S004 och
S009

ReWind
ENERGY



Planerings-‐
förutsättningar (2)

Karlstad kommuns
Vindkraftsplan förväntas att
bli antagen av
kommunfullmäktige under
våren 2011.

I förslaget pekas området där
projektet ska lokaliseras ut som
ett prioriterat område för
vindkraft
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Projektutformning

• Två alternativa lokaliseringar presenterades i samråden i februari. Efter
detta första samråd har projektets utformning vidareutvecklats och
modifierats. Det består nu av två delprojekt.

• På Stenkalles grund planeras nu en anläggning med 15-‐20 vindkraftverk,
på 3-‐4,5 MW, med en total effekt mellan 48 och 90 MW.

• Det andra delprojektet är en förtätning av Vindpark Vänern, med
ytterligare 2-‐5 vindkraftverk.

• Tillsammans med den 10 verken i Vindpark Vänern kommer området då
att innehålla 27-‐35 vindkraftverk, i två tydligt åtskilda parker.

Det ger, enligt kommunens vindkraftsplan, en acceptabel visuell
påverkan.
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Förslag 1 vid samråd i februari 2010

Alternativ 1

1. Utbyggnad i direkt
anslutning till den
befintliga Vindpark
Vänern.
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Förslag 2 vid samråd i februari 2010

2. Utbyggnad i en ny
grupp, tydligt avskild
från Vindpark
Vänern, i södra delen
av det prioriterade
området.
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Förslag i december 2010
Modifierad utformning efter

samrådmed myndigheter,

fiskenäringm.fl.

1. Förtätning av Vindpark Vänern

+ 5 vindkraftverk. (blåa symboler).
Bottenundersökning för dessa sex
nya placeringar återstår. Minst
två och troligen fyra av dessa kan
sannolikt användas. En förtätning
av Vindpark Vänern kommer att
ske i nära samråd med Vindpark
Vänern Kraft AB, som äger och
driver de befintliga verken.

2. Sten Kallesgrund

Ny park med 16-‐20 vindkraftverk.
Bottenundersökning gjord. Verken
har placerats där djup och
berggrunden är lämplig för bygge
av fundament.



SEAWIND LAKE VÄNERN

SEAWIND LAKE VÄNERN

Utformning, lokalisering

Antalet verk och de exakta placeringarna
bestäms efter provborrning. Synpunkter
under samrådsprocessen påverkar också
parkens utformning. Exakta koordinater
kan därför inte anges ännu.

Val av vindkraftverk

Vindkraftverk på 3-‐4,5 MW
Rotordiameter 100-‐130 meter
Navhöjd 75-‐100 meter.
Totalhöjden ca 150 meter.
Fabrikat bestäms vid upphandlingen.
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FUNDAMENT

Fundament

Den typ av fundament som används för Vindpark
Vänern kommer att användas även för denna
park. Det är prefabricerade betongfundament
som förankras i berget på de grund där verken
placeras.
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ELANSLUTNING

Elanslutning

Preliminärt kommer elanslutningen att ske med
högspänd växelström till Dingelsundet där
Vindpark Vänern har sin anslutning.

Kablarna kommer att dras samma väg på
sjöbotten, och samma försiktighetsåtgärder
som ställdes som villkor för den
installationen kommer att tillämpas.

Möjligheten att koppla in sjökabeln direkt till
Stora Ensos pappersbruk, Skogshallsverken,
kommer att undersökas. En anslutning till
Stora Enso blir kortare och Natura2000
området undviks.

Elnätet har kapacitet att ansluta
vindkraftverken.
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MILJÖPÅVERKAN

NATURMILJÖ

1 Bottenlevande växer och djur

Sjöbottnarna har inventerats i aktuella
områden. Det återstår att
undersöka bottnarna för den
kabelsträckning som skiljer sig från
den väg som Vindpark Vänerns
kabel har dragits.

2 Fåglar

Utredning av häckande och sträckande
fåglar finns, återstår att bedöma hur
de påverkas av vindkraften.
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3 Fisk

Den provfiskeundersökning som gjorts
visar att det finns få fiskar i området.
Genom samråd med yrkesfisket
unviks områden där fiske bedrivs.

4 Natura2000

Påverkan på Natura2000 området i
Klarälvsdeltat och i Segerstads
skärgård av tillkommande
vindkraftverk utreds.



MILJÖPÅVERKAN

NÄRBOENDE

1. Ljudutbredning

Beräkning av ljudutbredning görs enligt
vedertagen godkänd metod med
ljudemissionen från befintliga verk i
Vindpark Vänern inkluderad.

2. Skuggor

Skuggutbredning torde inte vara något
problem, men en skuggberäkning görs
med dataprogrammet WindPRO.

3. Visuell påverkan

Den visuella påverkan beskrivs med hjälp
av fotomontage från olika
utsiktspunkter på land. Valet av
utsiktspunkter görs i samråd med
respektive kommun, allmänheten och
Länsstyrelsen.

KULTURMILJÖ

1. Landskapsbild

Påverkan på landskapsbilden analyseras
utifrån fotomontage från olika
utsiktspunkter

2. Vrakinventering

Inventering av vrak andra lämningar har
gjorts med sonar och
marinarkeologisk expertis har anlitats
för uppdraget. Identifierade vrak
kommer att undvikas för att de inte
ska påverkas.



ANDRA INTRESSEN

ANDRA INTRESSEN

1. Totalförsvaret

Sedvanlig hindersprövning

2. Sjöfart

Samråd med sjöfartsverket, angående
lokalisering och utformning av
utmärkning, hinderbelysning etc.

3. Luftfart

Samråd med Luftfartsverket, angående
hinderbelysning etc.
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4. Fiskenäring

Samråd med yrkes-‐ och fritidsfiskare.
Hänsyn till fiskpopulationer på samma

sätt som angetts i villkoren för
Vindpark Vänern under
byggprocessen, för att minimera
störningar under respektive arts
reproduktion. Ett antal nya transekter
kommer att tillföras Vänerns
provfiskeprogram.

E. Rekreation och friluftsliv

Samråd med föreningslivet, båtklubbar
för fritidsbåtar, etc.



BYGGFAS

Anläggning

Vindkraftverken kommer att installeras
med hjälp av en trimaran med kran,
på samma sätt som Vindpark Vänern.
Fartyget finns tillgängligt i Vänern.
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Läge December 2010

Genomfört:
• Projektbeskrivning

• Samråd – myndigheter,
allmänhet, fiskenäring

• Undersökning av sjöbotten med
sonar-‐scanning, samt av dykare

• Provfiske

• Fotomontage

• Marinarkeologisk vrakinventering

Pågår:
• Utställning för fortsatt samråd

• MKB – miljökonsekvensbeskrivning

• Tillståndsansökan
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Hur kommer det att se ut?

Det är många stora vindkraftverk
som ska byggas. Men Vänern är
en stor sjö och vindkraftverken
kommer att stå långt från land.
Med fotomontage kan man
visa hur vindkraftsparken
kommer att se ut från olika
platser.



Utsikt från Mässviken, Värmlandsnäs

Utsikt från
Mässviken



Utsikt från Mässvik, Gäddenäs. Värmlandsnäs,
Säffle kommun

Utsikt från
Mässviken



Utsikt från Örö hamn, Värmlandsnäs, Säffle

Utsikt från
Örö hamn



Utsikt från Örö hamn, Värmlandsnäs,
Säffle kommun

Utsikt från
Örö hamn



Utsikt mot Vindpark Vänern från Hammarös
sydspets, Hammarö kommun

Utsikt från
Hammarö



Vindpark Vänern (gråa) förtätad med fem nya vindkraftverk (vita)

I bilden har verken olika färg för att de ska kunna skiljas åt. Om de byggs har de förstås samma färg



Utsikt från Hammarös sydspets mot Stenkalles grund

Utsikt från
Hammarö



Utsikt från Hammarös sydspets mot Stenkalles grund

Utsikt från
Hammarö



Utsikt Arnäs udde mot sydost

Utsikt från
Segerstad
skärgård



Utsikt från Arnäs udde mot sydost

Utsikt från
Segerstad
skärgård

Verket till vänster är ett av de tio verken i Vindpark Vänern. Tornen på de två andra verken är
oproportionerligt stora, eftersom de är baserade på modeller och inte fotografier. I verkligheten får de
samma smäckra torn som verket till vänster.



Utsikt från Gubbskären mot Stenkalles grund

Utsikt från
Segerstad
skärgård



Utsikt från Gubbskären mot Stenkalles grund

Utsikt från
Segerstad
skärgård



Frågor och synpunkter

Företrädare för ReWind Energy AB kommer att finnas
på utställningen när den är öppen. Fråga efter Åke,
Leif eller Tore, så svarar vi på era frågor.

Synpunkter skickas antingen via e-‐post till:
info@rewindenergy.se

eller i brev till:

ReWind Energy AB

Köpmannagatan 2

652 26 Karlstad

Synpunkter på den planerade etableringen ska vara
ReWind Energy AB tillhanda senast måndagen den
31 januari 2011 . Observera att alla synpunkter ska
lämnas skriftligt.



Information och kontakt:

www.rewindenergy.se

info@rewindenergy.se
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