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Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett 
informationsmöte innan start av anläggningsarbetena.  



Presentation 
 
Kallade (genom inbjudan) 
Vardar Vind AB 
Västraby Gård Energi AB 
Mobjer Entreprenad AB 
 
Företagsrepresentanter: 
Egil Smevoll, Vardar Vind AB 
Pavel Sensky, Västraby Gård Energi AB (Sweco) 
Olof Mobjer och Martin Stenfeldt, Mobjer Entreprenad 



 
 
 

• Producent av förnyelsebar energi 

• Ägs av Buskerud Fylkeskommune 

• Huvudkontor i Drammen 

• Vattenkraft – 1.800 GWh – Motsvarande elförbrukning för 90.000 norska bostäder 

• Norge 

• Vindkraft – 660 GWh – Motsvarande elförbrukning för 33.000 norska bostäder 

• Norge, Baltikum, Sverige 

• Bioenergi (fjärrvärme) – 35 GWh 
• Norge 

 

 

 

Vardar AS 



 
 
 

Västraby Gård Energi AB 

 

- ett nybildat bolag vars syfte är produktion av 
  el med hjälp av förnybara energikällor 

 

 



Vindkraft i Sverige 
 
Totalt installerad vindkrafteffekt i Sverige uppgick den  
1 januari 2014 till 4206 MW; havsbaserad vindkraft 
mycket begränsad 
 
Installerad vindkrafteffekt står idag för ca 4,5 % eller  
6 TWh av elanvändningen i Sverige 
 
Målsättning, önskvärd expansion till år 2020, är  
15 TWh/år eller 12 % av elproduktionen 



Bakgrund projekt Rögle & Västraby vindkraftsparker 
 
• Västraby och Rögle ingår i ett av de områden som 

2006 identifierades av Länsstyrelsen som lämpliga 
för etablering av vindkraft 
 

• samråd 2008 
 

• tillstånd 2012 efter överklaganden 2011 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 

Tillstånd 
 
Tillståndet omfattar 8 st 130 m höga vindkraftverk på 
Rögle gods marker och 5 st 150 m höga vindkraftverk på 
Västrabygårds marker.  
 
Begränsat avstånd till bef. gasledning och luftledningar 
medförde en viss justering av planlägen i Västraby och 
en höjdbegränsning av det verk som står i den södra 
delen av parken.  



 
 
 

 

 

 



Produktion 
 
De nu aktuella vindkraftverken kommer att 
levereras av GE. Verken har en uteffekt 2,85 MW. 
Parkernas produktion har beräknats till ca 92,8 
GWh/år. 
 
Detta motsvarar en energiförbrukning i 3700 
svenska villor/radhus med direktverkande el eller 
i drygt 7700 lägenheter.  



 
 
 

• Rögle  

• 8 x 2,85 MW (totalt 22,8 MW) 

• Produktion 54,2 GWh/år  

• Tornhöjd 75 m  

• Rotordiameter 103 m 

• Västraby 

• 5 x 2,85 MW (totalt 14,25 MW) 

• Produktion 38,6 GWh/år 

• 4 turbiner med tornhöjd 98,3 m och 1 
turbin med tornhöjd 75 m 

• Rotordiameter 103 m 
 

• Parkerna skall tillfredställa myndighetskrav 
avseende bullerstörning och skuggbildning  

Rögle & Västraby Vindkraftsparker 



TILLSTÅNDSVILLKOR 
 
 
 
Samma villkor gäller både Västraby och Rögle  
parken. 
 
Bland de viktigaste villkoren märks: 
 
(2) För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram  
som möjliggör en bedömning av hur tillståndet med  
villkor och föreskrifter följs.  
 
Kontrollprogrammet ska godkännas av tillsyns- 
myndigheten innan anläggningsarbetena påbörjas. 
 



TILLSTÅNDSVILLKOR 
 
 

(3) För att styra bort framförallt havs- och kungsörnar  
från vindkraftsanläggningen ska bolagen anordna  
åtelutläggning på en eller flera lämpliga platser i  
omgivningen.  
 
Åtgärden ska följas upp regelbundet med avseende  
på örnförekomst under vinterperioden (december- 
februari) och resultatet ska redovisas årsvis till  
tillsynsmyndigheten. 
 



TILLSTÅNDSVILLKOR 
 
 

 
 
 
 
 
(4) Uppföljning av vindkraftverkens påverkan  
på fågel ska ske under de två första vintrarna  
(december-februari) efter det att de har tagits  
i drift. 
 



TILLSTÅNDSVILLKOR 
 
 

 
 
 
 
(12) Verksamheten får inte bidra till att den  
ekvivalenta ljudnivån vid bostäder överstiger  
40 dB(A).  
 
Vid kontroll av ljudnivån, såväl vid mätning som  
vid beräkning, ska hänsyn tas till vindkrafts- 
anläggningar i Rögle parken, i Västraby parken  
samt till befintligt verk vid Stureholms gård.   
 



TILLSTÅNDSVILLKOR 
 
 
 

 
 
 
 
 
(13) Den sammanlagda skuggtiden vid  
bostäder av rörliga skuggor från vindkraftverk  
från fastigheterna Västraby och Rögle får inte  
överstiga 8 timmar per år, dock högst 30 minuter  
per dygn på störningskänslig plats.  
 
Det är den faktiska skuggtiden som ska mätas.  
 



TILLSTÅNDSVILLKOR 
 
 

 

 

Övriga villkor avser bl.a. hinderbelysning,  

återställning, höjdbegränsning, planläge samt  

ekonomisk säkerhet för efterbehandling och  

andra återställningsåtgärder. 

 

På begäran från tillsynsmyndigheten har kontroll- 

programmen kompletterats med beskrivning av  

farligt gods hantering samt flera miljö- och  

arbetsmiljöfrågor vilka ska beaktas dels under  

byggnationen, dels under drifttiden.    

 



Preliminär tidplan 

AKTIVITET 
  Kv4 2014 Kv1 2015 Kv2 2015 Kv3 2015    Kv4 2015 

Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Markarbeten (Mobjer entreprenad)                               

Byggnation av vägar m.m.                               

Västraby                               

Rögle                     

Byggnation fundament                               

Västraby                               

Rögle                               

                                

Leverans av vindkraftverk och installationsarbeten 
(GE)                               

Leverans av ingjutningsgods Västraby                               

Leverans av ingjutningsgods Rögle                               

Leverans av turbiner, torn och rotorblad Rögle                               

Leverans av turbiner, torn och rotorblad Västraby                     

Installationsarbeten och driftsättningstest                               

Driftsättning                               

                                

Ny Transformatorstation (Öresundskraft)                     

Byggnation                               

Spänningssättning                               



PÅVERKAN 

 
 
 
 
 
- byggtiden 
- drifttiden 
 
Byggtiden 
Påverkan under byggtiden sker i första hand  
genom transporter; preliminära uppgifter ges  
nedan 
 



 
 
 

 

 

 



Byggnation 

 Grus till vägar etc. norrifrån, via Rögle 

PERIOD slutet av oktober 14 – januari 15 

Ungefärligt antal transporter till 
Rögle parken 

380 bilar med släp 

PERIOD september 14 – januari 15 

Ungefärligt antal transporter till 
Västraby parken  

250 bilar med släp 

Måndag - Fredag 

Måndag - Fredag 

Störst antal grustransporter sker under  
september till december 2014  
(säg ca 25 bilar/dag) 



Byggnation 

 Betong till fundament (transporter söderifrån) 

PERIOD Slutet av februari-slutet av april 15 

Ungefärligt antal transporter  480 bilar (60/gjutning) 

PERIOD Slutet av oktober-december 14 

Ungefärligt antal transporter  300 bilar (60/gjutning) 

Måndag - Fredag 

Måndag - Fredag 



Byggnation 

 Torn, turbiner och rotorblad etc. 

PERIOD Slutet av juli-slutet av september 
2015 

Ungefärligt antal transporter per dag 2-5 
(totalt 130-145 transporter) 

Måndag - Lördag 

Transporterna kommer norrifrån, via Rögle 

Axeltryck < 12 ton 
 
De tyngsta transporterna, 13 st turbiner,  
82 ton + bilens vikt = 145 ton 











 
 
Övriga transporter 
 
 
Övrig materiel, utrustning, maskiner  
och personal 



 
 
 
Påverkan under parkernas drift 

& kontrollprogram 
 
• Buller 
• Skuggstörningar 
• Påverkan på fågel 
 
 



Buller 

Uppmätt ljudnivå ger indata för beräkning av  
ljudnivån. Ljudemissionsmätning kontrollerar att  
Vindkraftverken vid den valda placeringen alstrar  
ljud inom de gränser som tillverkaren angett.  
 
Ljudtrycksnivån kontrolleras sedan i alla ljudkänsliga  
punkter i närheten av parkerna med hjälp av en  
oberoende ljudutbredningsberäkning (beräknings- 
modellen Nord 2000).  
 
Modellen tar bl.a. hänsyn till ljudets frekvensfördelning,  
topografi och vindriktning.  
 
 



Buller 

Vid oacceptabla ljudnivåer justeras ”noise mode” och  

därmed också alstrad ljudnivå och uteffekt i de verk som  

förorsakar störningar. 

 

Preliminära beräkningar som utfördes i maj kommer att  

justeras med hänsyn tagen till verkens slutliga läge. 

 



PRELIMINÄR BULLERSTUDIE 



Skuggstörningar 

Beräkningar bifogade ansökan korrigeras beaktande  
slutliga förutsättningar. 
 
Byggherrarna beställer en ny kontrollberäkning av den  
teoretiskt maximala skuggeffekten vid störnings- 
känsliga platser i anslutning till bostäder.  



Skuggstörningar 

Beräkningen ska beakta vald typ av vindkraftverk,  
storlek och antal verk samt verkens slutliga planläge.  
I beräkningen beaktas samverkan vad avser skuggor  
med andra verk belägna i Rögle och Västraby parker. 
 



Fågelpåverkan 

Eftersök av döda fågelkroppar genomförs varje  
vecka under december-februari under de två första  
vintrarna efter att verken tagits i drift. Runt varje  
kraftverk undersöks ett område med radie 100 m.  
Omkringliggande områden, utanför radien 100 m,  
avspanas för större fågelkadaver som hamnat  
längre bort från kraftverken (än 100 m). 
 



Fågelpåverkan 

Kraftverken undersöks enligt ett rullande och  
slumpvis utvalt schema så att alla kraftverk undersöks  
vid lika många tillfällen per säsong. Två gånger per  
säsong görs försök med fågelkadaver som läggs ut på  
slumpvis valda platser av andra personer än de som  
arbetar med de ordinarie eftersöken. 
 
Rapportering till tillsynsmyndigheten sker efter två  
vintersäsonger. 
 



Åtelverksamhet 

Fältstudie av örnarnas rörelsemönster i området  
genomförs en dag i veckan under perioden december  
2014-februari 2015. 
 
Åtelverksamhet sätts igång i december 2015, i samband  
med parkernas driftsättning. Åtel läggs ut på en eller två  
åtelplatser vilka lokaliseras till områden redovisade på  
följande bild. 
 



 
 
 

 

 

 



Åtelverksamhet 

Uppföljning – inventering av örn (andra rovfågelarter  
noteras) på platserna för åtelutläggning under de perioder  
då det finns tillräckligt mycket mat för örnarna på åteln. 
  
Inventeringen genomförs under december – februari, en  
gång per månad och under 2-3 dagar efter det att färsk åtel  
lagts ut. 
 
Årsvis redovisning av resultat. 
 
Fortsättning av åtelverksamheten beslutas av  
tillsynsmyndigheten dock förutsätts uppföljningen  
begränsas till max tre år. 
 



Fortsatt information och kontaktpersoner 
 

se ”vardar.se” 
 



Slide Number 44 

Customer Kickoff Meeting 

Date:TBD 

Frågor ? 


