
Kännedomen om vilka begränsande 
faktorer som finns inom projektområdet 
har lett fram till ett antal ytor där vind
kraftverk skulle kunna placeras. Inom 
dessa ytor har ett ”värsta scenario” till
lämpats, vilket innebär att vindkraftver
ken i exempellayouten placerats så att de 
är så nära bostäder och byggnader som 
möjligt för att kunna visa på den maxi
mala påverkan vad gäller ljud och skugga. 
Inget vindkraftverk står dock närmare än 
1000 meter från bostäder. Vindkraftverk i 
mitten av projektområdet har placerats på 
höga höjder för att kunna visa på maxi
mal påverkan vad gäller synlighet och 
landskapsbild.

Exempel
Layouten som visas är ett exempel på hur 
vindkraftverken och vägar kan placeras, 
men den slutliga layouten bestäms först 
efter genomförda samråd. Den slut giltiga 
layouten kommer att fokusera på att 
nyttja vindens resurser på bästa sätt samt i 
möjligaste mån ta hänsyn till de synpunk
ter som lämnas i samrådet och de studier 

EXEMPELLAYOUT
För att kunna göra beräkningar och bedömningar av påverkan från 
den planerade verksamheten har en exempellayout tagits fram till 
samrådet. För vindparken i Östavall är projektområdet välinven-
terat sedan tidigare samråds- och tillståndsprocesser, vilket har 
gjort att RWE kunnat ta hänsyn till kända natur- och kulturvärden 
och andra begränsande faktorer för vindkraftverkens placeringar 
inom projektområdet redan i utformningen av exempellayouten.

som görs avseende bland annat landskap, 
ljud, fåglar och naturvärden. En del verk 
kanske kommer att behålla sina positioner, 
medan andra kommer att flyttas. Mest 
troligt är dock att omgivningspåverkan i 
slutändan blir mindre än vad den blir ut
ifrån den layout som visas här nedan och i 
samrådsunderlaget.

Slutlig layout
Den slutliga layouten kommer inte att 
överskrida några riktvärden eller andra 
angivna parametrar i exempellayouten, 
det vill säga att det totala antalet verk inte 
kommer vara fler än 17 stycken, och den 
maximala totalhöjden kommer inte att 
överstiga 290 meter. För mer information 
om påverkan vad gäller ljud, skugga och 
synbarhet se övriga nedladdningsbara 
dokument.



Kartan visar en exempellayout för vindparken med preliminärt internt vägnät
och möjliga tillfartsvägar. Projektområdet omfattar cirka 14 kvadratkilometer
och arbetet med att ta fram den mest optimala layouten pågår kontinuerligt
under projektets gång.
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