
Varningsinformation  
om iskast från  
vindkraftverk i Nysäter
Vi vill nå ut till människor som vistas på  
platser i närheten av vindkraftsparkerna  
eller har egendom runt vindkraftsparkerna  
för att informera om risken för iskast. 

På vintern och vid kalla temperaturer kan det hända att is bildas på ett  
vindkraftverks rotorblad, som riskerar att lossna och slungas iväg. Detta  
kallas för iskast. Risken att träffas av fallande eller ivägslungad is är  
generellt väldigt liten, men man ska vara aktsam vid låga temperaturer  
och då det finns snö och is i området.

Rekommenderat säkerhetsavstånd på 250 meter 
Det är störst risk för iskast när temperaturen är mellan minus 2 och  
plus 2 grader och inom de närmaste tiotalet metrarna runt vindkraftverket. 
För att minimera risken att iskast orsakar skada rekommenderar Nysäter 
Wind ett säkerhetsavstånd på 250 meter -från vindkraftverken. Inom  
detta avstånd bör man ej uppehålla sig när det råder risk för iskast.

Nysäter Wind rekommenderar  
ett säkerhetsavstånd på 

från vindkraftverken vid risk för iskast

250 m



RWE Renewables Sverige AB som driver och underhåller vindkraftverken har 
tagit fram säkerhetsrutiner, exempel vis en platsspecifik säkerhetsanalys och 
satt upp var nings skyltar. Varningsskyltarna informerar om risken för iskast 
på väl synliga platser och på lämpligt avstånd. RWE genomför regelbundet 
underhåll för att upprätthålla en god säkerhetsnivå. 
 

se.rwe.com

Om vindkraftparkerna i Nysäter
Nysäter, med sina 114 turbiner, är en av Europas största vindkraftparker och 
togs i drift juni 2022. Projektområdet sträcker sig över 77 kvadratkilometer 
kring Viksjö, ett par mil väster om Härnösand. Hästkullen och Björnlandhöjden 
har mycket goda vindförhållanden och har noggrant valts ut för dess  
exceptionellt goda läge bland områden i hela Sverige. Parken ger ett stort 
bidrag till Sveriges omställning till förnybar energi genom de 1.7 TWh per år 
turbinerna producerar.

Läs mer på 
https://nysaterwind.se/

Kontakta oss om du har frågor,
Infomejl@nysaterwind.se
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