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16 vindkraftverk
under byggnation
Varför just på denna plats?
När är det klart?
Hur påverkas Bergslagsleden?
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Brandgula staket möter vandrare längs
Bergslagsleden så att de inte kliver ut i
byggtrafiken. Informationsskyltar finns
dessutom uppsatta för att ytterligare
tydliggöra vad som pågår.

Frågor och svar

Pia Hjalmarsson, projektledare.

Pia Hjalmarsson är projektledare på Stena Renewable AB.
Hon hjälper oss att reda ut vad som gäller för de som vill besöka
området under arbetets gång. Hur blir det till exempel för de som
vill gå Bergslagsleden?
Varför har ni valt just denna plats?
– Platsen har bra förutsättningar då vindläget är bra, och med bra
höjd över havet. Det är dessutom förhållandevis låga naturvärden
eftersom det är produktionsskog. Där skogen har ett skyddsvärde
bygger vi inte.
Hur långt är det mellan vindkraftverken?
– Cirka 600 meter.
Återställer ni natur och mark när ni är färdiga?
– Ja! När vindkraftverken har tjänat ut, om 25 år, monteras vindkraftverken ned och man återvinner metallen från dem. Då täcks
fundamentet över med jord. Vägarna kommer däremot att vara kvar
då markägarna kan använda dem för skogsbruket.
Vad händer med de fridlysta växter som finns i området?
– Vi flyttar på större lokaler av orkidéer och mattlummer så att de får
växa vidare vid sidan av de nya vägarna, enligt godkänd dispensansökan från Länsstyrelsen.
Vad gäller för oss som vill vandra Bergslagsleden i området?
– Under hela byggtiden går det fint att vandra Bergslagsleden, precis
som vanligt. Sträckan där Bergslagsleden passerar vindparken har
lagts om i en ny sträckning i samråd med Region Örebro län för att
underlätta för er som vill vandra.
Det känns lite otäckt med alla stora maskiner. Hur ska jag agera?
– Du behöver vara vaksam på att byggtrafik trafikerar vägarna. Våra

medarbetare är fullt medvetna
om att det rör sig besökare i
området, men det är också bra
om du har extra uppsikt. Om
du vill cykla eller röra dig inom
arbetsområdet, utanför de
markerade lederna, måste
du kontakta Veidekkes platskontor. De har ansvar för säkerheten i området.
Hur vet jag när ni spränger om
jag är i området?
– Vid sprängning sker signal
med hjälp av en siren. Innan
sprängning ges en varningssignal med korta signaler
(- - -). När sprängningen är
genomförd ljuder en lång signal
(——), för att signalera att
arbetet är klart. Håll avstånd till
arbetsplatsen under denna tid. Vi kommer även ha vakter som
informerar på platsen när vi spränger.
Har ni paus under sommaren?
– Vi jobbar på som vanligt under hela sommaren. Det är mycket
arbete som pågår. Under vintern blir det däremot en paus. Vindkraftverken levereras och reses under maj-juli 2019.

Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en
klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt
och Miljövänligt. Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindkraftparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 96 vindkraftverk som producerar energi motsvarande
behovet av all hushållsel i en stad motsvarande 130 000 hushåll eller 260 000 invånare,
vilket är lika stort som Malmö stad. Det reducerar utsläppen av koldioxid motsvarande
över 250 000 bilar årligen eller fem procent av den totala bilparken i Sverige.
Strax norr om Mullhyttan bygger Stena Renewable AB just nu 16 vindkraftverk i Vindpark
Kronoberget , för en investering om 600 miljoner kronor. Vindkraftparken är strategiskt
förlagd i södra Sverige, där förbrukningen av el är som störst. Därför är det med glädje som
Stena Renewable konstaterar att produktionen om 200 miljoner kWh från de 16 verken
kommer att motsvara konsumtionen av hushållsel för 40 000 hushåll. En ökad vindkraftsproduktion i Sverige trycker undan kolkraftsproduktionen i norra Europa och det nordiska
elsystemet vilket innebär att vi minskar miljökonsekvenserna från kolkraftsproduktionen.
De minskade utsläppen av CO2 motsvarar utsläppen från 100 000 bilar årligen.
De 16 vindkraftverken är av typen Vestas V136, och kommer att levereras under början av
sommaren 2019. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018.
Ellevio bygger den cirka fem kilometer långa elanslutningen till vindparken från Högaberg
med början under sommaren 2018.
Stena Renewable delar årligen ut Vindbonus® i de områden de är aktiva med sin vindkraftsproduktion. Vindbonusen innebär att idrottsföreningar och olika organisationer i Lekebergs
kommun med omnejd har möjlighet att ansöka om totalt 160 000 kronor som delas ut varje
år framöver, med start under 2019. Stena Renewable sponsrar varje år lokala föreningar
runt omkring i landet med över en miljon kronor via Vindbonusen i sina olika projekt.
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Telefonnummer till ansvariga:
Pia Hjalmarsson, projektledare, Stena Renewable: 070-485 53 96
Anders Karlsson, Veidekke, 072-531 22 62
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