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Johan Karlström, 
Region Örebro län.

”Bergslagsleden är 
ett paradis för många!”
Vindparken Kronoberget börjar ta form i skogarna i Lekebergs kommun och etapp 
tolv på Bergslagsleden har inte behövt förändras speciellt mycket. Leden är defini-
tivt fortfarande mycket väl värd ett besök.
– I nuläget har vi gjort en snabb lösning med så lite förändring som möjligt och 
jag tycker att det blev helt okej utifrån de förutsättningar som gavs, säger Johan 
Karlström, utvecklingsledare friluftsliv vid Region Örebro län.

Bergslagsleden är en viktig pulsåder som löper genom hela 
Örebroregionen – från Kloten i norr till Tiveden i söder. Den 
28 mil långa leden är indelad i 17 etapper och i år fyller leden 

36 år.
– Jag tycker att varje etapp har sin charm. Och nummer tolv, som är 
aktuell i det här fallet, är verkligen en av de bästa, säger Johan.
 
Det är den personen som uppskattar naturens lugn eller som letar 
efter utmaningar som tar sig till Bergslagsleden. Många av de år-
liga besökarna kommer från andra länder och leden är ett perfekt  
besöksmål året runt. 
– Det här ett paradis för många! Leden har många sociala värden och 
skogen används verkligen för välfärd och folkhälsa. 

Det har varit en hel del upprörda röster kring vindparkens vara eller 
icke vara och Bergslagsleden har många gånger tagits upp som en 
del i att låta området vara.
– Omdragningen är cirka en till två kilometer och etappen har inte 
blivit varken kortare eller längre. I stället slipper du som besökare gå 
cirka 500 meter på en bilväg. Leden har i stället dragits om så att du 
får en vacker utsikt över Stora Sirsjön.
Leden som är ett populärt besöksmål när som helst på året passar 
inte enbart för människor som vandrar. Även skidåkare, äventyra-
re, geocachare eller svamp- och bärplockare älskar sin Bergslagsled.  
Naturen är föränderlig längs med de olika etapperna och växtlighe-
ten bjuder på ett smörgåsbord av intryck.

Det man har tvingats att göra i och med 
vindparken är att leda etappens besökare 
ut på ett kalhygge som är på väg att växa 
upp. Detta är på grund av att ett av de 
16 vindkraftverken placerats mitt där den 
gamla sträckan gick.
– Jag har hjälpt till med var omdragning-
en skulle göras, sedan är det Stena som 
fått i uppdrag att utföra den. De har satt 
tätt med orangemarkerade stolpar, tätare 
än vanligt, och det är bra. Nu råder det 
ingen tvekan om var du ska gå. Sedan får jag kolla hur det rullar på 
när den nya biten satt sig ordentligt. 
Det är först när vindparken är på plats som man kan se om allting 
fungerar som tänkt.
– I den allra bästa av världar räcker det som vi har gjort nu, men det 
får vi utvärdera under 2019, säger Johan.

Alla som vill fortsätta besöka Bergslagsleden i området är varmt väl-
komna trots att det arbetas för fullt i skogen under vissa månader.

Huvudansvaret för Bergslagsleden har Region Örebro län. Bergslagsle-
den sköts däremot av ideella föreningar och lokala småföretag. De har som 
uppgift att hålla rent och snyggt längs leden, röja vindfällen, måla ledmar-
keringar och hålla rent och snyggt vid rastplatserna. Etapp tolv sköts av 
Letstigens OK. 
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Vetlanda grillgäng är ett exempel på en 
förening runt Stena Renewables Vindpark 
Lemnhult i Vetlanda kommun. Gänget fick 
11 000 kronor till sin verksamhet.

Foto: Stena. 

160 000 kronor 
i vindbonus
Stena Renewable delar årligen ut en Vindbonus för samtliga vindparker. Vindbonusen består av  
10 000 kronor per verk och år som läggs i en pott som föreningar i närområdet kan söka pengar ur. 
Runt Vindpark Kronoberget handlar det om 160 000 kronor.

Pengarna är tänkta att kunna öka värdet på de ideella insat-
ser som ständigt utförs av eldsjälar inom föreningar runt om 
i landet. Föreningarna ansöker om bidrag de behöver för just 

sin verksamhet. Det kan vara till exempel nya skidspår, instrument, 
gymnastikutrustning, fotbollsmål, teaterkulisser med mera.

För föreningar runt Vindpark Kronoberget kommer det att finnas 
160 000 kronor i vindbonuspotten med utdelning under 2019. Sista 
ansökningsdag är 31 januari 2019 och ansökan görs via formulär på 
stenarenewable.com.

Hur går ansökningen till?
Varje park har ett sista ansökningsdatum. I ansökan är det viktigt 
att tydligt beskriva syftet med den sökta bonusen och även vad 
pengarna kan användas till om man till exempel får hälften av det 
sökta beloppet. Eventuell möjlighet för Stena Renewable att synas i 

samband med användandet av Vindbonusen får gärna beskrivas i 
ansökan, det kan vara genom logga på nummerlappar, skyltar vid 
en sarg eller liknande.

Hur går urvalet till?
Efter att ansökningstiden har gått ut sammanställs ansökningarna 
och sedan utses vinnarna av en jury på Stena Renewable. Beslutet 
går inte att överklaga, det finns heller ingen garanti att föreningen 
får det sökta beloppet. Det kan bli en mindre summa. Därför är det 
även viktigt att specificera vad en mindre summa kan användas till.

De föreningar som valts ut stäms av med Fritidsförvaltningen i ak-
tuell kommun för att säkerställa föreningens verksamhet. Efter ut-
delad Vindbonus redovisar föreningarna vad pengarna använts till 
genom till exempel bilder och kvitton. Föreningar är välkomna att 
söka Vindbonus varje år, även om man har fått året innan.

I Vindbonusutdelningen 2017 för Vindpark 
Fredriksdal i Nässjö kommun kunde nio 
föreningar dela på de 100 000 kronor 
som parkens tio vindkraftverk genererar 
till potten. Totalt ansökte 40 föreningar 
om pengar.

Vid utdelningen fanns representanter från 
bland annat Sandsjöfors Sportdansklubb, 
Nässjö Sim & Livräddningssällskap, 
Fredriksdals samhällsförening och Alif 
folkbildning och integration.

Foto: Stena

Ansök 

om Vind- 

bonus senast 

31 januari 

2019!
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Hur blir det el av vind?
Dagens vindkraftverk är tekniskt mycket avancerade maskiner och utvecklingen de senaste åren 
har varit kraftig när det gäller hur mycket energi ett vindkraftverk kan leverera. Även om inte vind-
kraftverket levererar maximal effekt hela tiden så levererar det el nästan konstant. Och skulle det 
inte blåsa så mycket på marken finns det nästan alltid vind 117 meter upp. Det krävs bara en vind-
hastighet på drygt tre meter per sekund (m/s) i höjd med rotorns mitt för att vindkraftverket ska 
börja producera förnyelsebar elenergi.

Vindkraftverket börjar leverera ström när vindhastigheten 
i höjd med rotorns mitt överstiger tre m/s och då snurrar  
rotorn med cirka sex varv per minut och producerar då i 

storleksordningen 50 kilowatt ( kW). 

När vindhastigheten tilltar ökar också hastigheten på rotorn samt 
uteffekten från vindkraftverket. Vid cirka 12 m/s nås full effekt om  
3 800 kW, vilket motsvarar 5 200 hästkrafter (hk). Rotorn snurrar 
som snabbast cirka 14 varv per minut. Vid en vindhastighet 
överstigande 20 m/s reduceras effekten. 
 
Rotorn med sin diameter om 136 meter fångar vindenergi inom en 
svept area motsvarande nästan 15 000 m2 (1,5 ha). Vindenergin överförs 
via en axel in till vindkraftverkets växellåda. I växellådan växlas 

hastigheten upp mer än 100 gånger och förs via en koppling över 
till generatorn där energin omvandlas från rörelseenergi till elenergi. 

Från generatorn levereras elenergin på spänningsnivån 690 V till 
transformatorn som sitter längst bak i nacellen. Här transformeras 
spänningen upp till cirka 33 kV för att sedan via kabel transporteras 
flera kilometer bort till Ellevios transformatorstation i Högaberg. 

Spänningen transformeras ännu en gång upp till 130 kV för att sedan 
släppas ut på det så kallade regionnätet. Från regionnätet trans- 
formeras sedan spänningen åter ned i olika steg för att bland annat  sluta  
hemma hos dig i form av vanlig 220 V. 

Vindkraften står i dag för cirka 13 procent av Sveriges elproduktion.

Illustration: Vestas
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Vad händer nu?
Det har nu gått cirka ett halvt år sedan vi tog första spadtaget för byggnationen 

av Vindpark Kronoberget och i dag är nästan alla vägar klara. Just nu pågår 
byggnationen av fundamenten till vindkraftverken och vecka 40 gjöts det första 

fundamentet av sexton. Just nu är cirka 20-tal personer sysselsatta med att bygga vind-
parken. Planen är att alla fundamenten ska vara klara innan vintern kommer. Därefter tar  
byggnationen en paus för att fortsätta till våren med att färdigställa arbetena med elnätet och  
vägarna. Resningen av vindkraftverken kommer att påbörjas i mitten av maj 2019.

Jag vill rikta ett tack för den tolerans ni kringboende visar i vårt arbete som stundtals  
stökar till och/eller stör er vardag.

Med vänlig hälsning

Pia Hjalmarsson,
Projektledare Stena
0704-855 396

Elproduktionen i Vindpark  
Kronoberget förväntas årligen 
vara 200 GWh*, vilket mot 
svarar nästan 70 procent av den 
samlade elförbrukningen för 
hela Lekebergs kommun.

* 200 GWh = 200 000 MWh = 
200 000 000 kWh

… vilket motsvarar hushållsel  
till 40 000 hushåll.
… motsvarande 350 stycken 
fotbollsplaner av solceller.
… det reducerar utsläppen av 
koldioxid motsvarande över  
250 000 bilar årligen.

Gjutning av det första fundamentet
 påbörjades under vecka 40.

Foton: Per Knutsson

Hinderljus
Vindmätare
Coolertop/kylare
Kontrollkabinett
Generator
Växellåda
Huvudaxel
Rotorfläns
Nav/hub
Maskinhus/nacelle
Torn
Blad
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Torbjörn känner ingen oro 
för vindkraftsbyggnationen

Redan från start 2009 har markägare Torbjörn Lindström varit positiv till vindparken i Lekebergs 
kommun. Så gynnsamt inställd och intresserad att han valde att läsa en högskolekurs i ämnet.
– För mig är den här byggnationen bara positiv och vindkraft är något jag har varit intresserad av 
länge, säger Torbjörn.

Han äger totalt nio hektar mark i det aktuella området varav åtta 
hektar är skog. Skogen har funnits i Torbjörns släkt sedan 1800-talet 
och i och med vindkraftsparken kommer han att få det enklare att 
hålla efter.
– Min mark har hittills legat riktigt illa till och det betyder att den är 
svår att sköta. Tack vare vindkraftparken kommer jag att få en bra 
bilväg ända fram. Jag har knappt kunnat sköta min mark, eftersom 
jag måste ta mig över flera andra markägares mark, det har varit 
besvärligt.

2009 fick han första beskedet om att bygget av Kronoberget plane-
rades. Men hans eget intresse för vindkraft började fem år tidigare.
– Då tecknade jag andelar i ett annat vindkraftverk. Vindkraft som 
energiform är näst intill helt gratis i drift. När verken väl står där är 
det bland det mest miljövänliga du kan tänka dig.
Torbjörn vet att en del boende i området varit mycket mindre positi-
va än han själv, åsikter som han respekterar. 
– Ofta bygger deras argument på känslomässigt underlag och inte 
vetenskaplig. Jag ser mer vetenskapligt på det.

Kunskapen har han med sig från den distanskurs om vindkraft han 
läst vid högskolan på Gotland. En kurs som innehöll alla aspekter 
av vindkraft.
– Jag fick bland annat lära mig om den tekniska funktionen, pro-

spekteringsprocessen, lagar och miljöaspekter. Sen tycker inte jag att 
vindkraftverk är fula, jag störs inte av dem. Jag tycker att de är värda 
priset för miljön. Jag var positiv redan innan och kursen gjorde mig 
än mer säker.

Men du tjänar väl pengar på att vindkraftsparken byggs på bland an-
nat din mark?
– Jag får absolut inga stora summor. Ingen av verken står på min 
mark. Det här är inte egoistiskt från min sida. 

Intresset är så pass stort hos Torbjörn att han har försökt få till ande-
lar i ett verk även i denna park.
– Det var många intresserade till en början, men sedan rann det ut i 
sanden. Men min grundtanke var mest att öka acceptansen och jag 
upplever inte samma rädsla och oro hos de boende i dag som jag 
gjorde i början. Då var det så illa att några grannar slutade hälsa på 
mig, men nu har det gått över.
Torbjörn känner sig lugn och vet att det ligger vetenskap bakom alla 
beräkningar som gjorts. 
– Jag har ingen oro för till exempel bullernivåer, påverkan på fri-
luftslivet eller svanarnas flyttväg. De argumenten bygger oftast på 
känslor och inte riktig fakta. Det här har varit, och är fortfarande, en 
laddad fråga. Men jag tror att det ger sig när man väl märker hur lite 
påverkan vindkraftverken kommer att föra med sig.
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Naturområdet i södra Kilsbergen, där de 16 vindkraftverken 
kommer att placeras, var tidigare stora orörda ytor som 
passade ypperligt för vandring och cykling menar Milis.

– Det var flera mil åt olika håll med gott om stigar och skogsvägar. 
Vi pratar om ett av Sveriges äldsta kulturområde med gott om forn-
lämningar. En enorm kulturmiljö med gruvor, kolarkojor, kolmilor 
och gamla vägar.

Det finns ett stort allmänintresse i platsen och det äldsta bevarade 
privilegiebrevet är daterat till 1352.
– Vi som bor här ser hur antalet besökare till området ökat kraftigt 
senaste åren. Människor åker hit från andra länder för att vandra och 
ta del av friluftslivet. Vi hade för många år sedan planer på att satsa 
på besöksnäringen för att skapa arbete i bygden, men de planerna 
blev det inget med i och med vindkraftverken.
Milis och hennes familj har rört sig mycket i skogen genom åren och 
området är lättillgängligt med närheten till E18.
– Men hur ser det ut nu? Du kan inte uppleva vildmark och orörd 
natur där längre. Jag blir jätteledsen när jag tänker på det. Den  
tystnad och ensamhet som både vi människor och djur kunde  
uppleva är borta.

Det är valet av område som gör mest ont, inte att kommunen vill ha 
vindkraftverk även om Milis hellre hade sett en satsning på solceller.
– Solceller kommer på bred front och skövlar inte natur. Men trots att 
jag inte tycker om beslutet som tagits så har både nuvarande kom-
munledning och Stena ändå skött det bra. Vi har haft bra samtal och 
de lyssnar. Jag lyssnar också även om jag inte håller med.
Milis är orolig för naturen bland annat för metylkvicksilver som  
frigörs när skogsmaskinerna arbetar.
– Jag tror inte att de förstår på riktigt vad som sker och jag tvivlar på 
att de tänker på det när de tar sig fram i skogen. Därför blir det här 
med att de flyttar orkidéer ett hån. Det är så många mer delar i detta.

Hon hade hellre sett ett vindkraftverk placerat i byn där hon bor.
– Det skulle faktiskt göra mindre ont än det här. Låt djur, växter och 
natur vara.

Milis har förlikat sig med att det är för sent att påverka placeringen 
och att det nu handlar om att försöka förhålla sig till att vindkraft- 
verken är på väg upp under nästa år.
– Jag vill inte att Kilsbergen ska vara ett stort hål i mig. Jag vill att 
både kommunen och Stena hjälper oss boende i en försonings- 
process, att de tar ansvar och avsätter resurser till det. 
Att området fortsätter användas av allmänheten är Stena positiva till 
och det finns tankar om en utställning i anslutning till vindparken.
– Ja, jag har föreslagit att Stena är med och arbetar fram och bidrar till 
genomförande av Konst i bergen som pendang till Konst på Hög på 
Kvarntorpshögen. Högkvalitativ skulptur tillgänglig för alla på plats 
där energiproduktion pågår eller pågått, säger Milis.

Ända sedan barnsben har Milis Ivarsson haft 
området i södra Kilsbergen som sin frizon. 
Nu är möjligheten till flera mils vildmark borta  
i och med vindkraftparken.
– Jag är inte emot vindkraft i sig, men jag  
hade hellre sett att de hade satt upp dem  
där det redan är bebyggelse. Hellre här i byn, 
säger Milis.

”Låt djur, 
växter och 
natur vara”
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Foto: Stena Renewable

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 lång- 

siktigt 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. De 16 vindkraftverken är av typen 

Vestas V136, och kommer att levereras under början av sommaren 2019. Byggandet av in-

frastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Ellevio bygger den cirka fem kilometer 

långa elanslutningen till vindparken från Högaberg med början under 2018.

Stena Renewable delar årligen ut Vindbonus® i de områden de är aktiva med sin vindkrafts-

produktion. 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.

Telefonnummer till ansvariga:
Pia Hjalmarsson, projektledare, Stena Renewable: 070-485 53 96
Anders Karlsson, Veidekke: 072-531 22 62
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Tel: 031-85 50 00
www.stenarenewable.com
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