Vindkraft
En informationstidning om vindparksbyggnationen i Lekeberg | Utgiven av Stena Renewable AB hösten 2019
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Så har vindparksbygget gått till
Hur är det att jobba med
att bygga en vindpark?
Första utdelningen
av Vindbonus
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Öppet hus
fredag 4 oktober
O

m du är nyfiken på hur nya Vindpark Kronoberget, med
sina 16 nybyggda vindkraftverk, ser ut på nära håll är du
hjärtligt välkommen till platsen fredag 4 oktober mellan kl
11-13. Personal från Stena Renewable finns på plats för att svara på
frågor och vi bjuder på enklare förtäring.

Följ skyltar från E18, infart Lillsjön, till parkering och vidare gång in i
vindparken. Samåk gärna då det är ont om parkeringsplatser.
Ingen föranmälan behövs!
Varmt välkomna!

Med kursen lagd mot en renare värld

R

edan när vi startade Stena Renewable 2005 såg vi starka
argument för vindkraften. Men då var vi relativt ensamma.
Att vindkraften skulle bli så framgångsrik som den är nu var
svårt att tänka sig. För i dag är det uppenbart att vindkraft är helt
avgörande som en växande pusselbit i ett framtida, flexibelt och
smart elsystem.
Stena Renewables vindkraftsproduktion från de 115 vindkraftverk
som nu står färdiga (eller inom en nära framtid) minskar varje år koldioxidutsläppen med motsvarande en halv miljon personbilar. Samtidigt ger samma kraftverk all den el som Malmös hushåll behöver.
2040 ska Sveriges el vara 100 procent förnybar, det har regeringen
slagit fast. Det finns inget annat sätt att nå dit än att i snabb takt
fortsätta bygga ut vindkraften och kombinera den med vatten- och
solkraft. 2040 kan vi då producera hållbar el som driver hela Sverige.
I skrivande stund är tolv vindkraftverk klara i Vindpark Kronoberget
och av dessa producerar åtta stycken grön el. Det har snart gått ett
och ett halvt år sedan vi påbörjade byggnationen av vindparken och
resan fram till färdig vindpark har i stort sett gått enligt plan. Det
är ett stort projekt som gjorts möjligt tack vare många duktiga och
engagerade personer. Många entreprenörer och företag med lokal

och regional anknytning har direkt eller indirekt levererat varor
och tjänster kopplade till Vindpark Kronoberget och vi är glada att
investeringen kommer många till del.
Byggnationen är en intensiv fas, just nu jobbar cirka 65 personer här,
men tidsmässigt är det en liten del av vindparkens livslängd. Det
tog tio år att förverkliga projektet, från första idé till i dag. Nu startar
nästa fas av 30 års drift och underhåll för att kunna producera grön
el från Kilsbergen.
Stena Renewable är glada över att ha kunnat förverkliga Vindpark
Kronoberget och det är många personer som vi vill tacka för er hjälp.
Vi har gemensamt gjort det möjligt att producera 200 GWh, vilket
motsvarar hushållsförbrukningen för 40 000 hushåll. Jag vill också
rikta ett stort tack till er som bor i närheten och som stått ut med
stöket under den intensiva byggfasen. Tack ska ni ha!
Välkomna att hälsa på mig och de andra på Stena Renewable och
se hur den färdiga vindparken ser ut – vi håller ett öppet hus den
4 oktober mellan kl 11-13.
Vi ses!
Peter Zachrisson, vd Stena Renewable
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Kul fakta!
Om Vindpark Kronoberget:

• 16 verk kommer det att finnas i Vindpark Kronoberget.
• Alla verk ska vara i drift den 1 oktober 2019.
• Investeringen är cirka 600 miljoner kronor.

Om byggnationen:

• Sammanlagt jobbar mellan 45-65 personer i vindkraftsparken under
14-dagarsperioder.
• Nio olika nationaliteter arbetar tillsammans.
• 14 meter vajer har borrats ner i berget. Man nyttjar kapaciteten i berget och det
gör att det går åt mindre betong, vilket är bättre för miljön.

Om vindkraftstornen:

• Varje torn har fem olika delar. Varje del fästs med 90 bultar som väger
25 kilo styck.
• Det krävs 40 lastbilar med delar till den stora kran som får de högsta
torndelarna på plats.
• Ett torn är 185 meter högt totalt. Navhöjden hittar du på 117 meter.
En rotordiameter är på 136 meter
• Torndelarna kommer från Kina, bladen från Turkiet och maskinhuset
från Danmark.
• Ett torns maskinhus väger 130 ton. Vingarna cirka 13 ton styck.

Om vindkraftsproduktionen:

• Programvaran i varje vindkraftverk är jätteviktig och dess intelligens ser hela
tiden till att vända turbinen mot vinden för att få ut max produktion.
• Blåser det för mycket vinklas vingarna så att viss vind ”blåser förbi”. Normalt
snurrar vingarna mellan 7-14 varv per min.
• Maximal uteffekt är 3,8 MW per vindkraftverk.
• Den totala effekten är 60,8 MW.
• Totalt kommer cirka 200 GWh el att produceras per år. Det motsvarar
hushållsförbrukningen av el för 40 000 hushåll.

Foto: Per Knutsson
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Så går ett
vindparksbygge till
För att få bygga en vindkraftspark krävs många och långa förberedelser.
Det tar vanligtvis flera år. När alla tillstånd äntligen är klara kan arbetet börja.

1

Det första som måste göras är att bygga vägar och fundament. Ett måste på utvalt område för att transporter och logistik ska fungera
och för att ens kunna komma vidare. Även elnät börjar byggas i tidigt skede. Det tar cirka ett år från att spaden sätts i marken till att
den här delen av bygget är klart.
Foton: Per Knutsson

Entreprenör: Veidekke
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Vindkraftverken fraktas till platsen med olika transporter. För Kronoberget har både båt och motorfordon använts. Tornen är
producerade i Kina och Vingarna i Turkiet och har kommit med båt till hamnen i Uddevalla där de lastats. Från Uddevalla har tornen
sedan fraktas på Göta älv, över Vänern och slutligen hamnat i Kristinehamn.
Foto: Peter Wahlström
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Från hamnen åker delarna sedan på lastbilar till parken. Turerna körs oftast nattetid och rutterna varierar beroende på vilken väg
man får tillstånd att köra från Trafikverket. Det är många regler kring tung transport på väg och vid varje kortege är det tre trafikledningsfordon framför och tre fordon efter lastbilen med delarna.
Foton: Per Knutsson

Entreprenör: Vestas

När tornen anländer till parken finns redan en kran på plats
för montering. Den här kranen är 80 meter hög. Den kallas
dock för den lilla kranen och kan endast montera tornets tre
nedersta delar. Den stora kranen som är 130 meter hög (se bild till
höger) lyfter torndel fyra och fem på plats, plus vingar och maskinhus (nacell). Maskinhuset väger cirka 130 ton och torndelarna cirka
75-80 ton. Torndelar läggs aldrig på lager i parken utan monteras så
fort det är möjligt i anslutning till att de anländer. Det tar cirka två
dagar att få allt på plats om vädret är okej. Om det blåser mer än åtta
till elva meter per sekund får man inte lyfta och montera.
Foto: Per Knutsson
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När alla delar är på plats kopplas de in till elnätet. Det tar
cirka tio dagar. Sammanlagt tar det cirka två och en halv
till tre veckor från att första delen är på plats tills att verket
börjar snurra och producera el.
Foto: Per Knutsson
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Hur är det att
jobba med att
bygga en vindpark?

Foto: Per Knutsson

I vindparken Kronoberget samsas arbetare från Sverige, Danmark, Polen, Spanien, Tyskland,
Slovakien, Storbritannien, Lettland och Estland. En högst internationell arbetsplats och givetvis
är det speciellt att arbeta långt hemifrån på det här viset.
En del jobbar 14 dagar och är hemma lika länge, medan andra är på plats flera månader åt gången.
Möt några av de människor som ser till att Kronoberget blir verklighet.
Sabino Calvo
Företag: Wind 1000
Land: Spanien

Evelyn Solares Fernandez
Företag: Wind 1000
Land: Spanien

– Min roll är som Hälsa-, miljö- och säkerhetsansvarig. Jag har
varit i många länder
och även om mycket
skiljer sig åt är det
också mycket som är
samma.
– Vi på Vestas har
alltid hög säkerhet
oavsett vilket land vi jobbar i. Alla på
området har HLR-utbildning och det finns
tre hjärtstartare på plats.
– Jag bor på Lanna Lodge när jag är här.
Jag arbetar 14 dagar i stöten. För mig är det
viktigt med ett rent rum, dusch och bra mat.
– Jag är på plats vid parken klockan sju på
morgonen så oftast blir det en smörgås och
kaffe på språng i bilen hit. Just mat står inte
högst upp på listan under arbetstid, om vi
har gott om tid – då äter vi.

– Vi är 23 personer
från Spanien i vårt
företag och vi jobbar
nio timmar i tvåskift.
Jag är här två månader i taget och mitt
jobb tar mig över hela
världen. Det är bra
här på sommaren,
annat var det i februari!
– Det kan vara tufft att ligga ute på det här
viset, men det är bra betalt. Det blir en livsstil. Du tillbringar mycket tid tillsammans
med de andra och vårt gäng bor på hotell
i Karlskoga och Örebro. Vi är som en stor
familj och jag är ansvarig för gruppen och
den som ser till att det är bra stämning.
– Jag har varit runt och sett mig omkring i
området, men när jag är ledig blir det mest
att jag vilar och läser. Några har passat på
att besöka Oslo, de som är unga och orkar.

– Det här är mitt
absolut första projekt.
Jag sköter administrativa uppgifter och
ska vara i Sverige i tre
månader. Jag gillar
det, det är väldigt
annorlunda mot mitt
tidigare arbete som
servitris.
– Jag hyr ett hus i Svartå tillsammans med
fem killar, där har vi egna rum men kan
laga mat tillsammans. Vi blir som en familj.
Just nu känns det som att jag kan tänka mig
att fortsätta i flera år.
– Jag gillar att det är så lugnt här och hittills
har jag hunnit se Örebro och Kvarntorpshögen. Jag skulle gärna åka till Stockholm
om det finns tid för det.
– Jag hade inga förväntningar innan jag
började, så allt känns bara bra.
Foto: Pia Hjalmarsson

Marek Poźniak
Företag: Vestas
Land: Polen
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– Jag är stolt över mitt jobb och jag gillar det! Det är min
hobby. Jag minns vartenda verk och på lediga stunder kan
jag åka och titta på dem när de är färdiga och i drift, säger
Marian Paller, platschef Kronoberget från företaget Vestas.
Foto: Per Knutsson

Entreprenör: Veidekke

Byggnationen av en vindpark kräver många
olika yrkesroller. Här ser vi några av de som
var inblandade i anläggningen av vägar
och fundament.
Entreprenör: Veidekke
Foton: Per Knutsson
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Den stora kranen.
Foto: Per Knutsson

Ola Hjalmarsson och Roger Hellström
Företag: Handels och Maskinservice, Bemå lyft
Land: Sverige
– Vi har varit här i omgångar och vi hjälper till med den stora kranen.
Vi lastar, monterar, bär och packar ihop. För att sedan börja om igen.
Vi arbetar ungefär tio timmar per dag, säger Ola som jobbar på
Handels och Maskinservice i Röfors.

– Det är ett jätteintressant jobb med människor från många länder.
Det gäller att inte vara blyg. Alla har något att berätta, det är roligt,
säger Roger från Bemå lyft i Örebro.
– Det är sköna personligheter och det blir ett speciellt liv de lever, vi
åker ju hem när dagen är slut, säger Ola.
– Att det är så kuperat i området är en utmaning. Det är kul och det
går aldrig att slappna av, avslutar Roger.

Hur bor parkens arbetare under sin tid i Sverige?
Några av dem bor på hotell i Karlskoga och
Örebro, andra hyr privata hus. Och så är det ett
gäng som alltid kommer tillbaka till Lannalodge.
Vi säger hej till Anna-Karin Larsson,
vd på Lannalodge.
Hur har ni märkt av bygget av Kronoberget?
– Det har varit flera olika gäster hos oss från vindparken. Det började
med personal från Stena Renewable och sedan har vi haft gäster från
flera olika länder.
Hur har det varit?
– Det är roligt så klart. Vi är ganska vana vid gäster från andra
länder, många hittar till oss när de är här och jobbar i Sverige. Det är
enkelt och gratis att parkera hos oss och vi ligger ju längst E18/E20.
En bra placering.
Har ni behövt förändra något i er service?
– När vi för något år sedan började få fler gäster som är här och
arbetar insåg vi att de är mer morgonpigga. Därför har vi i dag
frukost från 06.30 i stället för 07 och de flesta är nöjda med det.
Restaurangen är även öppen sent på kvällen och deras nätter bidrar
till vår möjlighet att ha ökad service året om.

Vad tycker Lannalodge om den här typen av satsningar i området?
– Det är viktigt att det händer grejer i vårt område. Det är bra för oss
och det blir tryggare med en jämnare beläggning. Det gör att vi kan
ge vår personal arbete på längre sikt och vi har ökat våra heltidsanställda.

9

Representanter från de sju föreningar som fick ta del av Kronobergets första Vindbonusutdelning samlades i Kilsbergskantens föreningslokal den 2 april.
Foto: Stena.

Första utdelningen av
Kronobergets Vindbonus
Stena Renewable delar årligen ut en Vindbonus för samtliga vindparker.
Vindbonusen består av 10 000 kronor per verk och år.
Dessa läggs i en pott som föreningar i närområdet kan söka pengar ur.

P

engarna är tänkta att kunna stötta de ideella insatser som ständigt utförs av eldsjälar
runt om i landet. Föreningarna ansöker om bidrag för projekt i sin verksamhet.
Exempelvis nya skidspår, instrument, gymnastikutrustning, fotbollsmål, teaterkulisser med mera.
Vinnarna utses av en jury på Stena Renewable. Efter utdelad Vindbonus redovisar
föreningarna vad pengarna använts till genom bilder och kvitton.
Den 2 april uppmärksammades vinnarna av Vindbonus för Vindpark Kronoberget vid
en utdelning i Kilsbergskantens föreningslokal. Det var den första utdelningen för Kronoberget och en mycket lyckad sådan.
Vi fick in många ansökningar inför årets Vindbonus. Det blev sju föreningar som fick ta del av
bonusen på totalt 160 000 kronor.

Dessa
föreningar fick
Vindbonus 2019:

Brohyttans IF
Föreningen Kilsbergskanten
Mullhyttans bygdeförening
Västermärkets hembygdsförening
Örvarhults Jaktlag
Hidinge-Lanna Byalag
Lekebergs IF
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Foto: Per Knutsson

Frågor om vindkraft
Här är ett urval av frågor som ofta ställs kring vindkraft.
Ännu mer information finns att läsa på Stena Renewables hemsida: stenarenewable.com.
Varför ska Sverige bygga
ut vindkraften?

Hur mycket vindkraft
har vi i Sverige i dag?

– Kärnkraften går mot slutet av sin livslängd
och behöver ersättas med ny elproduktion.
Ny vindkraft är två till tre gånger billigare än
ny kärnkraft och är också billigare än andra
förnybara alternativ som solenergi och biokraft.

– Vid utgången av 2018 hade vi 3659 vindkraftverk i Sverige. Tillsammans kan de
producera cirka 19,5 TWh el, vilket motsvarar
14 procent av Sveriges elanvändning och
12 procent av Sveriges elproduktion. Moderna
vindkraftverk producerar betydligt mer
el än många av de äldre befintliga verken, så
det totala antalet vindkraftverk behöver inte
öka så mycket för att kraftigt öka elproduktionen.

Vilka klimat- och energimål
har Sverige?

– Senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser och därefter ska
vi uppnå ”negativa” utsläpp. Rent konkret
betyder det att utsläppen från verksamheter
inom Sverige senast år 2045 ska vara minst
85 procent lägre än utsläppen år 1990. Till
2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion och till 2030 ska energianvändningen vara 50 procent effektivare jämfört
med 2005. Efter 2045 ska utsläppen vara
”negativa”, alltså att de kompletterande
åtgärderna ska leda till större upptag och
minskningar än de svenska utsläppen.

Hur mycket vindkraft har Sverige
jämfört med andra länder?

Foto: Stena Renewable

– Sverige kommer på femte plats i Europa,
efter Tyskland, Spanien, Storbritannien och
Frankrike, när det gäller installerad vindkraftskapacitet (MW). I Tyskland, som har
20 procent mindre landyta än Sverige och
åtta gånger fler invånare, producerade vindkraften 111 TWh 2018, det vill säga betydligt
mer än de cirka 90 TWh som kan bli aktuellt
för Sverige till 2040.
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Varför har Sverige särskilt goda förutsättningar
för vindkraft?

– För att vi har bra vindförhållande, stora ytor, gles befolkning
och en lång kuststräcka. Vi har även goda tekniska förutsättningar
genom stor tillgång till vattenkraft och bra överföringsförbindelser
till våra grannländer.

Kan vindkraft byggas utan bidrag?

– Ny vindkraft byggs i praktiken utan stöd. Kostnaderna för vindkraft har sjunkit så mycket att det i goda vindlägen räcker med
elpriset för att vindkraften ska vara lönsam.

Hur mycket låter ett vindkraftverk?

– Det dominerande ljudet från vindkraftverk uppstår när bladen
passerar genom luften och upplevs vanligen som ett svischande ljud.
Ljudet från vindkraftverk är regelbundet pulserande och kan därför
ibland uppfattas lättare än annat bakgrundsljud. Ofta upplevs ljudet
som mest besvärande när det är vindstilla nere på marknivån, så att
bakgrundsljudet är lågt, samtidigt som det blåser mycket på vindturbinens höjd. Upplevelsen av ljud från vindkraft skiljer sig från
person till person. Studier i Sverige visar att endast cirka 15 procent
av närboende upplever sig störda vid ljudnivån 35-40 dB(A).

Hur påverkas fåglar av vindkraft?

– Etablering av vindkraft medför en risk för fåglar, genom
exempelvis kollision med vindkraftverkens rotorblad, förluster av
häckningsplatser och barriäreffekter. Genom god planering av var
vindkraftverken placeras kan påverkan på fågellivet i många fall
begränsas. Den så kallade artskyddsförordningen ställer mycket
höga krav när det gäller att skydda exempelvis rovfåglar, vilket innebär att det i praktiken inte ges tillstånd att bygga vindkraft i riskområden. I den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i samband
med ett vindkraftsprojekt undersöks vilka konflikter som kan förekomma och hur de hanteras. Även om det är viktigt att minimera
riskerna för alla fåglar, kan det vara värt att notera att våra tamkatter
dödar omkring 500 gånger fler fåglar än vindkraften. Det är också
betydligt vanligare att tungflygande rovfåglar krockar med tåg än
med vindkraftverk.

Foto: Pia Hjalmarsson

Hur väljer Stena Renewable var de vill bygga
vindkraft?

– Det viktigaste är att det blåser bra. Då får vi en hög elproduktion
och behöver bygga färre vindkraftverk för att få samma mängd el.
Det behöver också finnas goda möjligheter att ansluta till elnätet och
helst ska det finnas ledig kapacitet för att ansluta ny elproduktion, så
att det inte krävs stora extra investeringar. Stena Renewable bygger
gärna i södra halvan av Sverige, i det som kallas elområde tre och
fyra, där det finns ett stort elbehov och risk för elbrist i framtiden.

Stena Renewables mål är tydligare än de flesta företags. Vi bygger ett energibolag som
bara producerar förnybar, grön energi. Efterfrågan är stor och i snabb tillväxt. Redan från
början har vi byggt Stena Renewable kring vindkraft och hållbarhet. Och nu lever vi vår
dröm: vi underlättar just nu den enorma och fantastiska omställningen till en hållbar
energiproduktion. Utvecklingen är nödvändig, och transformationen av svensk elmarknad
har bara börjat.
Vi vill vara bäst i Sverige på vindkraft genom att projektera, bygga och förvalta egna vindkraftparker på lång sikt. Inom en snar framtid har vi 115 vindkraftverk i drift, och vi siktar på
en kraftig tillväxt under de närmaste åren.
Men vi söker inte tillväxt bara för tillväxtens skull. Vi agerar alltid enligt följande värderingar:
– Långsiktighet. Vi bygger aldrig för att sälja, utan för att äga och förvalta under lång tid.
– Effektivitet. Vi är varsamma med alla resurser – jordens och våra egna. Det är det enda
sättet att skapa långsiktigt sunda investeringar.
– Omtanke. Vi är ett miljöföretag. Det betyder att vi bryr oss om både omgivning och
människor. För varje nytt vindkraftverk vi bygger, reduceras utsläppen av koldioxid ytterligare.
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.

Foto: Stena Renewable

Telefonnummer till ansvarig:
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