
Vindpark Grytsjön (fd Putsered)
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Nu bygger vi Vindpark Grytsjön

Inom tolv månader kommer Vindpark Grytsjön stå klar. Parken 
kommer bestå av tolv vindkraftverk och beräknas producera ca 
70 GWh förnybar energi per år. Fram till dess att vindparken står 
färdig kommer området att vara en byggarbetsplats där många 
aktiviteter pågår samtidigt. Vi hoppas att ni närboende kan ha 
överseende med detta under det kommande året. 

BYGGARBETSPLATS
Våra vindkraftanläggningar bidrar till omställningen 
till ett förnybart energisystem och därmed en bättre 
miljö. Lokalt kommer dock vindparken innebär att 
närmiljön påverkas, framförallt i samband med 
byggnation och nedmontering. En viktigt del i vårt 
arbete är därför att försöka minska denna 
påverkan. 

Nedan följer en kort information om vilka störningar 
byggnationen kan komma att innebära för er som 
bor eller är verksamma i området. Har ni frågor 
eller funderingar kring detta är ni välkomna att 
kontakta mig, Pia Hjalmarsson, ansvarig 
projektledare, 031-85 53 96, 
pia.hjalmarsson@stena.com.

TRAFIK 
Under entreprenadarbetena samt vid leverans av 
vindkraftverken kan det stundtals bli intensiv trafik 
med arbetsfordon på vägarna i området. 

BEGRÄNSAD TILLGÄNGLIGHET 

Det kommer vid ett antal tillfällen under 
byggnationen bli nödvändigt att stänga av 
vägområdet. Detta omfattar bla Högaholmavägen.

BULLER

I samband med entreprenadarbeten i området kan 
byggljud förekomma. 

VILL DU VETA MER?
BYGGBLOGG GRYTSJÖN

På Stenas hemsida kan du följa arbetet i bilder 
och texter. Information om störningar i området 
kommer att läggas upp på bloggen. Besök 
www.stenarenewable.com/projekt/

grytsjon-laholm-kommun 

ANSLAGSTAVLA 

Vår entreprenör Kanonaden kommer kontinuerligt 
sätta upp informationsblad om byggarbetet på 
anslagstavlan vid gamla sågverket.

STUDIEBESÖK 
Vintern 2012/13 när de första vindkraftverken rests 
kommer vi att bjuda in till studiebesök i vindparken. 
Ni kommer få möjlighet att träffa representanter 
från Stena, entreprenörer samt leverantören. 

TIDPLAN
Anläggningsarbeten:  april-december 2012
Bygge av fundament:  sommaren 2012
Vindkraftverken levereras: höst/vintern 2012 
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KORT FAKTA

VINDKRAFTVERK 

Leverantör:   General Electric 
Teknisk livslängd: 20 år 
Maxeffekt:   2,5 MW/verk 
Navhöjd:  98,3 m 
Rotordiameter:  103 m 
Produktion:                70 GWh

MILJÖNYTTA: Vindparkens produktion av förnybar 
energi motsvarar hushållsförbrukningen av el för 
14 000 hushåll.

VÄGAR OCH FUNDAMENT

Entreprenör:  Kanonaden 
Nybyggda vägar: Ca 5 km
Upprustning väg: Ca 6 km  
Fundament:  Gravitationsfundament

ELNÄT

Leverantör:  EON
Spänningsnivå:  33kV

Vindpark Grytsjön, bestående av 13 verk, kommer under 2012 att byggas i ett område söder om Putsered. 

Vägdragningarna är ungefärliga.  

Placering av vindkraftverk

Högaholmavägen
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VINDBONUS
Varje år delar Stena ut 10 000 kr per byggt vindkraftverk till 
föreningslivet i den kommun där vindparken är belägen. Sista 
ansökningsdagen för Vindpark Grytsjön är 30 november. För 
ansökningsblankett besök vår hemsida, 
www.stenarenewable.com

STENA SFÄREN

Stena Sfären är en familjeägd grupp av internationella företag 

som är verksamma inom återvinning, färjelinjer, offshore, rederi, 

fastigheter och finans. Stena Sfären har sedan 70 år sitt säte och 

huvudkontor i Göteborg.

Stena Renewable med dotterbolag har till uppgift att uppföra och 

långsiktigt förvalta större vindparker.

stenarenewable.com

KONTAKT

Pia Hjalmarsson
Projektledare Stena Renewable
0704-855 389
pia.hjalmarsson@stena.com

  

Christer Hjälmefjord
Ansvarig entreprenad, Kanonaden
076-7699232
christer.hjalmefjord@kanonaden.com

  

Torbjörn Björnsson
Byggledare, konsult till SRE
0709-998 011
mt.konsult@gmail.com
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