
Vindkraft
En informationstidning om vindparksbyggnationen i Lemnhult | Utgiven av Stena Renewable AB hösten 2012

Vindkraftverkens väg  
till Lemnhult

Möt nattens riddare

Glöm inte ansöka  
om vindbonus

Vindkraftverkens väg  
till Lemnhult

Möt nattens riddare

Glöm inte ansöka  
om vindbonus

Vindkraft
En informationstidning om vindparksbyggnationen i Lemnhult | Utgiven av Stena Renewable AB hösten 2012

…på gång



De flesta entreprenadarbetena 
är klara i vindparken och delar 
till vindkraftverken rullar nu in 
på löpande band. Vi ligger snäp-
pet före den tuffa tidsplan som 
vi för mer än ett år sedan be-
stämde oss för att arbeta efter. 
Visst var vintern ganska snäll 
mot oss, men den huvudsakliga 
anledningen till att arbetena flu-
tit på bra är det fantastiska en-

gagemang som samtliga inblandade entreprenörer och leverantörer 
uppvisat. Problem har setts som utmaningar och prestigen har lagts 
på hyllan för att gemensamt hitta lösningarna för projektets och 
omgivningens bästa. Det är mycket stimulerande att få arbeta un-
der sådana förhållanden! Jag är väl medveten om att inte alla kring- 
och närboende tycker att förverkligandet av Vindpark Lemnhult är 
det bästa som skett. Trots detta kan jag ändå konstatera att många 
konstruktiva diskussioner förts med ambitionen att hitta lösningar. 
Vi ger oss nu in i byggskedets slutfas och inom några månader ska 
Vindpark Lemnhult vara i full drift. Tack för att ni varit toleranta så 
här långt, nu är det inte mycket kvar! 

För dig som vill följa arbetena har vi en byggblogg på vår hemsida 
www.stenarenewable.se och har du frågor eller funderingar är du 
alltid välkommen att kontakta mig.

Dan Sandros, projektledare
0704-855 395, e-post: dan.sandros@stena.com

En informationstidning från Stena Renewable AB

Box 7123
402 33 Göteborg
Rosenlundsg. 3
Tel: 031-85 50 00
www.stenarenewable.se

Ansvarig utgivare: Göran Danielsson, Stena Renewable

Text och projektledning: Marita Lindwall, Lindwalls Text & Bild

Foto: Marita Lindwall, Pierre Klasson/Klassons Mediabyrå

Grafisk form: Jürgen Weiss, Interweave mediadesign AB

Tryck: Prinfo Bergs Vetlanda, 15.000 ex.

Projekt Lemnhult med 32 vindkraftverk fortskrider planenligt. Det 
är södra Sveriges största vindpark på land och givetvis Stena Re-
newables största investering så här långt. Elproduktionen blir över 
åtta miljoner kWh per år och vindkraftverk. Det kan jämföras med 
de fem eller sex miljoner kWh som var brukligt för bara några år 
sedan. Så snabbt går utvecklingen. Vindkraften blir allt mer effektiv 
och konkurrenskraftig. I år ser vi dock hur intäkterna för kraftpro-
ducenter inklusive vindkraftägare sjunker ordentligt till följd av låga 
elpriser. Då gäller det att ha säkrat sin försäljning och att ha ett lång-
siktigt fokus och stabilitet. Det har vi på Stena och fortsätter därför 
att tjäna pengar och anställa ytterligare medarbetare. Många sys-
selsätts också hos våra leverantörer och underleverantörer i projekt 
Lemnhult. I denna tidning kan du läsa mer om några av alla dessa 
duktiga och engagerade yrkesmänniskor. 

Trevlig läsning!
Göran Danielsson, vd på Stena Renewable

Nu reser vi första 
vindkraftverket!
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Omslaget: 
Bilden visar montage av huvudkranen 
som ska montera de 32 vindkraftverken.  
Foto: Pierre Klasson



Det är två timmar kvar till midnatt när vi hoppar in i 
Svevias bil. Den här kvällen är det Gerth Ernstad som 
sitter vid ratten. Klockan 20.00 började han sitt kvälls-

pass som sträcker sig ända till klockan 06.00 nästa morgon. 
Han har många vägbommar att kontrollera och för noga pro-
tokoll på varje händelse.
– Det är här inne i vindparken det är mest skoj att köra. Och det 
finns många fina ställen. Jag ska visa er en vacker plats, säger 
Gerth och kör in till kanten av en liten sjö vid Älgaskruvsvägen.  

Han sätter på strålkastarna på bilen och man kan urskilja de 
vita näckrosorna där ute i det mörka vattnet.
– Visst är det fint, säger Gerth och tittar drömmande ut mot 
sjön. På frågan om han ofta träffar på älgar i skogen, säger han:
- Ja, faktiskt. Ibland kan jag se både åtta och tio älgar på en 
och samma natt.
Men den här natten får vi inte se en enda älg, bara fyra små 
harungar som då och då kommer framhoppande ur skogen.

Gerth håller ett  
vakande öga i natten
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När Lemnhultsborna går och lägger sig för natten gör sig Gerth 
Ernstad redo för sitt nattliga uppdrag. Det är han och tre 
kollegor som varje natt har tillsyn i vindparken i Lemnhult och är 
anställda av Svevia.
– De här killarna tar vid när vi andra går hem. Det känns bra 
att vi har tillsyn i vindparken dygnet runt, säger projektingenjör 
Martina Unnestam.

Den här natten är det Gerth Ernstad som 
patrullerar i vindparken i Lemnhult
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Från Kina till 
Lemnhult

I slutet av augusti och början av september 
anlände flera stora fartyg från Kina till 
hamnen i Oskarshamn. I lasten fanns delar 
till vindkraftverk som lastades om och 
kördes med stora trailers till Lemnhult. 

Det är i den här fabriken i Kina som 
tillverkningen av tornen sker… 
Foto: Vestas

Kranarna som lyfter vindkraftverken 
från fartygen har en vikt av 360 ton.
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Vi fick förmånen att få följa med Vestas representant Lars Ja-
cobsen in på hamnområdet en förmiddag när ett fartyg pre-
cis hade anlänt från Kina. Det råder en febril aktivitet runt 

fartyget. Lyftkranar på en vikt av 360 ton körs fram och gör sig be-
redda att lyfta ner vindkraftdelar på vikter mellan 45 och 125 ton. 
De stora trailers som ska köra vindkraftverken till Lemnhult står be-
redda.
– Vi lastar på och kör bort vindkraftverken och lägger dem längre 
bort i hamnen. Transporten till Lemnhult går om några dagar, för-
klarar chaufförerna Mogens Pedersen och Ole Larsen. 

Hamnchef Claes Winquist berättar att vindkraften har gett hamnen 
ett uppsving då det är kris i sågverksbranschen, som är deras största 
kund annars.
– Vindkraften kommer vid ett ganska lämpligt tillfälle, säger han. 
Längre bort i hamnen ligger det vindkraftdelar, stora som en buss. 
Lars Jacobsen förklarar att det är naceller, som ska sitta i toppen på 
vindkraftverket och väger hela 125 ton. De tillverkas i Danmark och 
skeppas från Esbjerg till Oskarshamn.
– Vi var tvungna att lägga plåtar på marken där de skulle förvaras. 
Annars hade de sjunkit ner i marken av tyngden, säger hamnchefen.

Det är en imponerande last som 
sedan körs på trailers till Lemnhult.

Slutdestination: Lemnhult.



31 oktober 2012
Sista dag för föreningar 

att ansöka om  
320 000 kronor  

i Vindbonus

Paul berättar att PRO samarbetar med Svenska Kommunal 
Pensionärernas Förbund, SKPF, och Sveriges Pensionärers 
Riksförbund. SPRF, i projektet ”Aktivt arbete för att förebygga 

brott” och som vänder sig till alla pensionärer, medlemmar såväl som 
icke medlemmar.
– Många olycksfall skulle kunna undvikas om vi blev bättre på att i 
förväg se riskerna. Det här vill vi informera om genom studiecirklar, 
i allt från benbrott till inbrott. Skulle vi få det här bidraget kan vi 
köpa utrustning att använda i vår informations- och upplysnings-
verksamhet och därmed förhoppningsvis spara pengar åt samhället, 
säger Paul Andersson.
 

PRO i Vetlanda tycker att det här med 
Vindbonus är ett lovvärt initiativ från Stena och 
har redan skickat in sin ansökan.
– Vårt önskemål att kunna inköpa utrustning 
för att på ett modernt sätt kunna ge 
information till våra medlemmar om allt från 
benbrott till inbrott, säger Paul Andersson, 
ordförande i Vetlanda PRO.

Från benbrott till inbrott
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Paul Andersson, ordförande i Vetlanda PRO, Birgit Tjäder, studieorganisatör och 
Inge Carlsson, vice ordförande, har ansökt om Vindbonus.

Du glömmer väl inte att din förening har möjlighet 
att ansöka om Vindbonus? När vindparken nu byggs 
i Lemnhult vill Stena Renewable AB ge något tillbaka 
till bygden utöver att man producerar förnybar energi.
 



Ljudet av rullande brädor (skateboards) och glada röster hörs 
ut på gatan. Det är måndag kväll och klockan är halv åtta. 
Ett tjugotal ungdomar har samlats på gården till Ungdomens 

Hus Powerhouse i Vetlanda. Plötsligt dyker en kille i vit t-tröja upp 
i luften och slår snabbt ner på den välsopade asfalten. Han heter 
Olof Swahnström och är sjutton år.
Olof går på gymnasiets snickarlinje och är ambitiös och villig att 
tillsammans med sina kamrater bygga nya ramper.
– Ramperna som vi kör på är så slitna att vi måste snickra nya, men 
vi behöver byggnadsmaterial och bra verktyg. Kunde vi också få ett 
kylskåp och en mikro vore det toppen, säger Olof.
Han förklarar hur viktigt det är för honom att få komma till Power-
house.
– Jag går hit flera kvällar i veckan. Varje lördagskväll är jag här för 
att ha det mysigt med mina kamrater. Här trivs jag och här är bra 
mycket bättre än att springa på stan, säger Olof.
Daniel H. Hjärtberg är en av ledarna för Powerhouse. Han brinner 
för sitt arbete med ungdomarna och tycker att det här med Vindbo-
nus är mycket positivt.
– Ungdomarna här har inte så stora pretentioner. De är själva villi-
ga att hugga i och jobba om de bara får byggnadsmaterial och dug-
liga verktyg.

Till Ungdomens Hus Powerhouse i Vetlanda 
kommer varje vecka ett tjugotal ungdomar för 
att köra skateboards, jobba med datorer, fika 
och ha trevligt tillsammans.

” Här trivs vi och 
 behöver inte 
 springa på stan”
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Med hjälp av rullbrädan går det att hoppa högt.

Varje vecka samlas ett tjugotal ungdomar på Powerhouse

Daniel H. Hjärtberg, ungdomsledare på Powerhouse i Vetlanda,  
hoppas att ungdomarna ska få del av den Vindbonus som delas ut 
så att de kan rusta upp ramper och övrig utrustning.
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8 september 2012
Huvudkranen reser sig 
för första gången i pro-
jektet och förbereder 
sig för att lyfta upp 
till 129 meters höjd.
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I händelsernas 
centrum
Södra Sveriges största och högsta vindpark i 
Lemnhult börjar ta form. I månadsskiftet september, 
oktober ska det första verket vara färdigrest.
Hela vindparken är på 13 kvadratkilometer där 
ett nytt vägnät på tre och en halv mil har byggts. 
I Svevias regi har hittills drygt 200 personer varit 
verksamma i parken. 

Verk 10 
Här samordnar Vestas sin etablering med 
kranplatsen för att minska anläggandet av 
ytor i parken.

Lemnhult ovanifrån
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Fakta om Vindpark Lemnhult:

* Totalhöjden på vindkraftver-
ken i Lemnhult kommer att 
bli 185 meter.

* Beräknad produktion är 270 
GWh/år, vilket motsvarar 70 
procent av Vetlanda kom-
muns behov.

* Kranplatserna är cirka 1 500 
kvadratmeter stora.

* Längden på ett rotorblad är 
56 meter.

* Nästan fyra och en halv me-
ter är tornet vid anslutning till 
fundamentet.

* Ett bergförankrat fundament 
är nio meter i diameter.

* I ett bergförankrat fundament 
ryms det nämrare 200 kubik-
meter betong. Det motsvarar 
24 lastbilslass.

* I varje bergförankrat funda-
ment finns cirka 25 ton ar-
mering.

* Den bultkorg som gjuts in i 
de bergförankrade fundamen-
ten väger cirka sju ton.

* De bergförankrade fundamen-
ten spänns fast med vajrar 
tolv meter ner i berget.

* Fundamenten i Vindpark  
Lemnhult står på en höjd 
mellan 270-300 meter över 
havet.

* Jämfört med gravitationsfun-
dament sparas betydande 
mängder in avseende betong 
och armering. Därmed mins-
kas också antalet transporter 
till området kraftigt.

* I Vindpark Lemnhult finns 
137 000 meter kabel, 120 
stycken avslut och 150-200 
skarvar, samt cirka fyra mil 
grävlängd.

Följ gärna projektet på  

www.stenarenewable.se/projekt/

lemnhult-vetlanda-kommun/

Verk 12  
Här ses hur vägarna går i vindpar-
ken. Den översta vägen som går 
tvärs över är en av de nya vägarna.

Verk 16 
Bortom skymtar verk 11.



Martina Unnestam, projektingenjör 
på Svevia, var glad över att se det 
stora intresset. Hon fanns med 

och guidade bussturerna i vindparken.
Kjell-Åke Nottemark var med både i febru-
ari och maj. Han är ordförande i miljö- och 
byggnämnden i Vetlanda kommun och har 
ett särskilt stort intresse för att följa utveck-
lingen av vindparken. Dan Sandros, projekt-
ledare, Stena Renewable, P-A Pettersson, 
Svevia och Lars-Göran Svensson, EON, stod 
i regnet och höll varje halvtimma en kort in-
formation om byggnationen av vindparken. 
Söndagen den 7 oktober bjuder Stena Rene-
wable in till ett nytt Öppet Hus i vindparken 
i Lemnhult.
Mer information finns att hämta på Stena 
Renewables hemsida stenarenewable.se/
projekt/lemnhult-vetlanda-kommun/

Dan Sandros säger att det ser ut att 
bli en mycket bra lösning för alla 
parter.

– Det är roligt att vi kan bidra med vår an-
slutning som underlättar att få fram bred-
bandet i sin helhet. Vi är med och vår an-
läggning har höga krav på förbindelsen. Vi 
är väl införstådda med att vår anslutning blir 
betydligt dyrare för oss än för den enskilde, 
som kan räkna med att vår förbindelse håller 
ner kostnaden för alla som är med.
Han är medveten om att flera personer i 
Lemnhult har lagt ner ett stort jobb på att 
få bredband till bygden. En av dessa är Mats 
Gerebrink, som förklarar att man nu börjar 
knyta ihop säcken.

Under våren har allmänheten vid två tillfällen bjudits in till 
Öppet Hus i Vindparken i Lemnhult.
I februari var träffen förlagd till Svevias lokal mitt i byn. Där 
fick allmänheten ta del av information och en fotoutställning 
som visade det pågående arbetet i vindparken.
I maj månad blev det en riktig folkfest i vindparken. Då kom, 
trots ett ihärdigt regn, bortåt 350 personer.

Många Lemnhultsbor är 
engagerade i att man ska få 
bredband till bygden och Dan 
Sandros på Stena Renewable 
AB följer intresserat 
utvecklingen.

Stena följer 
utvecklingen 
av Bredbandet
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Magnus Eknäs och Sören Berggren serverade 
omkring 400 korvar ute i vindparken.

Det var riktig trängsel till de guidade buss-
turerna i vindparken. Alla ville med och få 
veta mer om hur det går till när man bygger 
vindkraft.

Öppet Hus i Vindparken 
blev en folkfest



Skogsbranden genomfördes till förmån för djur och växter 
som är beroende av eldhärjad skog för att överleva och 
föröka sig. Bränningsledare var naturvårdsspecialist Gisela 

Björse. Hon besökte Svevias personal i Lemnhult en vecka tidigare 
tillsammans med bränningsledare Åke Eiransson, Sveaskog och 

Anders Gunnarsson från räddningstjänsten i Vetlanda, för att lägga 
upp riktlinjerna för bränningen. Det var första gången man utförde 
naturvårdsbränning på den här platsen.
– Allt gick bra och enligt planerna och både representanter från 
Sveaskog och Svevia var belåtna med dagen.

Enligt kommunalråd Åke Carlson (C) är det många aktörer 
som vill vara med och bygga vindkraft i kommunen.
– Vi har funnit att Stena Renewable är seriösa och bra att 

samarbeta med, säger Åke Carlson.
Han framhåller vilket stort intresse det finns för vindkraft i kom-
munen.
– Vi i centern gick till val i vindkraftfrågan, säger han och till-

lägger att vindkraften är ett stort steg mot ett mera klimatneutralt 
samhälle.
Göran Danielsson, vd på Stena Renewable, framhåller att det be-
hövs mer elproduktion i södra Sverige.
– Vi ser Vetlanda och Uppvidinge som ett stort och viktigt område 
där vi kan bygga parker som ger stor kraftproduktion, säger Göran 
Danielsson. 

I Uppvidinge kommun, som gränsar 
till vindparken i Lemnhult, har det 
planerats för vindkraft i många år. Stena 
Renewable har etablerat en god kontakt 
med kommunen och Länsstyrelsen har 
beviljat tillstånd för 50 vindkraftverk. 
Ytterligare 100 verk är planerade.
 

Stena planerar 
150 vindkraftverk 
i Uppvidinge

11

Kommunalråd Åke Carlson (C) är mycket belåten med att intresset är stort 
för vindkraft i Uppvidinge kommun. 

Sveaskog tände 
på i vindparken

I maj månad genomförde Sveaskog en 
naturskogsbrand omfattande tio hektar vid 
Hagasjön, mitt i vindparken i Lemnhult.

Naturvårdsspecialist Gisela Björse  
från Sveaskog var bränningsledare 
när man utförde en naturvårdsbrän-
ning vid Hagasjön mitt i vindparken.



Senast i april månad 2013 ska vindparken vara i full drift.
– Nu har vi en höst och vinter framför oss, men redan i okto-
ber ska första verket vara i drift, säger Dan Sandros.

Han är i vindparken ett par dagar i veckan i perioder och träffar både 
entreprenörer och markägare.
– Det känns som att vi har kommit överens med folket här, säger han.
Under våren och sommaren har ett sextiotal personer från Svevia 
varit sysselsatta i vindparken med att bygga upp fundamenten, 
schakta bort berg, bygga tre mil nya vägar och spränga och gräva ett 
tre mil långt dike för kabel. Fredagen den 31 augusti göt man sista 
fundamentet.
– Per-Anders Pettersson på Svevia berättar att mark- och betongar-
betena blir billigare än beräknat genom att man hittat bra lösningar.
När vi gör ett besök i vindparken mitt i sommaren är det full aktivitet 
vid verk nummer 27 där man håller på att gjuta betongfundamentet. 
Här jobbar man alla dagar i veckan. Bertil Eriksson är platschef på 
Betong. Han berättar att det är det 21:a verket av 32 som man gjuter.
Lastbil efter lastbil kör in på området och i en av dessa sitter Johan 
Schmidt, som levererar betong från Högsby Grus och Betong. Man 
förstår att det går åt några lass när det ska fyllas på nära 200 kubik-
meter betong i fundamentet.
– Vi levererar sammanlagt 7000 kubikmeter betong till vindparken, 
berättar Bernt Oskarsson, på Högsby Grus och Betong.

Det är full aktivitet i vindparken i Lemnhult. Och nu 
börjar de stora transporterna att åka in i vindparken.
– Allt har gått väldigt bra och vi ligger snäppet före 
tidsplanen. Vintern var snäll så vi kom igång bra, säger 
projektledare Dan Sandros.

Tidsramarna håller 
för monteringen
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31 augusti 2012
Det 32:a och sista 

bergsfundamentet 
gjuts i Vindpark 

Lemnhult

Betongplatschef Bertil Eriksson 
tar här ut ett prov ur en av de 
många leveranserna för att 
undersöka kvaliteten 
på betongen.

I ett bergförankrat fundament går det 
i cirka 192 kubikmeter betong.



Sverre har 27 års erfarenhet av spännteknik. De senaste fem 
åren har han arbetat med vindkraft. I vindparken i Lemn-
hult är det hans team som är ansvarigt för att spänna fast 

fundamenten.
– Vi har en fantastisk laganda och alla trivs med jobbet, säger 
Sverre.
Det råder en glad stämning när vi möter Sverre och hans gäng i 
vindparken och han förklarar att tidschemat har kunnat hållas. 
Men han framhåller samtidigt att det inte är något latmansgöra.
– Vi jobbar under hård tidspress och det är ett mycket slitsamt jobb. 
Den 31 oktober ska vi ha spänt samtliga 32 verk. Det innebär att vi 
bara har sex dagar på oss att göra två fundament. Vi har gjort arton 
nu, säger han.
Var tredje vecka ska hans arbetslag överlämna sex verk.
– Det får inte klicka på något och hittills har det gått som på räls.
När Sverre och hans gäng är klara påbörjas monteringen av tornen 
till vindkraftverken.
 
 

Klockan sex varje morgon är Sverre Eliasson och hans kompisar 
i arbetslaget på plats i vindparken. Då kavlar de upp ärmarna för 
att spänna fast fundamenten med en imponerande kraft.

De har vindparkens mest 
spännande jobb

1513

Hans-Erik Larsson, Sverre Eliasson, Björn Hellquist 
och Ronny Rapp har bråda dagar. De är inte rädda 
att kavla upp ärmarna. När montering av torn till 
vindkraftverken ska börja monteras måste funda-
menten stå klara.

Fakta om spänntekniken för vindkraft:

* Varje fundament spänns fast i berget med 16 linstag
* Den nedersta delen av linstagen förankras i 12-13 meter 

djupa hål.
* Varje linstag tar upp en last om 375 ton.
* Provborrning av berget har skett på varje plats för att  

styrka bergkvaliteten.
* Vid uppspänningen av linstagen töjs linorna cirka 50  

millimeter.

För mer information, besök www.spannteknik.se
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Företaget Vestas etablerades redan 1889, men började tillverka 
vindkraftverk 1979. Avgörande för detta beslut var oljekrisen 
1979 då den danska regeringen beslutade sig för att satsa på 

alternativa energislag och införde forskningsstöd och investerings-
stöd till bland annat vindkraft.
Nacellerna (maskinhuset) tillverkas i Danmark, vingarna i Tyskland 
och tornen i  Kina.
Vestas är i dag ett sant globalt företag, som levererar vindkraftverk 
till närmare 60 länder runt om i världen.
Vestas har idag cirka 20 000 anställda. I Danmark arbetar cirka 7 000 
personer och i Sverige cirka 500 personer.
– Stena Renewable är en viktigt samarbetspartner. Inte bara i Sverige 
utan i hela Skandinavien, säger Krister Poole Jönsson och påpekar 
att projektet i Lemnhult med sina 32 stycken V112-3.0 MW kommer 
att bli en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker och är 
därmed ett viktigt steg framåt för utbyggnaden av förnybar energi. 
Han framhåller att Vetlanda kommun härmed står värd för ett stort 
bidrag till den gröna energiförsörjningen i Sverige.
 
Hoppas på trevlig invigning
Den största vindparken som Vestas har levererat till är MacArthur i 
Australien, som består av 140 styck V112 verk = 420 MW, och i Sve-
rige kommer en park på 200 MW stå färdig under våren 2013.

– Eftersom Vestas är ansvarigt för att installera vindkraftverken kom-
mer  Vestas personal att finns på plats när det är dags att resa de för-
sta verken. Vi hoppas såklart även på en trevlig invigning när vind-
kraftparken är installerad, avslutar Krister Poole Jönsson.

Fakta om Vestas:

Vestas Wind Systems är världens största vindkrafttillverkare 
och en ny Vestasturbin installeras var tredje timme någon-
stans i världen. Vestas Wind Systems huvudkontor ligger i 
Århus, Danmark, men verksamheten, både produktion och 
installation, finns över hela världen.

Vestas Northern Europe är en av sju sälj– och affärsenheter 
i koncernen Vestas Wind Systems A/S.  Vestas Northern 
Europe bedriver all säljverksamhet, installation och service 
för samtliga projekt i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Balti-
kum, Polen, Irland och Storbritannien.
Fram till 31 juli 2012 hade Vestas Northern Europe levererat 
en total mängd vindkraftverk motsvarande 7 393 MW, vilket 
motsvarar 14 % av Vestas globala totala levererade kapacitet.

Det är det danska företaget Vestas som levererar de 32 vindkraftverken 
till vindparken i Lemnhult.
– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Stena Renewable på ett 
så stort och viktigt projekt som Lemnhult, säger Krister Poole Jönsson, 
vice president, Sales, Vestas Northern Europe med bas i Malmö.

Vestas levererar 
verken Frida Birath, Wind & Site Engineer på Vestas, 

är uppvuxen i Vetlanda och tycker därför att  
Vindparken i Lemnhult är särskilt intressant. 

En ny Vestasturbin  
installeras var tredje timme  

någonstans i världen. Foto: Vestas



Vad tror du om 
vindkraftens framtid?

”Jag är positiv till vindkraft, 
men är lite skeptisk till att 
den överlever i framtiden”

Margareta Elmstedt, Vetlanda
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– Jag tror att vindkraften kom-
mer att öka i Sverige.

Désiree Kjällqvist, Näsby

– Jag hoppas och tror att vind-
kraft är framtidens kraftkälla.

Cecilia Hjort-Athler, Vetlanda

– Jag tror inte att vindkraften 
kommer att kunna mätta det 
behov som industrin kräver. Jag 
tror däremot att det är kärnkraf-
ten man måste satsa på.
Jag tycker att dessa vindkraft-
parker är anskrämliga. Man för-
stör miljön i skogarna och över-
allt där man ser dessa viftande 
vingar gör att man får en känsla 
av att detta inte hör naturen till.

Roland Nelsson, Vetlanda

– Förhoppningen är att den har 
en ljus framtid. Den är ju miljö-
vänlig.

Börje Cronwall, Vrigstad

”Ja, det bör väl vara något bra och  
miljövänligt.”
Erik Rydståle, Vetlanda

Mer än 8 000 000 kWh...
... kommer att produceras  

av vart och ett av de  
32 vindkraftverken  

i Vindpark Lemnhult



Telefonnummer till ansvariga på Stena Renewable:

Dan Sandros, projektledare: 031 – 85 53 95

Göran Danielsson, vd: 031 – 85 53 91

Telefonnummer till ansvarig på Svevia:

Per-Anders Pettersson, projektchef: 070 – 695 82 98

Telefonnummer till ansvarig på Vestas:

Tommy Jensen, site manager: 0722 – 45 56 13

Foto: Stena Renewable

Stena Renewables uppdrag är att uppföra och långsiktigt 
äga och förvalta produktiva vindparker. Bolaget har 
idag tolv anställda fokuserade på att utveckla nya 
projekt och förvalta redan idrifttagna anläggningar. Stena 
arbetar för goda relationer med markägare, kommuner, 
länsstyrelser och andra berörda i sina vindkraftprojekt.
Bolagets mål är att bygga omkring 40 vindkraftverk per 
år. Under 2011 byggde Stena Renewable Östergötlands 
största vindpark – Örbacken. Och nu närmar vi oss 
förverkligandet av södra Sveriges största landbaserade 
vindpark. Förutom de 32 vindkraftverken utanför Lemhult 
byggs parallellt två projekt utanför Knäred i Halland 
innefattande totalt drygt 20 vindkraftverk.

Stena Renewable ingår i den familjeägda 
Stena Sfären med bas i Göteborg. 
Bolaget är dotterbolag till Stena 
Adactum, vars uppdrag är att finna nya 
verksamhetsområden till Stena. 


