Vindpark
Kronoberget

Vindpark Kronobergets
produktion av förnybar energi
motsvarar förbrukningen av
hushålls-el för 40 000 villor.
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Vi möter framtidens
energibehov

Stena Renewable är ett
grönt energibolag.
Vi investerar långsiktigt
i förnybar energi för att
säkra en hållbar framtid
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Vindpark
Kronoberget
Fakta
Leverantör: 		
Teknisk livslängd: 		
Maxeffekt: 		
Navhöjd: 			
Rotordiameter: 		
Produktion: 		
Driftstart: 		

Vestas
25 år
3,8 MW/verk
117 m
136 m
200 GWh
2019

Vägar och fundament
Entreprenör: 		

Veidekke

Elnät
Leverantör: 		
Spänningsnivå: 		

Ellevio
36 kV

Placering av vindkraftverk
Transformatorstation
Informationsskylt
Vägar
Bergslagsleden
Tio sjöars led

Om Stena Renewable
Vi vet att vindkraft gör skillnad. 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
Hållbart.
Men vi söker inte tillväxt bara för tillväxtens skull. Vi
agerar alltid enligt följande värderingar:
– Långsiktighet. Vi bygger inte 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.

Projektbeskrivning
Projekt Kronoberget är lokaliserade till ett
höjdområde vid Kronoberget i Lekebergs kommun,
Örebro län. Projektområdet är beläget ca 3 km norr
om Mullhyttan, ca 8 km väster om Fjugesta.
Det kuperade landskapet inom projektområdet
varierar mellan ca 200 och 245 meter över havet,
och domineras av skog där det bedrivs ett aktivt
skogsbruk. Projektområdet är beläget inom utpekat
riksintresseområde för vindbruk.
Projektet startades tidigt 2010 och tillstånden vann
laga kraft oktober 2014.

stenarenewable.com

Varje år delar Stena Renewable ut Vindbonus
till föreningslivet kring våra vindparker.
Kontakta Stena Renewable
Tel: 031-85 53 90
E-post: info@stenarenewable.com

Mer om vindkraft
Vill du veta mer
om hur vindkraft
fungerar, kan du
besöka oss på
stenarenewable.
com eller skanna
QR-koden.

