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På gång i september 
Nu har vi startat byggnationen av vindpark Stamåsen. Efter alla år av 
planering är det roligt att äntligen komma igång. Till att börja med  
bygger vi första etappen av Stamåsen som innefattar 26 vindkraftverk  
på 2,3 MW vardera.  
 
Röjning för vägar till och i parken har redan påbörjats. Nästa steg är att  
öppna en bergstäkt mitt i parken, detta innebär att en hel del spräng- 
ningsarbeten kommer att pågå i området. Det pågår också förbättringar 
av parkens infartsväg från Sörviken via Vimmarvattnet som kan inne- 
bära en del störningar. 
 
Under september månad räknar vi med att ca 15 personer, via våra  
entreprenörer, är verksamma på byggarbetsplatsen.  
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Sedan mitten av augusti har vi 
avverkat för vägarna till och i 
parken. Detta arbete kommer 
även att pågå i september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 23 augusti hade vi ett 
informationsmöte på skolan i 
Täxan. Över 50 personer kom 
för att lyssna och ställa frågor. 
 
Kommande arbeten: 
Byggperioden är intensiv. Detta 
innebär att vi arbetar med vägar 
och fundament även under de 
kommande vintermånaderna.  
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Stamåsen och rör sig regelbundet 
i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Kontrollprogram	  för	  renar	  	  
och	  rovfåglar	  
I	  vårt	  tillstånd	  ingår	  även	  att	  
kartlägga	  hur	  renar	  och	  rovfåglar	  
påverkas	  under	  både	  anläggnings-‐	  
och	  driftfas.	  Studier	  av	  renarna	  
genomförs	  av	  Hifab,	  rovfåglarna	  av	  
Enetjärn	  Natur	  AB.	  Resultatet	  av	  
studierna	  styr	  det	  kontrollprogram	  
som	  vi	  ska	  upprätta.	  

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  	  
	  
Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

Inför	  älgjakten	  i	  september	  
De	  jaktlag	  som	  jagar	  inom	  närområdet	  får	  
gärna	  ta	  kontakt	  med	  platsansvarig	  Rainer	  
Härkäniemi	  för	  samordning.	  	  
Se	  telefonnummer	  nedan.	  
	  

31 aug 2011 

Entreprenörer	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  
din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång i oktober 
Avverkningen längs vägarna till och i parken avslutas i början av oktober och  
det som återstår är en del skotning. Vi fortsätter sedan vägarbetet inom parken. 
I oktober startar vi också upp arbetet med fundamenten till själva vindkraft-
verken. Just nu är ca 20-25 personer verksamma på byggarbetsplatsen.  
 
Vi har påbörjat och fortsätter jobba på infartsvägen till parken från Sörviken  
(via Vimmarvattnet). Under oktober handlar det framför allt om dikning,  
fyllning och förstärkning av vägen. Arbetet kan medföra begränsad fram-
komlighet under vissa tider.  
 
Det har skett en del dieselstölder på byggarbetsplatserna. Vi vill därför 
meddela allmänheten om att det förekommer brottslighet i området. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Under augusti och september 
har vi avverkat för vägarna till 
och i parken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uträtning av vägen vid 
Granvattnet, från Sörviken via 
Vimmarvattnet in i parken. 
 
 
Kommande arbeten: 
Byggperioden är intensiv. Detta 
innebär att vi arbetar med vägar 
och fundament även under de 
kommande vintermånaderna.  
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Stamåsen och rör sig regelbundet 
i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Givande möte med vägföreningen 	  
Vimmarvattnets	  vägförening	  hade	  möte	  den	  23	  
september.	  Från	  projektet	  var	  med	  för	  att	  berätta	  
om	  det	  pågående	  arbetet	  och	  resonera	  kring	  avtal	  
gällande	  skötsel.	  	  
	  

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  	  
Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

Vi	  hoppas	  nu	  att	  snön	  dröjer.	  Ju	  
längre	  barmarkstid,	  desto	  
smidigare	  för	  entreprenörerna.	  
	  

3 okt 2011 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  
din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång i november 
Under november fortsätter arbetet med vägarna inom parken. På grund av det 
blöta vädret har vi gått över till en lösning med mer bergmaterial på själva 
vägbanan.  
 
Vi arbetar också vidare med fundamenten, vilket innebär att en hel del 
betongbilar kommer att trafikera området. De fundament som gjuts före jul får 
sin betongleverans från Hammerdal. Till våren räknar vi med att betongtillverk-
ningen sker lokalt i parken och då minskar även trafiken. 
 
En del trafik till parken har använt vägen söder om faxälven in till Vimmar-
vattnet, vilket inte var meningen. Vi ska återställa de skador som blivit och så 
långt det går undvika den vägen. 
 
Just nu har vi 11 grävare, 10 dumprar och två krossanläggningar igång, ca 40 
personer är verksamma på byggarbetsplatsen.  
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Under augusti till oktober har vi 
avverkat för vägarna till och i 
parken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har påbörjat och fortsätter jobba 
på infartsvägen till parken från 
Sörviken (via Vimmarvattnet).  
 
 
Kommande arbeten: 
Byggperioden är intensiv. Detta 
innebär att vi arbetar med vägar 
och fundament även under de 
kommande vintermånaderna.  
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Stamåsen och rör sig regelbundet 
i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Tillfälligt	  projektkontor	  i	  	  
Ulf	  Jonssons	  jaktstuga	  
Vi	  har	  fått	  möjlighet	  att	  använda	  Ulf	  Jonssons	  
jaktstuga	  som	  projektkontor	  till	  dess	  att	  vårt	  
eget	  kontor	  längre	  in	  i	  parken	  blir	  färdigställt.	  
Det	  tackar	  vi	  för!	  
	  

Vi	  hoppas	  nu	  att	  snön	  dröjer.	  Ju	  
längre	  barmarkstid,	  desto	  
smidigare	  för	  entreprenörerna.	  
	  

31 okt 2011 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  
din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vi	  dokumenterar	  bygget	  av	  vindparken	  
Fotograf	  Torbjörn	  Bergkvist	  kommer	  att	  fota	  och	  filma	  hur	  vindpark	  Stamåsen	  växer	  
fram.	  Hans	  arbete	  sker	  löpande	  och	  kommer	  att	  dokumentera	  byggprocessen.	  	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
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På gång i december-januari 
Vägarbetet går framåt. I dagsläget har vi klarat av hela vägen från bergstäkten i 
parken ned till infarten till parken (ca 5 km). Vi har också färdigställt väg fram 
till 8 av våra totalt 26 vindkraftverk. Vi kommer att köra på för fullt med 
vägbygget fram till jul. Därefter minskar vi på antalet maskiner.  
 
Skogsavverkningarna går mot sitt slut. Nu återstår endast ledningsgator till och 
från parken samt avverkningar där själva vindkraftverken ska stå. 
 
Eftersom ett vridaggregat till en hjullastare har blivit stulen kommer vi att ha en 
låst vägbom till infarten av parken.  
 
Just nu har vi 41 maskiner, däribland 16 grävare och 13 dumprar, igång. Cirka  
70 personer är verksamma på byggarbetsplatsen.  
 
I januari flaggar vi för att vägen från Vimmarvattnet till parken kan få  
begränsad framkomlighet under en period. Det beror på att vi kommer att  
gräva vid myren väster om Vimmarvattnet samt förstärka vägen.  
Vi återkommer med exakt information om när detta ska ske. 
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 

 
Utförda arbeten: 
Det mesta av arbetet med att 
bredda och förstärka vägen 
från Sörviken till infarten är 
klart. I Sörvikskorsningen 
återstår att ersätta en elstolpe 
med nedgrävda kablar. 
 
Kommande arbeten: 
Fram till jul ska vi ha 
färdigställt 70% av vägarna 
vilket innebär väg till 17 av 
totalt 26 vindkraftverk.  
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av flera studiebesök: Vi tar 
emot Hjalmar Strömerskolans 
kurs för vindkraftstekniker. 

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Vindpark Stamåsen. 
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 

Första	  fundamentet	  
Här	  byggs	  armeringen	  till	  det	  första	  
fundamentet.	  En	  viktig	  händelse!	  	  
Under	  januari	  2012	  siktar	  vi	  på	  att	  ha	  
gjutit	  6	  av	  totalt	  26	  fundament.	  
	  

30 nov 2011 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vi	  behöver	  få	  bättre	  kommunikationer	  inom	  parken	  och	  därför	  har	  vi	  förhandlat	  
med	  Telia	  om	  att	  sätta	  upp	  en	  mast.	  Förhoppningsvis	  sätts	  den	  upp	  i	  början	  av	  2012.	  
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På gång i februari 
Vintern har kommit på riktigt till Stamåsen, men vi arbetar på enligt tidplan.  
Hittills har vi haft tur med temperaturen, de riktigt kalla dagarna har inträffat 
på helgerna. Annars arbetar vi helst inte med maskinerna om det är kallare än 
20-25 grader, stålet i arbetsredskapen blir skört och kan orsaka skador.  
 
Masten från Telia är på plats och radiolänkparabolen har riktats in mot nästa 
mast. Inriktningen sker med mätutrustning som med millimeterprecision ställer  
in bästa möjliga förbindelse. 
 
Vi har påbörjat markarbetet för ställverket. Och One ska snart starta upp sitt 
arbete med att dra elkraft till byggnaderna i vindparken. 
 
I början av februari kommer det att vara låg aktivitet på fundamentarbetet, 
bemanningen ökar dock i mars. Eftersom vägbygget snart är klart kommer  
antalet medarbetare från Frölander Entreprenad att minska efter hand.  
 
Urban Blom, projektledare 

 
Utförda arbeten: 
Vägbyggnationen är i stort sett 
klar. Det som återstår är ca 
hälften av de uppställnings- 
planer för kranar som behövs 
för att montera vindkraftverken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommande arbeten: 
På infartsvägen arbetar vi 
vidare med att bygga passager 
över myrarna.  
Tre fjärdedelar av fundamenten 
återstår att armera, ett arbete 
som blir intensivt under mars. 
 
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Vindpark Stamåsen. 
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 

GSM-‐mast	  på	  plats	  
Den	  inhyrda	  GSM-‐masten	  från	  Telia	  är	  nu	  på	  plats.	  Monteringen	  skedde	  i	  -‐19,5	  
grader	  så	  det	  blåste	  lite	  kallt.	  Masten	  gör	  så	  att	  vi	  slipper	  radioskugga	  i	  vindparken.	  
Även	  de	  närboende	  kommer	  att	  ha	  nytta	  av	  masten	  för	  sin	  telefoni.	  	  
	  

10 feb 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  
tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  
om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  
Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  
070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  
Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  
transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  
Sweden,	  Sven-‐Olof	  Henriksson,	  070-‐661	  
81	  86.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  



VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  STAMÅSEN   
 

Platsansvarig  Rainer Härkäniemi  /  tfn 070-325 50 89 	  /  e-post rainer.haerkaeniemi@statkraft.com 
Byggledare Alf Hurtigh  /  tfn 070-321 62 92  /  e-post alf@arctan.se 
Projektledare Urban Blom  /  tfn 076-762 47 31  /  e-post urban.blom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i mars 
Arbetet i vindparken fortsätter enligt plan och vi har haft några riktigt härliga 
vårvinterdagar. Plattan till vår första byggnad är gjuten och betongelementen 
kommer att resas under mars. Inom två veckor är vi också klara med allt arbete 
kring skogsavverkningen. 
  
Elförsörjningen till byggnaderna via kraftnätet är planerade till inom 4 till 6 
veckor och kraftledningsstolparna är snart på plats.   
 
Vi har färdigställt ett antal armeringar för fundament och planen är att börja  
gjuta någon gång i april.  
 
Hittills har vi varit förskonade från olyckor och tillbud på arbetsplatsen. Dock 
har vi haft några incidenter med påkörning av älg till och från bygget,  
lyckligtvis utan personskador. 
 
Urban Blom, projektledare 

 
Utförda arbeten: 
Tack vare bra entreprenörer 
och lite tur med vädret så är 
vägbyggena nu klara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommande arbeten: 
Vi färdigställer vägen mellan 
Sörviken och vindparken, efter 
de myrutgrävningar som vi 
gjorde i februari. 
 
Vi håller på att avsluta arbetet 
med uppställningsplaner för 
kranarna.  
 
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Vindpark Stamåsen. 
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 

Praktikanter	  på	  plats	  
Under	  fyra	  veckor	  har	  vi	  haft	  praktikanter	  på	  plats	  från	  vindkraftsutbildningarna	  i	  
Strömsund	  och	  Piteå.	  Förhoppningsvis	  har	  de	  fått	  en	  bra	  inblick	  i	  hur	  arbetet	  med	  
att	  etablera	  en	  vindpark	  går	  till.	  
	  

9 mar 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Fotograf	  på	  plats	  
Vår	  fotograf	  Torbjörn	  Bergqvist	  fortsätter	  att	  dokumentera	  bygget	  av	  vindpark	  
Stamåsen	  och	  besöker	  oss	  regelbundet.	  Det	  är	  spännande	  att	  i	  bild	  se	  hur	  bygget	  
växer	  fram.	  	  
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På gång i april 
Rainer har slutat hos oss, ny platsansvarig för vindpark Stamåsen är Mikael 
Melin. Mikael är uthyrd från Triventus och bor i Östersund. Tveka inte att ta 
kontakt med Mikael om du har frågor och funderingar. 
 
Vi har ställt i ordning en plats för betongtillverkning i parken, detta blir vid en 
av kranplanerna.  
 
Mätmasten för verifiering av produktion är monterad och levererar nu mätdata 
som underlag.    
 
Arbetet med transformatorstationen har pågått för fullt den senaste tiden. Själva 
ställverkbyggnaden är färdigställd och klar för montage av utrustning.   
 
Glad påsk till er alla!	  
 
Urban Blom, projektledare 

 
Utförda arbeten: 
Nu är samtliga ytor, dvs vägar 
och kranplaner, färdiga och 
hårdgjorda. Det som kvarstår är 
det övre slitlagret och mindre 
justeringar. 
 
Kommande arbeten: 
Gjutningen av betong-
fundament blir intensivare 
under april.  
 
Vi har genomgång av 
uppställningsplanerna för 
kranar och gör eventuella 
justeringar. 
 
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta i maj 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Välkommen Mikael 
 

Mikael Melin är ny platsansvarig. 
Du når honom på tel  
070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 

Vår-‐	  och	  försommarplanering	  
Under	  veckorna	  som	  kommer	  går	  arbetet	  in	  i	  en	  intensivare	  fas.	  Vi	  kommer	  att	  	  
ha	  alla	  entreprenörer	  på	  plats	  för	  att	  planera	  tillsammans.	  Vi	  kommer	  också	  att	  ha	  
genomgångar	  kring	  monteringen	  av	  vindkraftverken	  med	  både	  Arbetsmiljöverket	  
och	  Räddningstjänsten.	  	  
	  

3 apr 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Fotograf	  på	  plats	  
Vår	  fotograf	  Torbjörn	  Bergqvist	  fortsätter	  att	  dokumentera	  bygget	  av	  vindpark	  
Stamåsen	  och	  besöker	  oss	  regelbundet.	  Det	  är	  spännande	  att	  i	  bild	  se	  hur	  bygget	  
växer	  fram.	  	  
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På gång i maj 
Våren har kommit med stormsteg och nu går det fort framåt även på  
vindparken. Inför den kommande högaktivitetsperioden har vi haft genomgång  
med Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och Siemens. Vi har även haft en 
gemensam genomgång med alla entreprenörer. Allt för att alla ska vara 
uppdaterade kring rutiner och säkerhet. 
 
Betongstationen är i drift och vi tillverkar betong på plats. Det går åt en hel  
del eftersom vi gjuter fundament i en takt av 2-3 st per vecka. Våra två 
vindmätmaster som är till för att verifiera prestandan för vindparken  
är också i drift. 
	  
Tyvärr har det blivit en hel del sönderkörningar på vägen över Grytlandet,  
trots att entreprenörerna inte ska använda den vägen. Orsaken är i huvudsak de 
aktiviteter som pågår i samband med nätanslutningsavtalet med Eon elnät.  
Eons representanter har direktkontakt med vägföreningen och vi hoppas att 
aktiviteterna kan fortgå utan för stora negativa konsekvenser för alla berörda. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Det sista på infartsvägen ska 
justeras i början av maj. Även 
vägarna inom parken ska få sin 
slutjustering och städas.  
Fyra fundament är färdiggjutna. 
 
Kommande arbeten: 
Arbetet med att gjuta betong-
fundament blir intensivt under 
maj.  
 
I mitten av juni börjar 
transporterna av vindkraftverk 
att komma in till parken.  
 
Räkna med att vägarna till och 
från parken kommer att ha hög 
transportbelastning under 
sommaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakta mig! 
 

Mikael Melin är ny platsansvarig. 
Du når honom på tel  
070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 

4 maj 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Kenneth	  Lindenhoff,	  +45	  3037	  7247.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Nu	  gjuter	  vi	  
	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  
ett	  bildgalleri	  där	  du	  kan	  
se	  hur	  vindparken	  växer	  
fram.	  Här	  är	  det	  gjutning	  
på	  gång.	  
	  
	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  
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På gång i juni 
Härliga försommar! I vindparken är fundamentarbetet i full gång. Vi har en 
lokal betongstation mitt i parken och hälften av fundamenten är redan 
färdiggjutna. Flera av fundamenten är bergsförankrade och i de fallen  
tillkommer det borrning och förankring innan de är helt färdiga. 
 
De vägar i området som inte är förstärkta (vägen från Vimmarvattnet och  
norrut över Faxälven) har blivit mycket belastade och vi har fått åtgärda detta 
flera gånger. Belastningen har varit onormalt hög och vi återställer vägen 
kontinuerligt. I och med att huvudinfartsvägen nu är slutbesiktad kommer all  
tung trafik att ledas in från Sörviken och norra vägen används endast för utfart.	  
Vägen över Grythöglandet har påverkats en hel del av nätoperatören Eons 
verksamhet med kraftledningen. Det är olyckligt att det påverkar de boende,  
men vi måste i det fallet hänvisa till Eon som bedriver den verksamheten. 
 
Vindkraftsverksleverantören Siemens etablerar sig i parken och startar upp sitt 
arbete i juni. När det gäller leverans och montage av verken är vi försenade i 
förhållande till den ursprungliga planen.  
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
På vägarna inom parken pågår 
just nu slutstädningen som 
avslutar Frölanders arbete.  
Detsamma gäller infartsvägen 
där tjällossningen gjort att vi 
varit tvungen att vidta en del 
extra åtgärder.  
 
Hälften av fundamenten är 
färdiggjutna. 
 
Kommande arbeten: 
I mitten av juli börjar 
transporterna av vindkraftverk 
att komma in till parken.  
 
Räkna med att vägarna till och 
från parken kommer att ha hög 
transportbelastning under 
sommaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontakta mig! 
 

Mikael Melin är ny platsansvarig. 
Du når honom på tel  
070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 

13 jun 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Lars	  Vester	  Nielsen	  +45	  2469	  0264	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vackra	  vyer	  på	  
webben	  
På	  vindkraftnorr.se	  
finns	  ett	  bildgalleri	  
där	  du	  ser	  hur	  
vindparken	  växer	  
fram.	  	  
	  
Foto:	  	  
Torbjörn	  Bergkvist	  
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På gång i juli och augusti 
I vindparken jobbar vi på hela sommaren. Vindkraftsleverantören Siemens är 
på plats och har påbörjat sitt arbete med vindkraftverken.  
 
I juli startar de stora transporterna med vindkraftsdelar in till parken. 
Transporterna kommer in via Sörviken, tomma lastbilar kommer att köra ut 
norrut från Vimmarvattnet. 
 
Arbetet med transformatorstationen går enligt plan. Huvudtransformatorn har 
varit på plats sedan midsommar och spänningssättning sker som beräknat i  
mitten av augusti. Under sommaren drar vi också det interna ledningsnätet. 
Slangar ligger redan färdiga i vägbanan och efterhand som vindkraftverken 
monteras upp lägger vi kablage i slangarna och ansluter verken till nätet.  
 
Under hela sommaren kommer det att vara hög aktivitet i parken. Cirka 100 
personer är sysselsatta. Efter sommaren minskar bemanningen successivt. 
 
Ha en riktigt skön sommar! 
	  
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
De mesta av byggaktiviteterna 
är avslutade och även vägarna 
är färdigställda. Alla fundament 
är gjutna. 
 
Transportinformation: 
Den 2 juli startar transporterna 
av vindkraftverk. De 26 verken 
kommer med fartyg från  
Danmark till Köpmanholmen i 
Örnsköldsvik. Där lastas de om 
för frakt med lastbil till vindpark 
Stamåsen. 
 
De vägar som är aktuella för 
våra lastbilstransporter är: 
 
• Väg 335 från Köpmanholmen 
till Sollefteå. 
• Väg 331 från Sollefteå till 
Ramsele. 
Väg 331 och 345 från Ramsele 
och vidare via väg 965 och 837 
mot Görvik. 
 
Transporterna är stora och 
skrymmande. Vingarna, som 
kommer först, är 55 meter långa 
och väger 12 ton vardera. De 
levereras i ett stycke vilket gör 
att varje lastbilstransport är 62 
meter lång.  
 
Vi ber alla trafikanter att vara 
försiktiga i samband med 
möten och omkörningar. 
 
Transporterna kommer att pågå 
till och med oktober 2012. 
 
 
 
 

4 jul 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Lennart	  Edholm	  	  
070-‐245	  85	  60	  eller	  vd	  Krister	  Persson	  070-‐665	  61	  00.	  
	  
För	  infartsvägar	  och	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Lars	  Vester	  Nielsen	  +45	  2469	  0264	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vackra	  vyer	  på	  
webben	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  
ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  
hur	  vindparken	  växer	  
fram.	  	  
	  
	  
	  
Foto:	  	  
Torbjörn	  Bergkvist	  
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På gång i september 
I vindparken har vi jobbat på hela sommaren. Och i slutet av augusti kunde vi 
äntligen montera vingarna på det första tornet.  
 
Nu är flera vindkraftverk i den nordvästra delen av parken färdigmonterade.  
De syns från Görvik och från infarten till Strömsunds samhälle. Vi ligger  
aningen efter i tidplanen och nu ser vi över vilka åtgärder vi kan vidta för att 
snabba på processen.  
 
Transformatorstationen och elanslutningarna internt är färdigställda och vi 
spänningssätter under första veckan i september. Det innebär att vi i princip är 
klara för att börja producera el.  
 
Vi bygger och tar vindparken i drift sektionsvis. Mellan sex och åtta 
vindkraftverk ingår i varje sektion och totalt har vi fyra sektioner. 
	  
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Alla byggarbeten med vägar och 
fundament är klara. 
 
Transportinformation: 
Transporterna med vindkraftverk 
har hittills gått bra. De fortsätter 
att löpa på fram till och med 
oktober 2012.  
 
De vägar som är aktuella för våra 
lastbilstransporter är: 
 
• Väg 335 från Köpmanholmen till 
Sollefteå. 
• Väg 331 från Sollefteå till 
Ramsele. 
Väg 331 och 345 från Ramsele 
och vidare via väg 965 och 837 
mot Görvik. 
 
Transporterna är stora och 
skrymmande. Vi ber därför alla 
trafikanter att vara försiktiga i 
samband med möten och 
omkörningar. 
 
 
 
 
 

6 sep 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Lars	  Vester	  Nielsen	  +45	  2469	  0264	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vackra	  vyer	  på	  webben	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  vindparken	  växer	  fram.	  	  
	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

 
Kraftfull kran 
Vår stora kran som lyfter på 
nacell, hub och vingar på 
vindkraftverken är en riktig bjässe. 
Den är 150 meter hög och 
behöver motvikter på 500 ton.  
Kranen finns på plats ända till 
vindparken är färdigställd. 
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På gång i oktober 
 
Nu har vi fem vindkraftverk helt färdigmonterade i den nordvästra delen av 
parken och vi fortsätter att arbeta intensivt med resterande 21 verk.  
 
Siemens har fördubblat sitt manskap och det innebär att det just nu är cirka  
60 personer som arbetar inom vindparken. Monteringen sker i snabb takt  
och vi siktar fortfarande på att vara färdigmonterade innan året är slut. 
 
Under ideala förhållanden tar det ungefär en vecka att montera ett vindkraft- 
verk. De höga lyften som görs är extremt vindkänsliga, så om det  
blåser för mycket får vi helt enkelt vänta tills det stillnat. 
 
Vi bygger och tar vindparken i drift sektionsvis. Mellan sex och åtta 
vindkraftverk ingår i varje sektion och totalt har vi fyra sektioner. 
	  
	  
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Nätanslutning, transformator-
station och ställverk är färdig-
ställda och spänningssatta. Allt är 
redo för den dagen vi börjar 
producera el. 
 
Transportinformation: 
Transporterna av vindkraftverk 
fortsätter oktober månad ut.  
 
De vägar som är aktuella är: 
 
• Väg 335 från Köpmanholmen till 
Sollefteå. 
• Väg 331 från Sollefteå till 
Ramsele. 
Väg 331 och 345 från Ramsele 
och vidare via väg 965 och 837 
mot Görvik. 
 
Transporterna är stora och 
skrymmande. Vi ber därför alla 
trafikanter att vara försiktiga i 
samband med möten och 
omkörningar. 
 
 
 
 
 

4 okt 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Lars	  Vester	  Nielsen	  +45	  2469	  0264	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  
direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  
kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vackra	  vyer	  på	  webben	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  
bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  
vindparken	  växer	  fram.	  	  
	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

 
Ännu en kran 
Förutom vår stora kran som lyfter 
på nacell, hub och vingar på 
vindkraftverken har vi nu 
ytterligare en kran. Den nya 
kranen kan lyfta alla tre vingarna 
ihopmonterade med navet. 
Detta kräver en yta på 113 meter 
i diameter och därför kan de här 
lyften bara ske på speciella 
platser.  
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På gång i november 
 
Tänk att vintervädret kommer som en överraskning varje år. Det blir lite 
besvärligare med kyla och snö och vi uppmanar alla ute på vägarna att ta det 
extra lugnt när ni möter en vindkrafttransport. 
 
Tio vindkraftverk är nu färdigmonterade. Vädret styr i vilken takt vi kan  
fortsätta montera. Framförallt är det vinden som ställer till det eftersom vi inte 
kan montera på hög höjd när det blåser för mycket.  
 
Vi spänningssätter den första sektionen av vindkraftverk redan nu i november. 
Det innebär att vi testkör och levererar energi ut till stamnätet. För alla som 
arbetar i parken är detta såklart en milstolpe. Målet med en färdig vindpark som 
producerar för fullt är inom räckhåll.  
 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Transformatorstationen är 
besiktigad och i drift. Samtliga 
mark- och betongentreprenader 
är också färdigställda och 
besiktigade. 
 
Transportinformation: 
Fortfarande återstår en del 
transporter av vindkraftverk in till 
parken. Det är främst vanliga 
trailerlastbilar med torndelar som 
är på väg in till Stamåsen.  
 
De vägar som är aktuella är: 
• Väg 335 från Köpmanholmen till 
Sollefteå. 
• Väg 331 från Sollefteå till 
Ramsele. 
• Väg 331 och 345 från Ramsele 
och vidare via väg 965 och 837 
mot Görvik. 
 
Ta det lugnt i samband med 
möten och omkörningar.  
Vinterväglaget är besvärligt för 
tunga transporter. 
 
 
 
 
 

6 nov 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Sven-‐Olof	  
Henriksson,	  070-‐661	  81	  86.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Lars	  Vester	  Nielsen	  +45	  2469	  0264	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  

Vackra	  vyer	  på	  webben	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  vindparken	  växer	  fram.	  	  
	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

V
 
Fortfarande två kranar 
Vindkraftverken monteras 
fortfarande parallellt med två 
kranar. Den ena kranen monterar 
rotorbladen ett och ett. Den andra 
kranen klarar att montera en 
komplett rotorn, då sätts rotorn 
ihop på marken för att sedan 
monteras i sin helhet.  
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På gång i december – januari 
 
Det ska ju blåsa bra i en vindpark och det har det verkligen gjort i Stamåsen  
den senaste tiden. Tyvärr medför vinden att vi inte kan montera vindkraft- 
verken på ett säkert sätt och därför har vi fått en del väntetider. Hälften av  
verken är dock färdigmonterade.  
 
Spänningssättningen har blivit förskjuten på grund av att felaktigt material har 
blivit levererat till det interna nätet. Hårt arbete pågår för att tillverka och byta ut 
detta så att vi kan spänningssätta på ett säkert sätt. Vi räknar med att ha den första 
halvan av parken i drift i december. 
	  
Det mesta av stora material är transporterat upp till parken. Det kvarstår dock 
transporter till 4 vindturbiner, alltså bland annat 12 vingar. 
 
I dagsläget är vi ca 60 personer som arbetar i vindparken. Under julhelgen drar 
vi ned på verksamheten för att sätta full fart igen på det nya året.  
 
Vi önskar en God jul och ett Gott Nytt år! 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Spännande renutbildning 
Vid två tillfällen har Jingevaerie 
och Ohredahke samebyar hjälpt 
oss och utbildat vår driftspersonal 
i renkunskap. Två givande utbild-
ningar där vi fått veta mycket 
om renar och renskötsel och hur 
vi ska göra för att vi och renarna 
ska kunna samsas i vindparken. 
Särskilt tack till Marianne Persson 
från Jingevarie sameby för den 
utomordentliga presentationen. 
 
Studiebesök från 
Vindkraftcentrum 
Den regionala samordnaren för 
vindkraft i Jämtlands län, 
Vindkraftcentrum, har varit på 
studiebesök på Stamåsen. Ett 20-
tal entreprenörer från Jämtland 
och Härjedalen fick ta del av hela 
processen kring en vindpark. 
Läs mer på vindkraftcentrum.se. 
 
Transportinformation: 
Förutom de fyra vindkraftverken 
är också transporter av torndelar 
(på vanliga trailerlastbilar) fort-
farande på väg in till parken. 
Ta det lugnt i samband med 
möten och omkörningar. 
Vinterväglaget är besvärligt för 
tunga transporter 
 
 
 
 

5 dec 2012 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Lars	  Vester	  Nielsen	  +45	  2469	  0264.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  

Vackra	  vyer	  på	  
webben	  
På	  vindkraftnorr.se	  
finns	  ett	  bildgalleri	  där	  
du	  ser	  hur	  vindparken	  
växer	  fram.	  	  
	  
Foto:	  Torbjörn	  
Bergkvist	  

V
 
Fortfarande två kranar 
Vindkraftverken monteras 
fortfarande parallellt med två 
kranar. Den ena kranen monterar 
rotorbladen ett och ett. Den andra 
kranen klarar att montera en 
komplett rotor, då sätts rotorn 
ihop på marken för att sedan 
monteras i sin helhet.  
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På gång i februari 
 
Det är roligt att se att vindkraftverken har börjat snurra. Halva vindparken  
är nu spänningssatt och den senaste tiden har vi börjat med testkörningar.  
Vi behöver göra en del tillförlitlighetsprov och kvalitetstester innan vi kan  
ta över driftsansvaret från leverantören. 
 
Våra stora kranar har haft problem med kylan och den isbildning som blir  
vid fukt och underkylt regn. Det medför en del extraarbete och därför har de 
stått stilla mer än planerat. 
 
15 vindkraftverk är nu färdigmonterade och vi räknar med att samtliga  
26 vindkraftverk står färdiga i april. I dagsläget är vi ca 60 personer som 
arbetar i vindparken. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Visste du att… 
…varje vindkraftverk ska 
testköras minst 120 timmar innan 
leveransen räknas som godkänd. 
…effektiviteten hos vindkraft-
verken kommer att verifieras mot 
den mätmast som finns i parken. 
…Stamåsen har 26 km interna 
vägar. 
….Nybyggnationen täcker ca 1,5 
procent av hela vindparkens yta. 
 
Transformatorstationen 
Transformatorstationen är 
överlämnad till Statkrafts drifts-
organisation.  
Det är Magnus Österberg på 
Östersundskontoret som är 
ansvarig och till sin hjälp har han 
två vindkrafttekniker som nu 
sköter drift och underhåll åt 
SSVAB. 
 
Transportinformation: 
Nu är det bara ett fåtal vingar som 
återstår av stora transporter in till 
vindparken. Dessa vingar är 
planerade att anlända under 
första delen av mars. 
Ta det lugnt i samband med 
möten och omkörningar. 
Vinterväglaget är besvärligt för 
tunga transporter. 
 
 
 
 

31 jan 2013 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Kenneth	  Lindenhoff,	  +45	  3037	  7247.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  

Nu	  börjar	  vindkraftverken	  att	  snurra	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  vindparken	  växer	  fram.	  	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

N
 
Fortfarande två kranar 
Vindkraftverken monteras 
fortfarande parallellt med två 
kranar. Den ena kranen monterar 
rotorbladen ett och ett. Den andra 
kranen klarar att montera en 
komplett rotor, då sätts rotorn 
ihop på marken för att sedan 
monteras i sin helhet.  
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På gång i mars 
 
Tre av vindparkens fyra sektioner är nu färdigställda och vi fortsätter våra 
testkörningar. Under mars räknar vi med att testköra vindkraftverken i den  
tredje sektionen.  
 
Fukt och underkylt regn har fortsatt att ställa till det lite i vår planering,  
men snart har den största kranen gjort sitt hos oss och ska flyttas vidare till 
vindpark Mörttjärnberget.  
 
19 vindkraftverk är nu färdigmonterade och vi räknar med att samtliga  
26 vindkraftverk står färdiga i april. I dagsläget är vi ca 60 personer som 
arbetar i vindparken. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Om hinderbelysning 
Vår ansökan om att få släcka 
hinderbelysningen i vindparken 
under de tider när inga flyg är i 
närheten är fortfarande under 
behandling. Transportstyrelsen 
väntar på försvarets remissvar 
som förhoppningsvis kommer 
under första delen av mars.  
 
 
Studiebesök från Kanada 
I samband med den 
internationella konferensen 
Winterwind i Östersund hade vi 
besök från kanadensiska 
utvecklare och medarbetare på 
det kanadensiska konsulatet. De 
var intresserade av att få se hur 
montering av vindkraftverk i kallt 
klimat går till. 
 
 
Transportinformation: 
Nu är det bara ett fåtal vingar som 
återstår av stora transporter in till 
vindparken. Dessa vingar är 
planerade att anlända under 
första delen av mars. 
Ta det lugnt i samband med 
möten och omkörningar. 
Vinterväglaget är besvärligt för 
tunga transporter. 
 
 
 
 

28 feb 2013 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Kenneth	  Lindenhoff,	  +45	  3037	  7247.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  

Monteringen	  av	  vindkraftverk	  fortsätter.	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  vindparken	  växer	  fram.	  	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

M
 
Fortfarande två kranar 
Vindkraftverken monteras 
fortfarande parallellt med två 
kranar. Den ena kranen monterar 
rotorbladen ett och ett. Den andra 
kranen klarar att montera en 
komplett rotor, då sätts rotorn 
ihop på marken för att sedan 
monteras i sin helhet.  
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På gång i april 
 
Efter en hård vinter har vi nu 23 kompletta vindkraftverk monterade i 
Stamåsen. Bara tre stycken återstår innan alla är på plats. 
  
Tre av vindparkens totalt fyra sektioner är nu spänningssatta. Vi testkör enligt 
vår testplan, och cirka halva parken producerar grön och förnyelsebar el ut till 
det allmänna nätet. 
 
Tillsammans med de övriga vindparkerna i området har vi nu bestämt hur 
konceptet för driftsbyggnader ska se ut. Vi kommer snart ut med en förfrågan 
som även innefattar byggnaderna för vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden. Planen är att bygga under sommaren och hösten 2013.  
 
50-60 personer är sysselsatta i vindparken och alla ser vi fram emot härliga 
vårvinterdagar framöver. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Avisning av rotorblad 
Vi har inte planerat för någon 
avisningsutrustning av rotorblad  
i Stamåsen. Dock kommer en av 
de sista turbinerna som vi 
monterar att ha sådan utrustning. 
Detta för att ge oss möjlighet att 
studera hur det fungerar och 
skaffa oss referenser om 
effektiviteten. 
 
Om hinderbelysning 
Vi fortsätter att titta på olika 
lösningar och ny alternativ teknik 
för att kunna släcka hinder-
belysningen i vindparken under 
de tider på dygnet när inga flyg är 
i närheten.  
 

4 apr 2013 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Kenneth	  Lindenhoff,	  +45	  3037	  7247.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  

En	  härlig	  vy	  över	  Stamåsen.	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  vindparken	  växer	  fram.	  Här	  
har	  fotograf	  Torbjörn	  Bergkvist	  klättrat	  ända	  upp	  i	  ett	  vindkraftverk.	  	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

E
 

 
 
Driftsansvarig för Stamåsen 
Från och med nu är Magnus 
Österberg driftsansvarig för 
vindpark Stamåsen.  
Du når Magnus på 
magnus.osterberg@statkraft.com 
eller 072-723 41 43.  
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På gång i maj 
 
Äntligen har vi alla 26 vindkraftverk uppe och färdigmonterade. De höga 
lyften är avslutade förutom att vi ska byta en skadad vinge på en turbin. 
 
Drygt hälften av turbinerna är testade och har börjat producera och leverera el 
till stamnätet. Det kvarstår dock lite justeringsarbeten innan SSVAB kommer 
att ta över anläggningen från Siemens. 
 
Under maj kommer vi att koppla in den sista fjärdedelen av vindkraftverken på 
elnätet och även börja med testarbeten för att se att allt fungerar som det ska. 
 
Under juni räknar vi med att hela parken är överlämnad till driftsorganis-
ationen med driftsansvarig Magnus Österberg i spetsen. Då planerar vi också 
för att börja bygget av den drift- och servicebyggnad som ska uppföras på den 
plats där Siemens idag har sitt platskontor. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Invigning av Stamåsen 
Vi planerar för att inviga vindpark 
Stamåsen i slutet av september 
2013. Stamåsen är den första av 
våra vindparker som blir färdig 
och får därmed symbolisera 
startpunkten på SSVAB:s 
leverans av förnyelsebar energi.  
 
 
 

2 maj 2013 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Kenneth	  Lindenhoff,	  +45	  3037	  7247.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  

Här	  ska	  det	  bli	  en	  drift-‐	  och	  servicebyggnad	  
På	  vindkraftnorr.se	  finns	  ett	  bildgalleri	  där	  du	  ser	  hur	  vindparken	  växer	  fram.	  På	  den	  
här	  platsen	  kommer	  vår	  drift-‐	  och	  servicebyggnad	  att	  börja	  byggas	  till	  sommaren.	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  

H

 
 
 
Driftsansvarig för Stamåsen 
Från och med nu är Magnus 
Österberg driftsansvarig för 
vindpark Stamåsen.  
Du når Magnus på 
magnus.osterberg@statkraft.com 
eller 072-723 41 43.  

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i juni 
 
Vi fortsätter att provköra och färdigställa vindkraftverken så att de ska vara i 
bästa skick när SSVAB övertar hela vindparken från Siemens. I slutet av juni 
bör den mesta delen av övertagandet vara klar. Då räknar vi även med att 
kunna starta upp bygget av drifts- och servicebyggnaden. Vem som får 

uppdraget att bygga blir klart inom den närmaste veckan. 
 
Vi beklagar djupt den dramatiska händelsen i slutet av maj när ett hus i Görvik 
brann ned till grunden. Huset hyrdes av medarbetare som arbetar i Stamåsen, 
tack och lov kom ingen till skada. Nu vill vi att polisen arbetar snabbt med den 
tekniska undersökningen så att de kan fastställa orsaken till branden. 
 
Uppmärksamma också erbjudande om att köpa vindenergi från Stamåsen. 
Förutom el till förmånligare pris får de som köper andelar även inblick i hur 
allt kring en vindpark fungerar.  
 
Urban Blom, projektledare 
 

	  	  
Ska	  vi	  skriva	  något	  om	  den	  hemska	  händelsen	  i	  Görvik	  tycker	  du? 
 

 
INVIGNING 26/9 2013 
Stamåsen blir först ut av våra 
vindparker och får därmed 
symbolisera startpunkten på vår 
leverans av förnyelsebar energi. 
Den 26 september är det dags för 
invigning. Då blir det mat, musik, 
gycklare och tävlingar. Gratis 
bussar kommer att gå från 
Ramsele och Strömsund. Boka in 
datumet redan nu och håll utkik 
efter mer information!  
 
 
 

3 jun 2013 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Kenneth	  Lindenhoff,	  +45	  3037	  7247.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  	  
Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  
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Driftsansvarig för Stamåsen 
Magnus Österberg är 
driftsansvarig för Stamåsen.  
Du når Magnus på 
magnus.osterberg@statkraft.com 
eller 072-723 41 43.  

!

 
 

ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av 
vindparkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
 

Nu	  snurrar	  det!	  
Följ	  bygget	  av	  Stamåsen	  via	  
vårt	  bildgalleri	  på	  
www.vindkraftnorr.se.	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist	  



VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  STAMÅSEN   
 

Platsansvarig  Mikael Melin  /  tfn 070-244 81 52 	  /  e-post mikael.melin@statkraft.com 
Projektledare Urban Blom  /  tfn 076-762 47 31  /  e-post urban.blom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i juli och augusti 
 
Sommaren har kommit till Stamåsen och i stort sett alla vindkraftverk 
levererar grön energi. Vi är i slutfasen på testning och övertagande av 
vindkraftverken, det innebär att vår egen driftsorganisation successivt tar över 
ansvaret för anläggningen.  
 

Kontraktet för att bygga vår servicebyggnad är klart och gick till KM Bygg i 
Östersund. Byggstart i början av september och vi kommer att flytta in under 
våren 2014.	  
	  

Uppmärksamma också erbjudande om att köpa vindenergi från Stamåsen. 
Förutom el till förmånligare pris får de som köper andelar även inblick i hur 
allt kring en vindpark fungerar.  
 

Glad sommar! 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 

 
INVIGNING 26/9 2013 
Stamåsen blir först ut av våra 
vindparker och får därmed 
symbolisera startpunkten på vår 
leverans av förnyelsebar energi. 
Den 26 september är det dags för 
invigning. Då blir det mat, musik, 
gycklare och tävlingar. Gratis 
bussar kommer att gå från 
Ramsele och Strömsund. Boka in 
datumet redan nu och håll utkik 
efter mer information!  
 
 
 

28 jun 2013 

Entreprenörsavtal	  i	  etapp	  1	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  elnät	  och	  transformatorstation:	  Eltel	  Networks	  Sweden,	  Carl-‐Erik	  
Lindén,	  072-‐537	  82	  09.	  
	  
För	  vindkraftverk:	  Siemens	  Windpower	  AB,	  Jan	  Juel	  Nielsen,	  +45	  246	  90	  207.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  
direkt	  till	  din	  e-‐post?	  	  
Skicka	  kontaktuppgifter	  till	  
info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  
det	  gäller	  Stamåsen.	  
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Driftsansvarig för Stamåsen 
Driftsansvarig Magnus Österberg 
är föräldraledig och ersätts under 
sommaren av Anders 
Hildebertzon, tfn 070-316 12 32 
 

!

 
 

ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av 
vindparkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
 

Invigning	  26	  september	  kl	  16-‐19	  
Boka	  redan	  nu	  in	  invigningen	  av	  
Stamåsen.	  Det	  blir	  fina	  artister	  
för	  hela	  familjen,	  mat	  och	  dryck.	  
Du	  kan	  också	  tävla	  och	  vinna	  ett	  
besök	  i	  ett	  vindkraftverk.	  
Anmäl	  att	  du	  kommer	  på	  
www.vindkraftnorr.se	  
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På gång i september 
Alla turbiner snurrar och vi har tagit över vindkraftsverksleveransen från 
Siemens och drift- och underhållsavtalet är startat. Under de första två åren 
driftas parken åt SSVAB under ett avtal tillsammans med Siemens, därefter tar 
Statkraft helt över.  
 
Nu börjar en så kallad optimaliseringsperiod på 3 månader när alla mindre 
justeringar ska göras inför den slutliga testen. Det är en test som börjar i 
november-december och där vindkraftverken ska visa att de levererar vad de 
lovar, det vill säga producerar el enligt angiven prestanda och verkningsgrad.  
 
I september startar bygget av servicebyggnaden som ska stå färdig till våren. 
 
Vi letar fortfarande ett system som gör att vi så långt det går kan hålla 
hinderbelysningen släckt. Systemet måste godkännas av Transportstyrelsen. 
 
Vi ses på invigningen! 
Urban Blom, projektledare 
 

 

 
NYHET! 
SEMINARIUM I ANSLUTNING  
TILL INVIGNINGEN 
Före invigningen bjuder vi på ett 
seminarium på temat ”Det blåser i 
skogen”. Vi berättar om vägen till 
Stamåsen. Regeringens 
vindkraftssamordnare Lars 
Thomsson ger en statusrapport 
kring Sveriges energiomställning. 
Meteorolog Måns Håkansson 
pratar om globalt väder och lokala 
vindar.  
Buss till invigningen direkt efter 
seminariet. 
 
Tid: 26 sept kl 14.00 – 16.30 
Plats: Ramsele Konferens & 
Forskarcentrum 
Anmäl dig: Anmäl ditt deltagande 
på seminariet och invigningen till 
seminarium@vindkraftnorr.se 
 

2 sep 2013 

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  	  
Skicka	  kontaktuppgifter	  till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  
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ERBJUDANDE! 
Har du elabonnemang i 
Jämtlands eller Västernorrlands 
län kan du köpa el från Stamåsen.  
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av vind-
parkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Läs mer och hämta hem dina 
anmälningsblanketter på 
www.vindkraftnorr.se  
 

Nu	  är	  det	  dags!	  	  
Torsdag	  26	  september	  kl	  16-‐19	  
inviger	  vi	  Stamåsen.	  Det	  blir	  fina	  
artister	  för	  hela	  familjen	  med	  
Lars	  T	  Johansson	  som	  
konferencier.	  	  
Vi	  bjuder	  på	  mat	  och	  dryck,	  
hamburgare	  och	  festis	  till	  
barnen.	  	  
Tävla	  och	  vinna	  ett	  besök	  i	  ett	  
vindkraftverk.	  Lär	  dig	  mer	  om	  
vindkraft	  och	  träffa	  en	  
meteorolog.	  
Gratis	  bussar	  går	  från	  Strömsund	  
och	  Ramsele.	  
Anmäl	  att	  du	  kommer	  på	  
www.vindkraftnorr.se	  

INVIGNING 26 SEPTEMBER. VÄLKOMMEN! 



VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  STAMÅSEN   
 

Platsansvarig  Mikael Melin  /  tfn 070-244 81 52 	  /  e-post mikael.melin@statkraft.com 
Drift- och underhållschef  Magnus Österberg  /  tfn 072-723 41 43  /  e-post magnus.osterberg@statkraft.com 
Projektledare Urban Blom  /  tfn 076-762 47 31  /  e-post urban.blom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i oktober 
Förutom att ha fyrat av en hejdundrande invigning så är vi nu mitt inne i en så 
kallad optimaliseringsperiod. Det är nu alla mindre justeringar ska göras inför 
den slutliga testen där vindkraftverken ska visa att de levererar vad de lovar, 
det vill säga producerar el enligt angiven prestanda och verkningsgrad.  
 
Bygget av servicebyggnaden löper på enligt plan och bottenplattan gjuts i 
början av oktober. Vi håller också på att återställa de tillfälliga byggytorna  
i vindparken för att naturen ska få tillbaka och växa till sig på de ytor som  
vi lånat under byggtiden. 
 

Urban Blom, projektledare 
 
 

7 okt 2013 

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  	  
Skicka	  kontaktuppgifter	  till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  
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Välbesökt	  invigning	  	  
700	  besökare	  kom	  på	  invigningen	  och	  Laritha	  Gustavsson	  var	  en	  av	  fyra	  som	  vann	  
ett	  besök	  i	  ett	  vindkraftverk.	  	  	  
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ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från 
Stamåsen. Vi erbjuder avtal för 
elleverans som motsvarar 1/26 
av vindparkens totala 
produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 
kWh/år och kostar 7 000 kr  
(inkl moms). Din egen 
årsförbrukning styr hur många 
enheter du kan köpa. Läs mer 
på www.vindkraftnorr.se. 
 

 
NU ÄR STAMÅSEN INVIGD 
Med pompa, ståt och rökfyrverkeri 
har vi nu invigt vindpark Stam-
åsen tillsammans med 700 
besökare. Jon Brandsar från 
Statkraft och Kennet Eriksson från 
SCA invigningstalade och tackade 
alla inblandade i vindprojektet. De 
betonade också vikten av det stöd 
och engagemang som närboende 
och lokala företag visat.  
Själva invigningen förrättades av 
kommunalråden Gudrun Hansson 
(Strömsund) och Elisabet Lassen 
(Sollefteå).  
 



VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  STAMÅSEN   
 

Platsansvarig  Mikael Melin  /  tfn 070-244 81 52 	  /  e-post mikael.melin@statkraft.com 
Drift- och underhållschef  Magnus Österberg  /  tfn 072-723 41 43  /  e-post magnus.osterberg@statkraft.com 
Projektledare Urban Blom  /  tfn 076-762 47 31  /  e-post urban.blom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i november 
Projektet att bygga Stamåsen är nu inne i sin sista fas. Det är nu som alla 
småjusteringar och intrimningar ska göras innan vindparken är i verklig drift 
och ska leverera den utlovade energiproduktionen.  
 
Denna sista fas kallas ”Optimization” och det är vår driftschef Magnus 
Österberg som svarar för samordningen på plats. Fasen avslutas den  
17 december och då startar den stationära driften. 
 
Även om vindkraftverken då är intrimmade och fria från småfel är de 
fortfarande inte riktigt färdigtestade. En sista test sker under normal drift för 
att bevisa att vindkraftverken uppfyller kraven. Beroende på förutsättningar 
och hur det går kan den sista testen pågå mellan 3 och 10 månader. 
 
Urban Blom, projektledare 
 
 

6 nov 2013 

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  	  
Skicka	  kontaktuppgifter	  till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  att	  det	  gäller	  Stamåsen.	  
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Inflygning	  till	  Stamåsen	  	  
Bilden	  är	  tagen	  under	  en	  inflygning	  till	  Stamåsen	  med	  helikopter.	  Den	  tillfälliga	  
servicebyggnaden	  och	  vår	  parkering	  syns	  därnere.	  I	  nästa	  månadsbrev,	  som	  blir	  	  
det	  sista	  från	  Stamåsen,	  berättar	  vi	  mer	  om	  hur	  driftsorganisationen	  ser	  ut,	  vilka	  
som	  jobbar	  och	  hur	  vindparken	  styrs	  från	  vår	  driftscentral	  i	  Sollefteå.	  
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ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från 
Stamåsen. Vi erbjuder avtal för 
elleverans som motsvarar 1/26 
av vindparkens totala 
produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 
kWh/år och kostar 7 000 kr  
(inkl moms). Din egen 
årsförbrukning styr hur många 
enheter du kan köpa. Läs mer 
på www.vindkraftnorr.se. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VI HAR KOLL PÅ LÄGET 
Magnus Österberg är drift- och 
underhållschef på Stamåsen. 
Tillsammans med två egna 
tekniker och två tekniker från 
Siemens ser han till att allt 
fungerar som det ska.  
 
Magnus når du på telefon  
072-723 41 43 eller e-post 
magnus.osterberg@statkraft.com 
 



VI BYGGER VINDPARK STAMÅSEN 
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Drift- och underhållschef  Magnus Österberg  /  tfn 072-723 41 43  /  e-post magnus.osterberg@statkraft.com 
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Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

Sista månadsbrevet från Stamåsen 
Efter drygt två av byggnation är vindpark Stamåsen på plats och i fungerande 
drift. Det enda i byggväg som återstår är att servicebyggnaden ska bli färdig 
och planen är att vi flyttar in till sommaren.  
 
Vindparken och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral  
i Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera 
och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som 
styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Även rotorbladen 
ska vridas rätt i förhållande till vindriktningen.  
Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. 
Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 1 560 MWh. 
 
Driftschef Magnus Österlund och vindkraftteknikerna Mattias Kjellsson och 
Karl-Olof Ekqvist jobbar tillsammans med medarbetare från Siemens med att 
få driften så optimal som möjligt. 
 
Urban Blom, projektledare 
 
 

10 dec 2013 

Vill	  du	  fortsätta	  följa	  våra	  vindparker	  via	  månadsbrev	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  
kontaktuppgifter	  till	  info@vindkraftnorr.se.	  Ange	  vilken	  park	  du	  är	  intresserad	  av.	  
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Mattias,	  Karl-‐Olof	  och	  Magnus	  har	  koll	  	  
Vindkraftsteknikerna	  Mattias	  och	  Karl-‐Olof	  jobbar	  
tillsammans	  med	  driftschef	  Magnus	  Österberg	  för	  
att	  se	  till	  att	  vindparken	  producerar.	  	  
De	  två	  åren	  som	  kommer	  har	  de	  även	  hjälp	  av	  två	  
vindkraftstekniker	  från	  Siemens.	  
	  
	  

LJUDMÄTNINGAR UNDER  
DET KOMMANDE ÅRET  
Under det kommande året gör vi 
ljudmätningar som kontrollerar att 
vindkraftverken på Stamåsen 
uppfyller ställda krav på 
ljudnivåer. 
Om du gör ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa. 
Notera när (datum och tid på 
dygnet) och var du hör ljud. 
Försök också att beskriva ljudet.  
 
E-posta dina iaktagelser till 
info@vindkraftnorr.se så får vi 
en så bra bild av upplevelserna 
som möjligt. Tack på förhand!  
 

!

 
 

OBS!  
FÖRLÄNGT ERBJUDANDE TILL 
DEN 15 DECEMBER. 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av vind-
parkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
 

Fortsätt gärna att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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