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Hej! 

Så har det snart gått 4 månader sedan byggstart. Mycket av vägarna som ska leda 

till vindkraftverken börjar nu ta form och ytor för kranplatser till vindkraftsmon-

tage är också på god väg. 

 

Veidekke bygger nu också ett internt elnät för parken och schaktningen av 

sträckorna har påbörjats. Inom kort kommer betongbilar in på området för gjutning 

av turbinfundamenten.  
 

15 DECEMBER 2020 

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: 

www.rodenevindpark.com 



 

Abeka bygger transformatorstation i parken och kommer att etablera sig under 

januari månad för förberedande markarbeten vid stationsplatsen.  

 
 

 
Bild på förberedd yta för transformatorstationen enligt ovan. 

 

Vattenfall planerar nu att starta upp sitt arbete med elanslutning till Rödene, 

från deras regionnätsstation som är etablerad vid järnvägen, mellan Mjörnvallen 

och Kavlåsvägen.  

 

Arbeten i Vattenfalls regi påbörjas från och med den 11 januari. Det första som 

börjas med är att göra kanalisation under järnvägen, att borra kanalisation under 

Säveån, och en del arbete också på andra sidan Säveån vid Nolhaga upp genom 

Klämma. 

 

Den luftledning som går från Nolhaga berg, via Noltorp, Tegelbruket och vidare 

nordväst kommer i stadsmiljö att grävas ner i mark. Luftlinan tas sedan bort sent 

år 2021 eller början av år 2022. 

 

På hemsidan kommer vi löpande att kommunicera mer om Vattenfalls arbete allt 

eftersom det fortskrider och utifrån den information vi får till oss. 

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: 

www.rodenevindpark.com 

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: 

www.rodenevindpark.com 



           Elanslutning Vattenfall  

 

Vi har uppdaterat fotomontagen på de ställen som redan visats upp enligt 

hemsidan. Turbinernas positioner har nu fastställts och arbetet med 

fundamenten kan påbörjas. De uppdaterade montagen finns att se på hemsidan 

enligt menyn: Projektet - Hur kommer vindparken att se ut? 

 

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: 

www.rodenevindpark.com 

För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: 

www.rodenevindpark.com 



KONTAKTUPPGIFTER 

Christian Petersson   E: christian.petersson@inhousetech.se T: 070 553 44 99 

Tobias Bogeskär   E: tobias.bogeskar@res-group.com T: 070 789 60 77 

Vi är glada att få vara partner och stödja Alingsås Handbollsklubb.   

Deras samhällsengagemang vill vi vara med och stötta och det ger oss också 

möjlighet, vid någon matchpaus, att få visa upp information om hur det går med 

byggandet av vindparken. 

 

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Christian och Tobias 
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