
Vindpark
Saxberget Vindpark Saxbergets 

produktion av förnybar energi 
motsvarar förbrukningen av 
hushållsel för 30 000 villor



Vindpark
Saxberget

Fakta
Antal:    20 vindkraftverk
Totalhöjd:   125, 150 resp 180 meter
Effekt:    2-3,6 MW per VKV
Leverantör:   Vestas
Beräknad produktion:  150 GWh

Vägar och fundament
Entreprenör:  Stenger & Ibsen Construction 
   samt Mobjer Entreprenad  
Fundament:  Bergsförankring samt 
   gravitationsfundament

Elnät
Leverantör:  VB Elnät AB
Spänningsnivå:  20 kV Saxberget, 10 kV Fjällberget

Placering av verk

Vindskydd

Ställverk

Förbindelsespåret

Ljungåsspåret

Myrrundan

Gropbergsrundan

Solspåret

Vindkraftspåret



Om SR Energy
Vi vet att vindkraft gör skillnad. SR Energy 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 ag-
erar 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 långsik-
tigt 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
Projektet är beläget ca 12 km väster om Ludvika 
samhälle vid Ljungåsens friluftsanläggning. Området 
som domineras av skogsmark med aktivt skogsbruk är 
utpekat för vindkraft i kommunens översiktsplan, samt 
som Riksintressant för vindkraft av Energimyndigheten. 
Projektet har byggt i två omgångar och var vid 
byggnation Sveriges största vindkraftsprojekt och ett 
av de första projekten där man i större skala byggde 
vindkraft i skogsmiljö.

Hela projektet har etablerats i samverkan med 
Ljungåsens friluftsanläggning som idag med vindkraften 
på plats har fler besökare än på många år. Ett av de 
mer krävande spåren, “Vindkraftspåret” på åtta km i 
kuperad terräng slingrar sig upp på Fjällberget bland 
vindkraftverken där.

Besök i parken
Risk för nedfallande is/snö vid viss väderlek vintertid. 
Allemansrätten gäller. Respektera naturen, håll hundar 
kopplade och ta med skräpet hem. Området beträdes 
på egen risk. 

Vindpark Saxberget på nätet
På SR Energys hemsida kan du läsa mer om vindpark 
Saxberget. Besök https://www.srenergy.se/
vindparker/saxberget/

SR Energy är ett grönt 
energibolag. Vi investerar 
långsiktigt i förnybar 
energi för att säkra en 
hållbar framtid

Vi möter framtidens 
energibehov



Varje år delar SR Energy ut Vindbonus till 
föreningslivet kring våra vindparker.

Kontakta SR Energy 
Tel: 031-85 53 90
E-post: info@srenergy.se

srenergy.se

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


