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Bakgrund 
 

Januari 2011 

Arrendeavtal  ingås mellan Gislaved Energi och fastighetsägare runt höjdryggen Klämman.  Avsikten 

är att etablera och driva två vindkraftverk där.  

 

Oktober 2011 

Gislaved Energi överlåter arrendeavtalet till det nybildade Klämman Vind AB  (bolaget ) som ägs av  

30 privatpersoner,  genom Ölmestad Vind AB,  och ett 40-tal företag, alla med lokal förankring.   

 

Mars 2014 

Länsstyrelsen i Östergötland  beviljar bolaget tillstånd  att uppföra och driva en gruppstation  för två 

vindkraftverk på Klämman.  I april äger tillståndet laga kraft.   

 

Mars 2015 

Förta spadtaget tas på Klämman. 

 

December 2015 

Vindkraftverken på Klämman  tas i drift. 

 

Mars 2022 

På Ölmestad Vinds årstämma  22 mars framförs  önskemål om att undersöka möjligheterna för en 

utbyggnad av verksamheten på Klämman.   

 

Maj 2022 

Styrelsen i Klämman Vind diskuterar utbyggnadsplaner och beslutar att driva frågan vidare. 

 

 

 

 

Foto taget från Dye i maj 2022, 2 400 m väster om  Klämman. 
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Översiktskarta Klämman 

 

 

 

 

 

 

Moasjövägen ansluter till väg 599. 

Här  transporterades  maskindelar till 

de vindkraftverk som byggdes  2015. 
 

Plats varifrån  

fotot på sidan 2 är 

taget. 

Motagningsstation 

i  Reftele dit 

elkablar från 

Klämman ansluter. 

Klämman 2 

Befintligt 

vindkraftverk 

Produktion: 

 12 GWh/år 

Klämman 1 

Befintligt 

vindkraftverk 

Produktion: 

 12 GWh/år 
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Planerad utbyggnad på Klämman: 

 

1. Batterilager. 

Ett batterilager  kan användas till att: 

-  Sälja stödtjänster till Svenska kraftnäts frekvensmarknad. 

-  Ackumulera el från timmar med lägre pris till timmar med högre pris.  

 

 

2. Nya vindkraftverk. 

Med två nya moderna vindkraftverk  på Klämman kan elproduktionen öka från dagens   

24 GWh/år  till 70 GWh/år. 

 

 

Kartbild över Klämman med befintliga och planerade anläggningar. 

 

Klämman 3 

Nytt vindkraftverk 

Rotordiameter: 172 m 

Navhöjd: 175 m 

Totalhöjd: 261 m 

Totalhöjd möh: 438 

 

öjd över havet:: 431 m 

Ny 350 m lång väg   

integreras 

 med ny kranplats  

vindkraftverket 

 

 

 

Klämman 2 

Befintligt vindkraftverk 

Rotordiameter: 126 m 

Navhöjd:  137 m 

Totalhöjd: 200 m 

Totalhöjd möh : 394  m 

 

 

Klämman 1 

Befintligt vindkraftverk 

Rotordiameter: 126 m 

Navhöjd: 137 m 

Totalhöjd: 200 

Totalhöjd möh.: 386 

 

Klämman 0 

Nytt vindkraftverk 

Rotordiameter: 172 m 

Navhöjd: 175 m 

Totalhöjd: 261 m 

Totalhöjd möh.: 435 

 

Nytt teknikområde 

Batterilager. 

Nätstation med elmätare 

EON:s elnät  ansluter  här 

3 000 m  elledning  till 

motagningsstationen i 

Reftele. 

 

 

Befintligt teknikområde 

Nätstation med elmätare 

EON:s elnät ansluter här. 

3 800 m elledning till 

mottagningsstationen i 

Reftele 

 

Befintlig väg  integreras 

med ny kranplats. 

Moasjövägen 

Befintlig skogsbilväg med 

god bärighet och med 

framkomlighet för delar 

till nya vindkraftverk. 

Vägen rustades 2015 och 

ansluter  till väg 599, 

2 300 m nordväst  om 

anläggningsområdet 

 

. 
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Allt mer väderberoende elproduktion 

Sverige har som mål att all el ska komma från förnybara energikällor år 2040. För att frekvensen i 

elnäten ska vara stabil, och för att vi ska få vår el dygnet runt, måste det produceras lika mycket el 

som det konsumeras.  Vattenkraft kan på ett både genialiskt och enkelt sätt sparas i dammar och 

användas när det behövs.  För sol- och vindkraft blir det mer komplicerat.  

 

 
Batterilager i anslutning till en sol- och  vindkraftspark.  

 

 
Hybridkraftverk är en lösning 
I framtiden kan decentraliserade anläggningar med hög flexibilitet, som batterilagringsanläggningar, 
bidra till att samordna vind- och solkraft. I takt med att andelen vind- och solkraft växer och 
kostnaderna minskar kommer alltfler batterilagringssystem att dyka upp. I ett så kallat 
hybridkraftverk kombineras vind- och/eller solkraftsproduktion med batterilagring på samma ställe. 
En kombination har många fördelar då produktion och lagring kan dela på samma nätanslutning. 
Allt sker inom samma infrastruktur och driften blir mer ekonomisk. Hybridanläggningar med 
batterilagring bidrar till mer stabila nät och kan ge ytterligare intäkter för vindkraftsoperatörer. 
 
Funktion  
Batterierna ryms i flyttbara containrar, batterilagret kan därmed  flexibelt dimensioneras till önskvärd 
storlek. Elen som produceras i vindparken kan antingen gå direkt ut i det publika elnätet, eller ladda 
upp batterierna för att vid ett senare tillfälle matas ut på nätet.  På så sätt kan el flyttas från timmar 
med lägre elpris till timmar med högre pris.  
 
Stödtjänster till nätbolag 
Svenska kraftnät är också intresserade att köpa s.k. stödtjänster. Det innebär att de får tillgång till 
kraftreserven i  t.ex. ett batterilager och  att man då  kan  reglera frekvensen   genom att släppa på el 
eller ackumulera el under bara några sekunder eller minuter. Till sådant är ett batterilager utmärkt. 
Idag är det vattenkraften som levererar dessa tjänster. Det innebär att dessa vattenkraftverk måste 
göra el även när det är blåsigt  väder  och därmed  elöverskott  i landet. Om batterier istället kan stå 
för frekvensregleringen så kan vattnet sparas till dagar då vinden är svagare och då Sverige ibland 
måste importera fossilbaserad el från kontinenten.  

 

https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/vindkraft/
https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/solkraft/
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Bergkvalitén på Klämman var tillräckligt bra  för att bygga bergsförankrade fundament 2015. 
 Fundamentet till Klämman2 väntar här på att få sina bergsförankrade stålvajrar uppspända. 

Byggmetoden sparar stora mängder betong i jämförelse med gravitationsfundament. 
 
 

Vid en utbyggnad är utsikterna goda  för att bygga fler bergsförankrade fundament på Klämman. 
 

 

 
 

 
En 62 meter lång vinge har backats 4 km på väg 599 och ska strax köras in på Moasjövägen i december 2015. 

 
 

Vid en utbyggnad kommer upp till 85 meter långa vingar att transporteras  in på samma sätt. 
Befintliga vägar bedöms hålla måttet ,  möjligen måste en del träd avverkas i kurvor? 
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Produktionsberäkningar 

2012-2013 genfördes en  vindmätning  på Klämman  med tillhörande produktionsberäkningar.  

Beräkningarna visade på en medelårproduktion på 23,7 GWh.  Utfallet har så här långt blivit något 

litet bättre. 

 

 
 

Bolaget har gjort egna  preliminära uppskattningar  över produktionsutfallet vid en utbyggnad.   

 

 

 

Att Klämman 1 & 2 förväntas   producerar mindre vid en utbyggnad beror dels på att de kommer att 

köras i ett annat MODE för att minska ljudemissionen,  dels på att parkförlusterna blir större vid en 

utbyggnad. 

 

Lokal självförsörjning  

Reftele, Ås och Kållerstad  utgör ett gemensamt distributionsområde för EON:s  ställverk  i Reftele.  

Årligen  förbrukas   det  55 GWh el här.  Tillsammans med allt fler solcellsanläggningar skulle  en 

utbyggnad på Klämman göra  området till nettoexportör av  el.   

 

Ljud 

I enlighet med Bolagets Tillståndsbeslut  utfördes ljudmätningar och därpå följande ljudberäkningar 

av företaget  ”Akustikverkstan”  under hösten 2016. Mätningarna visade att källjudet var  107 dB,   

1,0 dB högre än vad turbinleverantören garanterat.  De  efterföljande beräkningarna  visade  att 

begränsningsvärdet på 40 dB klarades med endast 0,1 dB i marginal till det närmst belägna bostaden 

vid Veken,  720 m öster om Klämman 2  (se karta med ljudutbredning på nästa sida).   

Klämman 1 o 2

År Produktion Tillgänghet

GWh %

2016 23,7 95,8

2017 25,8 97,7

2018 23,1 98,8

2019 25,6 99,6

2020 25,6 96

2021 23,0 98,6

Medel 24,5 97,8

Turbin                Elproduktion  GWh/år

Nuläge Vid utbyggnad

Klämman 3 24

Klämman 2 12 11

Klämman 1 12 11

Klämman 0 24

Summa: 24 70
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Vid en tillbyggnad  så kommer  40 dB inte att klaras vid Veken  eftersom ljudemission från Klämman 0 

och Klämman 3 adderas till befintlig ljudkuliss.  En lösning kan vara att köra Klämman 2, och kanske 

även Klämman 1, i ett annat MODE där källjudet  reduceras.  Om källjudet sänks med 1 dB, sjunker 

också ljudet vid bostadshuset vid Veken med 1 dB.  Även produktionen  av el minskar då turbinerna 

körs i ”snällare” MODE. 

 

 

 
 

 

Bolaget kommer att upphandla  en auktoriserad  beräkning för hur en utbyggd vindpark kan ljud-

optimeras   för  att klara ljudkravet  vid  varje bostad och vilken beräknad ljudnivå  närbelägna 

bostäder  då kommer att få. 

 

Vestas V126 3,3 MW   (Klämman 1&2)

MODE Källjud dB Produktion %

0 107 100

1 106 99 *

2 104 96 *

3 102 93 *

4 100,5 90 *

* Uppskattningar



9 
 

Rörliga skuggor 

I dagsläget  skulle  de två bostäderna vid Veken få mer rörlig skugga än vad som är tillåtligt om  

turbinerna körts utan begränsningar.  Skuggreducering är därför aktiverad vilket gör att Klämman 1 

vid soligt väder står stilla under  vissa  dagar och klockslag medan  Klämman 2 står stilla under andra 

datum och klockslag.  Stillestånden innebär att bostadshusen slipper rörlig skugga. 

 

 

 

Bolaget kommer att handla upp  en auktoriserad beräkning över hur skuggfördelningen blir vid en 

tillbyggnad och vilka skuggbegränsande åtgärder som krävs för att klara gällande gränsvärden vid 

varje bostad. 
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Vindkraftsarrende  

Idag fördelas  ett vindkraftsarrende till fem fastigheter runt Klämman. Vid en utbyggnad kan fler 

markägare komma i åtnjutande av  en sådan  årlig ersättning.   

 

Verksplatser 

Fastighetsägare som får ett vindkraftverk på sin mark får en särskild del av arrendet. 

 

Vindupptagningsområde 

En annan del av arrendet  går till vindupptagningsområdet  som bestäms genom att runt varje 

vindkraftverk rita en cirkel där radien = vindkraftverkets rotordiameter x 5.   Arrendet fördelas med 

ledning av hur många  m2 respektive fastighet  har i vindupptagningsområdet. 

 

 

 
  

Kartbilden är ett exempel på hur ringarna kan komma att se ut. Slutliga utseendet bestäms av 

definitiva  verksplaceringar, vilken turbinstorlek som väljs samt om det blir en  eller två nya turbiner 
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Närboende 

 

Enkäter 

2017  genomfördes  en enkätundersökning bland ca 40  närboende: 

”Hur vindkraftverken uppfattas  efter 1 år”.   

2022 gjordes samma procedur med enkäten ”Hur vindkraftverken uppfattas efter 6 år” . 

Sammanfattningsvis anser  flertalet svarande  att  de  inte störs alls  av vindkraftverken    medan   

resterande  känner sig  störda  i  varierande  grad. 

 

 

Kompensation för närhet                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De två bostäderna vid Veken, 720 m resp. 840 m till närmsta turbin, har sedan 2016 tagit emot en 

årlig ersättning som kompensation för deras relativa närhet till vindkraftverken. Vid en utbyggnad 

kan fler bostäder komma ifråga för en sådan ersättning. En beräknad ljudnivå på 35 dB kan vara ett 

kriterium för när en ersättning kan vara aktuell.  

 

 

Bygdepeng 

Bolaget överväger möjligheten att vid en utbyggnad avsätta  medel  som årligen kan gå till en bredare 

allmänhet i  bygden som t.ex.: 

-  Bidrag till Ölmestadskolan och Segerstadsskolan  (för  elevstipendium mm). 

-  Trivselpeng till Solbacka. 

-  Bidrag till föreningsverksamhet i Reftele. 

-  Bidrag till Moasjövägens årliga underhåll. 

-  Medverka till anläggandet av en snabbladdningsstation för elbilar i Reftele. 

 

 

Med vindkraftverk som granne 

Bolaget förstår  mycket väl att vindkraftverkens  existens  kan vara en olägenhet för de som bor nära. 

För de som bor riktigt nära är det helt uppenbart, för var och en,  att vindkraftverken  ger  en stor  

påverkan.  Precis som andra företeelser i samhället  som  t.ex. industrier, vägar, flygtrafik, jordbruk. 

 

Även för  de som bor på lite längre avstånd kan lokala förhållanden som  topografi, trädridåer, 

väderlek,  vindriktning  göra att vindkraftverken, från  tid till annan,  kan göra sig tydligt påminda. 

En del av dessa  fenomen  förutsåg  vi  inte fullt ut för 10 år sedan.  

 

Om man ser  nyttan  med en järnväg, en industri,  ett aktivt jordbruk eller ett vindkraftverk så kan 

man säkerligen lättare stå ut med eventuella olägenheter.   Om man därtill har ett direkt  intresse  i 

verksamheten så  kan det kanske  kännas ännu lite bättre?   

 

Klämman Vind anser att ett delägarskap bland närboende skulle vara  ett utmärkt sätt att fördela 

vindkraftens fördelar  också  till de som dagligen ser och hör turbinerna.  Vår avsikt är därför att  ge  

närboende möjligheten  att  köpa in sig i vindkraften på Klämman genom att bli aktieägare i 

Ölmestad Vind AB.    
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Närboende = boende inom 2 500 meter från Klämman  som hör och ser vindkraftverken från sina hus. 

 

 

Ni som är intresserade av aktier och vill veta mer kan mejla:   hans.tsvensson@telia.com 

 

 

 

Projektet är i sin linda 

Mycket kan komma att justeras och ändras de kommande månaderna. T .ex. vet vi ännu inte säkert 

att EON: mottagningsstation i Reftele kan ta emot  effekten från två nya vindkraftverk.  Kanske klarar 

man bara ett vindkraftverk?  Den tekniska utvecklingen är mycket snabb   inom förnyelsebar  energi 

och kanske kommer det visa sig  att en vätgasproduktion kan vara ett alternativ eller komplement till 

ett batterilager?  Och kanske finns det möjligheter att bygga en solcellspark i anslutningen till  

vindkraftverken för att nyttja befintlig elanslutning på ett mer effektivt sätt? 

. 

Ni som har frågor och synpunkter på annat än aktier är också välkomna att höra av er redan nu. 

Bolaget avser  att hålla er informerade under sommaren och hösten  varefter projektet  framskrider.   

I oktober  planerar vi för  ett samrådsmöte där bl.a. nygjort utredningsunderlag  kommer att 

redovisas och era synpunkter bemötas och beaktas. 

mailto:hans.tsvensson@telia.com
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Preliminär tidplan  

 

 

År/månad Moment 

2022   

juni Tidig information till närboende. Tidigt samråd med Länsstyrelsen och berörda kommuner. 

juli Remissförfrågningar till Förvarsmakten, Trafikverket, mobiloperatörer m.fl. 

Juli Upphandling av utredningsuppdrag. 

aug Framtagande av uppdaterad landskapsanalys med nya fotomontage. 

aug Framtagande av produktions-, ljud- och skuggberäkningar. 

aug - nov Kompletterande natur- , kultur- och  fågelinveteringar. 

okt Samrådsmöte med närboende, övriga sakägare och allmänhet. 

nov Överenskommelser med markägare (inom vindupptagningsområdet)  och närboende (inom 35 dB). 

dec Intresserade närboende lämnar in intresseanmälan för aktieköp i Ölmestad Vind. 

    

2023   

Feb - april Kompletterande  rovfågel- och flyttfågelinventeringar. 

maj Informationsmöte med närboende, övriga sakägare och allmänhet. 

juni Tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Östergötland. 

dec Gislaved kommun ger sitt remissutlåtande till ansökan. 

    

2024   

april Länsstyrelsen i Östergötland  presenterar utfallet av sin tillståndsprövning.  

maj - dec Upphandling av batterilager, vindkraftverk, fundament, elanslutning och markarbeten. 

    

2025   

jan-dec Byggnation och driftsättning.  

 

 

 

Ny vy från Dye by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


