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Vattenfall: Bygger största vindkraftparken i Storbritannien 
 
Vattenfall inleder nu byggfasen av den brittska vindkraftparken Pen y Cymoedd i South Wales. 
Vindkraftparken beräknas få en total effekt på 228 MW fördelat på 76 kraftverk. Pen y Cymoedd 
beräknas producera el till 140 000 hushåll varje år. 
 
Pen y Cymoedd, som blir Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i Storbritannien, kommer att tas i 
drift 2017. Redan 2008 inleddes tillståndsprocessen och idag går arbetet vidare i och med att fundamenten 
till de 76 kraftverken börjar byggas.  
 
– Vi är mycket glada att så många arbetstillfällen kan skapas här i södra Wales. Den kapaciteten kommer nu 
att bidra till att bygga ut den potential som finns för vindkraft i den här regionen, säger Piers Guy, ansvarig 
för Vattenfalls landbaserade vindkraft i Storbritannien. 
 
Det drygt 4,5 hektar stora vindparksområdet har avverkats och tillfartsvägar har byggts. När parken är 
färdigställd kommer där även att finnas en mountainbikebana på området. 
 
Projektet arbetar i samförstånd med det lokala samhället i strävan att upprätthålla goda kontakter och vara 
lyhörd för synpunkter och förslag från allmänheten. Bland annat har en ”Community fund” instiftas som 
kommer att ge en avkastning motsvarande omkring 20 miljoner kronor per år under de 20 år som 
vindkraftparken beräknas vara i drift. 
 
Under torsdagen 5 juni kommer 150 inbjudna gäster att guidas runt parkområdet, se startskottet för det 
första fundamentet och höra tal av bland andra Pirts Guy, Vattenfall. Vattenfalls totala investering i Pen y 
Cymoedd uppgår till ca 4,5 miljarder kronor. 
 
Fakta Pen y Cymoedd 
 
Antal turbiner  76 st 
Effekt per turbin 3MW 
Total effekt  228 MW 
Total produktion 700 GWh 
Max höjd (vinhspets-mark)  145 m 
 
Mer information (engelska) finns på slideshare.  
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