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30 000 ton betong till vindkraftspark
Gustav R. levererar 30 000 ton
betong till bygget av vindkraftsverket i Lyngsåsa utanför Alvesta.
Uppdraget består av att förse vart
och ett av de 22 fundamenten med
nödvändig vikt och hållfasthet i
form av betong.
Vindkraftverken tas i bruk om ett år
Det ska alltså bli 22 vindkraftverk i parken. Av
dessa fundament är 16 st av typen bergförankrade med en diameter på 12 meter, fyra st är gravitationsfundament ”torra” med en diameter på
22 meter och två st gravitationsfundament ”blöta” med en diameter på 26 meter. Det är danska
Stenger & Ibsen Construction Sverige AB som
svarar för leveransen av fundamenten och som
har valt att samarbeta med Gustav R. Johansson
när det gäller betong i valda kvaliteter.

Tillverkning av ett av de bergförankrade fundamenten.

Platschefen är nöjd

Ström till 60 000 hushåll

Mats Isaksson som är Stenger & Ibsens platchef
vid bygget av fundamenten i Lyngsåsa, tycker
att Gustav R. galant klarar av de höga krav på
kvalitet och logistik som ställs i ett projekt som
detta. Det är Johnas Ringius som är Gustav R.s
projektledare i Lyngsåsa och han ansvarar för att
Gustav R. levererar 12 500 kubikmeter betong till
projektet. En volym som ska slutlevereras i oktober, vilket ställer mycket stora krav på planering
och effektivitet.

Fundamenten ska vara färdiga för montage av
de 210 meter höga vindkraftverken, strax före jul
i år. Det är det internationella bolaget BayWa r.e.
som har utvecklat projektet och nu låter uppföra vindkraftsparken som en totalentreprenad till
den slutliga ägaren SUSI Partners från Schweiz.
Danska Vestas har anlitats för leverans, montage och installation. BayWa r.e. kommer efter
driftsättningen att ansvara för förvaltningen av
vindkraften på uppdrag av SUSI Partners.
Vindkraftverken beräknas tas i bruk under
sommaren 2021 och då producera 345 gigawattimmar per år vilket mostvarar elförbrukningen
för cirka 60 000 hushåll.

Mats Isaksson är platchef för bygget av
fundamenten i Lyngsåsa och han är mycket
tillfreds med samarbetet med Gustav R.
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Gustav R. förser sin maskinpark med:

Två nya hjulgrävare
Stefan Axelsson är fordonsansvarig på Gustav R.
och han är nog den på firman som vet mest om de
nya grävarna.
Stefan berättar att båda maskinerna kommer från
Volvo – en Volvo Ew160E och en Volvo Ew170E. Båda
går på däck av den modernaste sorten som är skonsam mot underlaget den ska arbeta från och transporteras på. Stefan menar vidare att maskinerna, i enlighet med Gustav R.s miljöpolicy, motsvarar de högsta
miljökraven. Maskinen Ew170E är något kortare och
kompaktare än Ew160E och därför utomordentligt
effektiv i tät bebyggelse och trånga utrymmen och
kör för närvarande åt Ljungby kommun V.A. Den senare ser man mest på egna entreprenaduppdrag.
Den som är nyfiken och vill veta mer om de nya
grävarna är välkomna att ringa Stefan Axelsson på
tel 0372-48483.

Volvo Ew170E ”in action”.

Porträttet:

Har du något tungt du behöver flytta?
– Ring då
Lars-Gunnar på
Gustav R.

Lars-Gunnar är en riktig
tungviktare!

Lars-Gunnar Gustafsson har
jobbat på Gustav R. i snart 31 år,
varav de senast 17 åren som kranbilschaufför. Lastbilen, som försedd
med en 53 tonmeters kran, lyfter
det mesta i bygg- och konstruktionsbranschen.
Den bil han nu förfogar över är
en bara två år gammal Scania som
Lars-Gunnar gärna visar upp. Han
gillar jobbet, särskilt med tanke på
att han har stor frihet och ansvar
för uppdragen han utför. Det blir en
hel del kundkontakter, något som
Lars-Gunnar uppskattar mycket.

Lars-Gunnar ler i motljus.

Familj: Sambo och två utflugna
barn.
Bor: I Ljungby i en marklägenhet.
Fritid: Tillbringas med familjen
och goda vänner, en MC och
träning.
Äter helst: Bra kött med lagom
mycket grönsaker.
Dricker gärna: Det mesta eller
lite av varje.
Läser: Främst Smålänningen och
då helst nyheterna
Ser på TV: Inte mycket men
möjligen nyheterna.

