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På gång i april 
Det är fortfarande vintrigt i vindparken men vi har ändå startat upp betong-
stationen igen och har återupptagit arbetet från i höstas. Medarbetare från  
NCC är på plats och arbetar med bland annat armering av fundamenten.  
 
Grovbrytningen av vägar kommer att avslutas i april och sedan är det dags att 
lägga på krossmaterial på den del av vägnätet som är byggt under vintern.  
 
I den nordliga delen av vindparken pågår montering av torn. Tre torn har  
kommit upp och ett av dem blir komplett monterat under första veckan i april. 
Åker du vägen mellan Ramsele och Lungsjön kan du se att de sticker upp  
ovanför trädtopparna.  
 
Nu ser vi fram emot att snön smälter så att vi kan städa och rensa upp längs  
vägar och på övriga ytor. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

9 apr 2014 

Montering	  pågår.	  I	  Björkhöjdens	  norra	  del	  sticker	  tre	  torn	  upp	  över	  trädtopparna.	  
Transporterna	  av	  torndelar	  löper	  på	  enligt	  plan	  och	  vi	  har	  mellan	  4	  och	  8	  lastbilar	  
som	  rullar	  in	  i	  vindparken	  per	  dag.	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  
har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  
entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  
personerna	  nedan	  om	  du	  är	  
intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  
uppställningsplatser	  och	  
fundament:	  	  
NCC,	  	  
Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  	  
Siemens,	  	  
Lene	  Mueller,	  +45	  303	  771	  17.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  	  
Eltel,	  	  
Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  	  
KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  	  
Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Transportinformation 
Under	  våren	  2014	  startar	  leveransen	  
av	  90	  vindkraftverk	  till	  vindpark	  
Björkhöjden.	  Kraftverken	  
transporteras	  med	  fartyg	  från	  
Danmark	  till	  Köpmanholmen	  i	  
Örnsköldsvik.	  Där	  lastas	  de	  om	  för	  
vidare	  transport	  med	  lastbil.	  
	  	  
De	  vägar	  som	  är	  aktuella	  för	  våra	  
lastbilstransporter	  är:	  
	  	  
•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  	  
Lastbilstransporterna	  är	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar.	  
	  
Aktuellt för väg 969 
För	  vingtransporterna	  på	  väg	  969	  
gäller	  speciella	  förhållanden.	  Dessa	  
transporter	  är	  över	  35	  meter	  och	  får	  
endast	  ske	  vardagar	  9-‐15.	  
	  
Transporterna	  går	  i	  konvoj	  från	  
Brorssons	  Åkeri	  utanför	  Ramsele	  till	  
Björkhöjden.	  I	  anslutning	  till	  
konvojen	  kör	  6	  vägtransportledare	  
och	  6	  varningsbilar.	  	  
	  
En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  mötande	  trafik	  
till	  speciella	  mötesplatser	  där	  de	  får	  
vänta	  5-‐10	  minuter	  till	  konvojen	  
passerat.	  Om	  närboende	  har	  
speciella	  behov	  som	  t	  ex	  skolbussar	  
eller	  annat	  –	  tveka	  inte	  att	  ta	  kontakt	  
så	  försöker	  vi	  lösa	  situationen.	  
 
Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 
 
Leveranserna	  av	  delar	  till	  
vindkraftverken	  kommer	  att	  pågå	  till	  
och	  med	  våren	  2015.	  
 
 
 
 
 
 


