
 

Vindpark Aldermyrberget - Vindkraftverk på väg! 
wpd vill informera om att vindkraftverken till Aldermyrberget norr om Jörn kommer att börja 

transporteras på vägarna från ca den 15 juni och pågå till ca 15 september 2020. 

Förseningar kan dock alltid uppstå, särskilt i dessa tider.  

 

Vindkraftverken levereras på specialanpassade lastbilar uppdelat i olika delar såsom blad, 

torndelar och maskinhus av vindkrafttillverkaren Vestas, och monteras sedan på platsen. 

Transporterna är mycket långa och breda, bladtransporterna är ca 80 m långa och den största 

torndelen ca 6,5 m bred, det är ca 12 transporter per vindkraftverk. Transporterna planeras gå 

från Piteå hamn via väg 373, förbi Långträsk, via Myrhedsvägen norrifrån till projektområdet, 

samt en kort sträcka längs väg 904 norr ut till västra sidan av projektområdet (se kartor nedan). 

Längs väg 904 till västra infarten går transporter för tre verk, ca 20 % av transporterna, övriga 

svänger in tidigare vid de två infarter som finns längs asfaltsvägen.  

  



 

När lastbilarna kommer behöver de hela vägens bredd, vilket betyder att vägen kommer att 

stängas av tillfälligt. Detta gäller dock bara under tiden för varje enskild transport och ska 

förhoppningsvis inte medföra några stora hinder för vanlig trafik. Dessutom sker de riktigt breda 

och långa transporterna kvälls-/nattetid med avgång från Piteå mellan kl. 20-24.  

Området på Aldermyrberget är liksom tidigare en byggarbetsplats och av säkerhetsskäl är det 

mycket viktigt att obehöriga inte vistas i området, se karta nedan. När vindkraftverken monteras 

sker arbetet i 12-timmars pass mellan måndag-lördag, vilket innebär att dessa restriktioner gäller 

dygnet runt, om inte något annat har avtalats särskilt. Arbetet beräknas vara klart i december 

2020 och samtliga vindkraftverk tas i drift i början av 2021.  

 

wpd hade planerat ett allmänt informationsmöte i maj 2020 men på grund av situationen med 

Covid-19 har detta inte varit möjligt, varför vi istället informerar skriftligt på detta sätt.  

Vindparken kommer att leverera ca 270 000 000 kWh el per år vilket motsvarar hushållsel för 

ca 54 000 villor och kan minska koldioxidutsläppen med ca 200 000 ton per år genom att ersätta 

annan fossilbaserad elproduktion. Vindparken bidrar även med bygdepeng lokalt och 

arbetstillfällen i regionen.  

På vår hemsida www.wpd.se/aldermyrberget finns ytterligare information och möjlighet att 

ställa frågor. Kontakta även gärna Site Manager Lukas Arklöf vid eventuella praktiska frågor på 

telefon 070-222 87 83 eller e-post l.arklof@wpd.se  


