
Allmän information

Vindkraftspark Tomasliden – byggstart & tidplan

wpd har som ambition att hålla närboende till våra vindkraftsparker informerade om vad 

som händer under byggnationens olika faser. Nedan finner du information om när 

anläggningsarbeten sker, om ditt företag kan hjälpa till och hur det fungerar med 

bygdemedel från vindkraftsparken. 

Vindkraftsparken kommer bestå av 10 vindkraftverk med 200 m totalhöjd, enligt befintligt 

tillstånd. Projektområdet ligger i Norsjö kommun ca 10 km väster om Bastuträsk, se karta 

nedan.  

Förstärkning och byggnation av vägar fram till och inom vindkraftsparken beräknas starta i 

början av november 2022. Fortsatt byggnation av vägar, kranplaner samt anläggande av 

fundament och kablar planeras ske med start våren 2023. Installation av vindkraftverken 

startar sommaren 2024 och arbetet beräknas vara klart i december 2024. 

Projektområdet utgör under anläggningstiden en byggarbetsplats och av säkerhetsskäl är det 

mycket viktigt att obehöriga inte vistas i området (om inte något annat har avtalats särskilt). 

Inom projektområdet sker kontinuerligt tunga transporter och sprängning vid behov. När 

vindkraftsparken är installerad och har tagits i drift kommer wpd däremot inte att ha några 

avspärrningar i området. 



Byggnationen innebär att trafiken på infartsvägen mot Tomasliden samt Rävelslidenvägen från 

och med vintern 2022 kommer att öka.  

När vindkraftverken levereras år 2024 sker det på specialanpassade lastbilar som kör olika delar 

av vindkraftverken som blad, torndelar och maskinhus. Transporterna är mycket långa och breda 

så de kommer behöva hela vägens bredd, vilket betyder att vägen kommer att stängas av 

tillfälligt. Det gäller bara under tiden för varje enskild transport och sker vanligen kvälls- och 

nattetid varför vi hoppas det  inte ska medföra några stora hinder för vanlig trafik. 

Platschef under byggnationen är Lukas Arklöf så har ni följdfrågor kring byggnationen 

kan ni kontakta honom. Ni når honom på 070-222 87 83 eller l.arklof@wpd.se. Finns 

det frågor kring samordning med jakt är Lukas också rätt person att prata med. 

Vindkraftsparken beräknas producera ca 200 GWh (200 miljoner kWh) el per år vilket motsvarar 

genomsnittlig förbrukning av hushållsel för ca 37 000 bostäder.  

Är ditt företag intresserad att delta? 

Under byggnationen skapas arbetstillfällen, det kan handla om allt från entreprenadfirmor och 

snöröjning till boenden och catering. wpd har anlitat företaget Medla som tillhandahåller en 

affärsplattform där lokala och regionala företag kan registrera sitt intresse för att delta i 

projektet. Kontakta undertecknad om ni har intresse av mer information om affärsplattformen 

och hur man registrerar sig. 

Bygdepeng 

wpd har beslutat att avsätta en bygdepeng från vindkraftsparken motsvarande 0,5 % av 

intäkterna. Storleken på medlen beror bland annat på hur elpriset utvecklas men uppskattas ge 

ca 300 000-450 000 kronor per år. Bygdepengen utbetalas årligen med start året efter att 

vindkraftsparken tagits i drift. Bygdepengen kommer administreras av Norsjö kommun och är 

avsedd för projekt och anläggningar som inte ingår i kommunens normala åtaganden. Det kan 

exempelvis vara att rusta upp en bygdegård eller anlägga ett vindskydd. Om du vill veta mer om 

detta kan du kontakta kommunens kontaktperson Ingrid Ejderud Nygren, tel. 0918-141 42,  

e-post ingrid.ejderudnygren@norsjo.se  

På projektets webbsida www.wpd.se/tomasliden finns ytterligare information och 

kontaktuppgifter om du har några frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Angelica Widing 

Tel: 0733-289621 

E-post: an.widing@wpd.se  


