Treblade Björkvattnet
Vindkraftpark
July 2020 Transportation

Komponentleveranser / Component Deliveries
•20st. Leveranser för varje vindkraftverk:

•20No. deliveries for each turbine:

• 7st. Tornsektioner

• 7No. Tower sections

• 8st. komponenter för Nacelle (maskinhuvud, drivlina,

• 8No. for Nacelle (machine head, drivetrain, generator,

• 1st. Nav

• 1No. Hub

• 3st. Huvuddelen av vingarna

• 3No. Blades

• 1st. Vingspetsar (ett fordon för varje set om tre)

• 1No. for Blade tips (one vehicle for each set of three)

• Importhamnar är Köpmanholmen (Tornsektioner och

• Port of Import are Köpmanholmen (Tower and Blades) and

• Leveranserna startar i mitten av juni 2020 och pågår till

• Deliveries will start mid June 2020 and continue until the end of

• Den lokala transportvägen för vindkraftskomponenter från

• The local delivery route for turbine components from Ramsele is

generator, transformator glasfibersektioner och reservdelar)

vingarna) och Sundsvall (Nacelle och Nav)

slutet av oktober 2020.

Ramsele beskrivs på nästa bild.

transformer, fibre glass sections and parts containers)

Sundsvall (Nacelle and Hub)

October 2020.

detailed in the next slide.
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Komponentleveranser / Component Deliveries
•Rutt:

•Route:

• Anländer från söder, sväng från väg 331 till väg 950 vid
Ramsele
• Väg 950 till väg 969
• Till vindparken från öster

• Arriving from the south, turn from Road 331 on to Road
950 at Ramsele
• Road 950 to Road 969
• To site from east

Vindparken från öster / Site from east
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Komponentleveranser / Component Deliveries
•Detaljer:

•Details:

• Torn: 7 st sektioner + tornbultar och trappor
• Totalt antal leveranser ~ 250 lastbilar

•Schema:

• Towers: 7No. Sections + tower bolts and stairs
• Total number of deliveries ~250 trucks

•Schedule:

• Mitten av juni till slutet av augusti
• 2-3 hela torn per vecka (15-23 leveranser per vecka)
• Leverans av dessa komponenter kommer att ske nattetid:
• Från Köpmanholmen samtliga nätter utom tisdagar och lördagar
• Ankommer till vindparken mellan 04.00-06.00

• Mid-June to end of August
• 2-3 tower sets per week (15-23 deliveries per week)
• Delivery of these components will happen at night:
• Leave Köpmanholmen any night (except Tuesday and
Saturdays)
• Arrive at site between 4:00-6:00

Exempel på semi-trailer transport för tornen / Example of Tower semi-trailer transport
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Komponentleveranser / Component Deliveries
•Detaljer:

•Details:

• Vingarna: 3 st vingar + 1 transport för vingspetsar
• Totalt antal leveranser ~ 132 lastbilar

• Blades: 3 blades + 1 transport for blade tips
• Total number of deliveries ~132 trucks

•Schema:

•Schedule:

• Slutet av juni till slutet av september
• Upp till 2 uppsättningar vingar per vecka (8 leveranser per vecka)
• Transport av dessa komponenter kommer att ske nattetid:
• Från Köpmanholmen samtliga nätter utom tisdagar och lördagar
• Ankommer till vindparken mellan 04:00-06:00

Image credit: GE Renewables

• End of June to end of September
• Up to 2 sets of blades per week (8 deliveries per week)
• Delivery of these components will happen at night:
• Leave Köpmanholmen any night (except Tuesday and
Saturdays)
• Arrive at site between 4:00-6:00
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Komponentleveranser / Component Deliveries
•Detaljer:

•Details:

• Nacelle och Hub: 8 St för Nacelle och 1No för Hub
• Totalt antal leveranser ~ 297 lastbilar
• Importhamn: Köpmanholmen / Sundsvall

•Schema:

• Nacelle and Hub: 8No for Nacelle and 1No for Hub
• Total number of deliveries ~297 trucks
• Port of import: Köpmanholmen / Sundsvall

•Schedule:

• Början av juli till slutet av oktober
• Normalstora containrar och överdimensionerade komponenter
(maskinhuvud, drivlina, hubb) kan levereras under dagtid

• Beginning of July to end of October
• Normal sized containers and the oversize components (Machine Head,
Drivetrain, Hub) can be delivered during the day

Exempel på Nacelle-transport / Example of Nacelle transport
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