
 
 

 

 

Information avseende projekt Västraby & Rögle vindkraftsparker 

I det pågående projektet Rögle och Västraby vindkraftsparker ingår uppförande av grusvägar, 

byggnation av 13 vindkraftverk, 5 st i Västraby parken och 8 st i Rögle parken m.m. 

Grusvägar 

Grusvägarna i Västraby parken är nu färdigställda. Arbetet med de grusvägar som uppförs i Rögle 

parken har startat i början av veckan (vecka 43) och beräknas pågå under ca 2 månader. Transporter 

av grus och övrigt materiel som krävs för byggnation av vägarna kommer att gå via väg 112 och sedan 

vidare via Tånga och Rögle. Återvändande lastbilar kommer att nå väg 112 huvudsakligen via Välinge. 

Nämnda transporter beräknas trafikera dessa vägar primärt under vardagar, måndag-torsdag, mellan 

kl. 0600 och 1900. Vissa transporter under fredagar kan dock ej uteslutas i detta skede. 

 



 
 

 

Pålning för fundament 

Pålningsarbetena i Västraby parken för betongfundament kommer att pågå fram till slutet av 

november. Efter ett kort avbrott flyttas denna verksamhet till Rögle parken. I Rögle parken kommer 

dessa arbeten att pågå (preliminärt) i ca 3 månader. Dessa arbeten medför viss bullerstörning vilket vi 

beklagar. 

Gjutning av fundament 

Gällande tidplaner för de ovan nämnda vindkraftsparkerna indikerar att betongfundamenten i Västraby 

parken preliminärt kommer att uppföras under perioden mellan vecka 1444 och vecka 1451 och 

uppförandet av fundament i Rögle parken kommer att ske under perioden mellan vecka 1506 och 

vecka 1518. Detta innebär ett avbrott om 1,0 – 1,5 vecka mellan gjutningarna i Västraby respektive i 

Rögle parken. Gjutningen av varje fundament tar en dag. 

Gjutningen av vart och ett av dessa fundament kommer att ske kontinuerligt under en max 12 timmar 

lång period. Varje gjutning kräver ett 60-tal betongtransporter vilka når arbetsområdet söderifrån, via 

Allerum, via Jonstorps- och Svedbergavägen. Återvändande bilar kommer att passera Turpköpsvägen 

och Allerum.  

Transporter och installation av vindkraftverk 

Transporter av vindkraftverk och deras torn är aktuella under sommarmånaderna 2015.  Efterföljande 

installation av vindkraftverk sker preliminärt mellan augusti och oktober 2015. 

Projektets hemsida  

Korrigeringar av ovan nämnda tidplaner kommer att redovisas på projektets hemsida, www.vardar.se, 

inte senare än en vecka innan start av respektive arbetsmoment. 

På hemsidan finns också kontaktuppgifter till de personer som kan kontaktas för ytterligare information 

eller frågor antingen vi e-mail eller på telefon. 
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Västraby & Rögle projekteldning 

 

För distribution av denna information anlitar vi posten och postens uppdelning av geografiska 

områden genom postnummer. Detta innebär att detta blad delas ut även till de hushåll som aldrig 

kommer att beröras av projektet eller dess transporter, t ex hushåll belägna öster om E6 

http://www.vardar.se/

