
Det vi riskerar
Ripfjället

Den här bilden på Ripfjället är bara en rubrikbild.
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Korna från Gammelselen på Ryavägen sommaren 2019

Ryavägen / Femtvägen är en liten krokig väg men den kommer att bli mycket större. 
Vägen måste hålla för alla tunga transporter, det räcker inte med att ”röja lite sly för 
att bredda vägen” som det framställdes på samrådsmötet.
Är det en motorväg genom skogen vi kan se fram emot?

I Wpds papper och när dom presenterade projektet var dom helt klara med att all 
transport skulle ske över Tandöbron i Lima och över Almberget och längs Femtsjön. 
Sedan skulle uppfarten till området ske från Ryans festplats. Sedan dess finns det 
indikationer att om verken kommer över Värmland så gör man en ny väg från 
näsberget och norrut längs bredsjön.

Bilden är tagen i juli 2019 på Ryavägen. Hur länge kan vi möta kor, får och getter kring 
fäbodarna kring Ripfjället?
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Så här kan det se ut
Den här vingen är ungefär lika lång som vingarna blir till verken på Ripfjället. Denna 
vinge är 88 meter. Vi tror att vingarna som ska till Ripfjället kommer att vara 80 meter. 
Det bygger vi på källorna nedan.

Vägarna måste förstärkas, kurvor rätas ut, broar byggas om…
Det är 90 st sådana här transporter som ska till Ripfjället.

Vi undrar också: under tiden som alla dessa transporter ska ske på Femtvägen / 
Ryavägen: hur kommer alla vi andra fram? Vad händer om en brådskande transport 
måste fram? 

Källa till storlek på vingarna:
Wpd: bygger park på Aldermyrberget i Skellefteå med 17 st 4,2MW vindkraftverk 
Vestas V50. Enligt Vestas hemsida är rotorbladen 74 m långa.
- På Ripfjället planeras 30 st 6MW-verk enligt wpd.se

Vestas har ett vindkraftverk på 5,6 MW med 80 meter långa rotorblad.
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- https://www.wpd.se/wpd-bygger-vindkraftpark-aldermyrberget-72-mw-i-
skelleftea-kommun/

- Vestas V150 4MW bladen 74 m långa  
Vestas V162 5,6MW bladen 80 meter långa.

- Bilden från forskning och Framsteg: 
https://fof.se/tidning/2018/5/artikel/rekordstora-vindkraftverk

23



Kolla på den här videon, den visar en transport av en 57 meter lång Vestas vinge. 
Alltså ca 20 meter kortare än de som ska fraktas till Ripfjället.

Om datorn är ansluten till wifi eller 4G (parkopplad med mobiltelefon) borde ni kunna 
se videon.

Länk om ni ska titta i webläsaren: https://www.youtube.com/watch?v=iTpZ5V4HrK4 
När du förbereder för mötet: öppna en webläsare, se till att datorn är ansluten till wifi
eller mobilt nät. Skriv in länken ovan i webläsaren och starta videon.
Pausa videon och förminska webfönstret så kan du bara ta upp det när du kommit hit 
i presentationen om inte den inbäddade videon fungerar.
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Här är en till intressant video som visar bygget av ett verk, troligen nästan lika stort 
verk som de vi ska få på Ripfjället. 

Man kan spola i den om man inte vill lägga 10 minuter på den.

https://www.youtube.com/watch?v=rI7GRfhcQbk

Förbered på samma sätt som förra videon när du förbereder för presentationen. 
Denna video är spärrad för inbäddning så den måste man titta på via webläsare. Gör 
så här om du inte förberett;
1) Gå ur presentationen (förminska den)
2) Kopiera in länken ovan i datorns webläsare. Sätt igång och titta.
3) När den är klar: stäng webläsaren och öppna presentationen igen
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