INFORMASJON

Hitra 2 vindpark
NYHETSBREV • UTBYGGING AV HITRA 2 VINDPARK

AUGUST 2019 # 5

Alle transporter ferdig

Veltet kran

går inn i parken er skiltet med informasjon og kontaktnummer.

Som mange kanskje allerede har fått
med seg gjennom media er alle transporter av turbindeler til Hitra 2 vindpark
nå gjennomført. Det pågår nå bare intern transport av deler fra opplagsområdet ut til de enkelte turbinpunktene.

Kranen som veltet tidligere i sommer er
nå fraktet bort. Alle masser som kunne
være forurenset av olje og diesel er
fjernet. Området vil nå bli arrondert med
rene masser for revegetering.

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og
sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å
ferdigstille anlegget uten personskader
av noe slag.

Kraft levert på nettet
Etter hvert som grupper av turbiner er
ferdig montert og testet vil de bli koplet
på nettet. Første kWt ventes levert i begynnelsen av august. Alle turbinene og
styringssystemene skal gjennom en
grundig test før vindparken kan overleveres til driftsorganisasjonen.

Videre fremdrift
17 turbiner ferdig
montert

Mer informasjon om
vindparken og
utbyggingen finner dere på
www.fosenvind.no.
KONTAKT OSS:
Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt
med oss.
Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Hitra 2 vindpark er:
Byggeleder
Svein Erik Totland
970 53 188

I siste uke av juli var 17 turbiner ferdig
montert. De siste 9 turbinene vil bli montert i løpet av de august.

HMS-leder
Odd Joar Vevang
Mobil: +47 934 01 655

I løpet av høsten vil alle turbiner være
montert, testet og satt i drift. Det gjenstår en del etterarbeid med opprydding
og arrondering langs veier og rundt oppstillingsplasser. Kraner og annet utstyr
skal demonteres og fraktes til Hitra kysthavn for videre transport.

Ferdsel i området
Det vil fortsatt være aktivitet med ferdigstilling av veier, transport av turbindeler
samt kranarbeid ved montering av turbinene i anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige årsaker
derfor ikke ønskelig. Veier og stier som

www.fosenvind.no

Kort om Hitra 2 vindpark
Produksjon (GWh)

290

Installert effekt (MW)

93,6

Byggestart

2017

Turbinmontasje

2019

Idriftsettelse

2019

Vindturbiner

26

Kommune

Hitra

Bildet øverst er en visualisering av Hitra 2 vindpark sett fra Hofstadgården. Foto: Norconsult.

