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Godt i gang med
infrastrukturen
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584 GWh eller en økning tilsvarende
kraftforbruket til 5.000 husstander.

Johs. J. Syltern AS, som er hovedentreprenøren på infrastruktur, er nå kommet
opp på fjellet med adkomstveien men
det gjenstår litt før den er ferdig planert.
Arbeidet med fundamentet for servicebygget er påbegynt. Internveien fra servicebygget og inn til transformatoren er
også snart ferdig. Fundamenter for master til linjen som skal koble vindparken
på nettet, et arbeid som utføres av Nettpartner AS, er også godt i gang.

KONTAKT OSS:
Dersom du har spørsmål som gjelder
utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt
med oss.
Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Geitfjellet vindpark er:

Ferdsel i området

Veien videre
Vindkraftutbygging er mye vei og infrastruktur før selve turbinene kommer til
anleggsplassen. Det vil derfor arbeids
med veier, oppstillingsplasser og turbinfundamenter frem til våren 2020 da turbinene kommer med båt til Orkanger.
Da starter transportene av komponentene opp på fjellet.

Det vil være stor aktivitet med sprengning og massetransport med tyngre
kjøretøy i anleggsområdet. Dette gjelder
også langs traseen for kraftledningen i
området Dugurdsnubben – Høgkleivan
– Storfjelltjørna. Trafikk og besøk er av
sikkerhetsmessige årsaker derfor ikke
ønskelig. Det er meget viktig at folk som
planlegger å ferdes på Geitfjellet kontakter oss. Veier og stier som går inn i parken er skiltet med informasjon og kontaktnummer. Ellers ønsker byggeledelsen å takke for godt samarbeidet med
alle involverte så langt

www.fosenvind.no

Byggeleder, Statkraft:
Stig Terje Strøm
 Mobil: +47 9707 2715
E-post:
stigterje.strom@statkraft.com
Helse, Miljø & Sikkerhet, Statkraft:
Lise M. Hegvik
 Mobil: +47 911 12 930
E-post: lise.hegvik@statkraft.com

Kort om Geitfjellet vindpark
Produksjon (GWh)

Større turbiner
Nye, mer effektive vindmøller er kommet
på markedet siden Fosen Vind besluttet
å bygge ut for to og et halvt år siden.
Fosen Vind har derfor bestemt seg for å
bytte til kraftigere turbiner i de tre siste
vindparkene. Turbinene på Geitfjellet vil
få økt ytelsen fra 3,6 MW til 4,2 MW og
økt rotordiameter fra 117 til 136 meter.
Dette gjør at produksjonen øker til

Mer informasjon om
vindparken og
utbyggingen finner dere
på www.fosenvind.no.

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og
sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å
ferdigstille anlegget uten personskader
av noe slag.
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Installert effekt (MW)
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Byggestart
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Turbinmontasje

2020

Idriftsettelse
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Vindturbiner

43

Veier, adkomst
pluss interne (km)

42

Kommune

Snillfjord

Bildet øverst er en visualisering av Geitfjellet vindpark sett fra Våvatntet. Foto: Norconsult.

