INFORMASJON

Harbaksfjellet vindpark
NYHETSBREV • UTBYGGING AV HARBAKSFJELLET VINDPARK

Veibygging
Johs.J.Syltern AS, har nå bygget 6 km
med vei inn i parken. Det gjenstår nå
ca.14 km med internveier. Sprengningsarbeider for oppstillingsplasser til turbiner er godt i gang. Dette arbeidet vil
pågå frem til august i år.
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For vindparkene på Kvenndalsfjellet og
Harbaksfjellet bygges det et felles servicebygg på Ryssdalstoppen som skal
stå ferdig til våren. Før sommeren i år
starter jobben med turbinfundamentene.
Disse skal stå ferdig til turbinene kommer våren 2020.

Kontakt oss:
Dersom du har spørsmål som gjelder
utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt
med oss. Det er etablert en anleggsrigg
ved Ryssdalstoppen
Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Harbaksfjellet vindpark
er:

4G
Det er etablert en radiolinje-mast på
Harbaksfjellet. Her har Fosen Vind i
samarbeid med Telenor satt opp nye
sendere som gir bedret 4G dekning på
Harbaksfjellet og omegn.

Byggeleder, Statkraft:
Øyvind Are Norstrøm
 Mobil: +47 934 44 416
E-post: oyvind.norstrom
@statkraft.com
Helse, Miljø & Sikkerhet Statkraft:
Bjørn Innhaug

Videre fremdrift
Arbeidet med transformatorbygget på
Harbaksfjellet er godt i gang. Dette blir
et bygg som skal huse høyspenningsinstallasjonene samt en sevicedel for
driftspersonell. Installasjon av transformatoren er planlagt på senhøsten i år.
Videre utover våren vil arbeidene med
linjebygging være i gang. Det er allerede
startet arbeider med rydding av vegetasjon i deler av linje-traseen mellom Hubakken og Harbak.

 Mobil: +47 454 13 307
E-post: bjørn.innhaug@statkraft.com

Ferdsel i området
Det vil fortsatt være stor aktivitet med
sprengning og massetransport med
tyngre kjøretøy i anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige
årsaker derfor ikke ønskelig. Veier og
stier som går inn i parken er skiltet med
informasjon og kontaktopplysninger til
ledelsen.
Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og
sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å
ferdigstille anlegget uten personskader
av noe slag.

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

www.fosenvind.no

Kort om Harbaksfjellet vindpark
Produksjon (GWh)

433

Installert effekt (MW)

126

Byggestart

2018

Turbinmontasje

2020

Idriftsettelse

2020

Vindturbiner

30

Veier, adkomst
pluss interne (km)

25

Kommune

Åfjord

Bildet øverst er en visualisering av Harbaksfjellet sett fra Kjerkholmen. Foto: Norconsult.

INFORMASJON

Kvenndalsfjellet vindpark
NYHETSBREV • UTBYGGING AV KVENDALSFJELLET VINDPARK

Veibygging

Videre fremdrift

Johs.J.Syltern AS, har nå bygget 8,5 km
vei inn i parken. Det gjenstår ca. 4 km
vei før de er helt inne til siste
turbinpunkt. Bygging av øvrige
internveier til turbinene er godt i gang,
så langt er det bygget ca. 3 km.
Sprengningsarbeider for
oppstillingsplasser til turbinene viser god
fremdrift. Dette arbeidet vil pågå frem til
august i år.

Det er planlagt oppstart for bygging av
transformatorbygg 8,3 km inne på fjellet.
Dette er et betongbygg som skal huse
høyspenningsinstallasjonene. Grunnarbeidet er allerede godt i gang. Videre
utover våren vil arbeidet med linjebygging være i gang, Dette arbeidet vil bli
utført av Nettpartner AS. Det er nå startet arbeider med rydding av vegetasjon i
deler av linje traseen.
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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 Kvenndalsfjellet vindpark er:
Byggeleder Statkraft:
Øyvind Are Norstrøm
 Mobil: +47 934 44 416
E-post:
oyvind.norstrom@statkraft.com
Helse, Miljø & Sikkerhet Statkraft,
Bjørn Innhaug

Servicebygg Ryssdal
For vindparkene Kvenndalfjellet og Harbaksfjellet er det bygget et felles servicebygg. Her gjenstår en del tekniske
installasjoner før kontraktarbeidet er
ferdig. Man regner med ferdigstillelse av
bygget i løpet av våren i år.

Ferdsel i området
Det vil fortsatt være stor aktivitet med
sprengning og massetransport med
tyngre kjøretøy i anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige
årsaker derfor ikke ønskelig. Dette gjelder også langs linje-traseen fra
Hubakken til Harbak. Veier og stier som
går inn i parken er skiltet med informasjon og kontaktopplysninger.

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

www.fosenvind.no

 Mobil: +47 454 13 307
E-post: bjorn.innhaug@statkraft.com

Kort om Kvenndalsfjellet vindpark
Produksjon (GWh)

384

Installert effekt (MW)

113,4

Byggestart

2018

Turbinmontasje

2020

Idriftsettelse

2020

Vindturbiner

27

Veier, adkomst
pluss interne (km)

24

Kommune

Åfjord

Bildet øverst er en visualisering av Kvendalsfjellet vindpark sett fra Eidsfjorden. Foto: Norconsult.

