INFORMASJON

NYHETSBREV • UTBYGGING AV HARBAKSFJELLET OG KVENNDALSFJELLET VINDPARKER

Status
Johs.J.Syltern og Nettpartner blir ferdig
med all infrastruktur som veier og linjer
innen utgangen av april. Da gjenstår
bare noe opprydding og arrondering. Alt
er derfor klart for montering av 30
turbiner på Harbaksfjellet og 27 turbiner
på Kvenndalsfjellet.

COVID-19
Turbinleverandøren Vestas står ansvarlig for transportene og monteringen av
turbinene. Ambisjonen er å ferdigstille
utbyggingen innen utgangen av dette
året. Gjennomføring og tempo må tilpasses myndighetenes restriksjoner i lys
av COVID-19 situasjonen.
Vi vil av hensyn til situasjonen foreta en
mer gradvis og begrenset mobilisering
av personell og oppstart av transporter
og monteringsarbeid enn planlagt. Mobilisering av personell vurderes i lys av
situasjonen og myndighetenes retningslinjer og helsefaglige råd. Gjennomføringen og karantene og smitteverntiltakene planlegges i tett dialog og forståelse med involverte leverandører, Åfjord
kommune, politiet og kommuneoverlegen.
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Første transport er planlagt i uke 17/18,
siste er ventet å gå den første uken i
august. Transportene vil foregå i tidsrommet mellom kl 09 og 14 fem dager i
uken.

På samme måte som med trafikkinformasjon fra Statens Vegvesen kan dere
få SMS varsel på telefonen om når transportene går, hva som transporteres og
eventuelle avvik fra planene.

Det vil gå tre til fire transporter hver dag
Transportruten er fra Monstad kai og FV
723 mot Ryssdalstoppen til Kvenndalsfjellet og videre til Lian-krysset og Harbaksveien til Harbaksfjellet. Vi vil starte
med leveranser til Kvenndalsfjellet og
etter planen med transporter til Harbaksfjellet i juni.

Ferdsel i området

Det vil i utgangspunktet ikke være mulig
å passere transportene bakfra.
Konvoiene vil ledes av to politibiler og
med sivile følgebiler foran og bak.
Politiet regner med at turen til
Harbaksfjellet vil ta 2-3 timer.

Meld deg på gratis SMS
varsel

Det vil være stor aktivitet med transport
av vindmøllekomponenter med tyngre
kjøretøy og montering av vindmøllene
med store kraner. Trafikk og besøk er
av sikkerhetsmessige årsaker derfor
ikke ønskelig.

Mer informasjon om
vindparkene og
utbyggingen finner dere
på www.fosenvind.no
Gitt situasjonen og kompleksiteten på
operasjonene må endringer i planene
forventes. Det kan bli aktuelt med transport også på lørdager og værforhold kan
gjøre at vi må justere planene. Vi vil
legge ut oppdatert informasjon på våre
hjemmesider og også gi informasjon
gjennom lokalavisen.

Kontakt oss:
Statkraft bygger ut Harbaksfjellet og
Kvenndalsfjellet vindparker på vegne av
Fosen Vind DA.
Dersom du har spørsmål ta gjerne kontakt med oss.
Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon er:
Byggeleder, Statkraft:
Jan Henriksen
Mobil: 902 36 897
Tårndeler på Monstad kai i fjor

Helse, Miljø & Sikkerhet, Statkraft:
Bjørn Innhaug
Mobil: 454 13 307

Transporter
Utbyggingen vil kreve opp mot 500 spesialtransporter fra Monstad kai. Ett skip
med utstyr har allerede vært på
Monstad. Det første av 15 skip med
turbindeler er ventet i løpet av påskeuken.

www.fosenvind.no

Send SMS med TM FV723STATKRAFT
til 26112.

