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INFORMASJON 

COVID-19 
Turbinleverandøren Vestas står ansvar-
lig for transportene og monteringen av 
turbinene. Ambisjonen er å ferdigstille 
utbyggingen innen utgangen av dette 
året. Gjennomføring og tempo må tilpas-
ses 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. Mobi-
lisering av personell vurderes i lys av si-
tuasjonen og myndighetenes retningslin-
jer og helsefaglige råd. Gjennomfø-
ringen og karantene og smitteverntilta-
kene planlegges i tett dialog og forstå-
else med involverte leverandører, Or-
kland kommune, politiet og kommune-
overlegen.  

Transporter 
Etter hver skipsankomst vil det gå trans-
porter fra havnen til lagerområdet til ski-
pene er tømt.  

 

Transportene til vindparken vil foregå i 
tidsrommet mellom kl 00 og 06 fra natt 
til mandag og fem dager i uken. Noen 
endringer og justeringer må forventes. 
Ved behov vil det også gå transporter 
natt til lørdag. 

Det vil gå tre til fire transporter hver dag. 
Transportruten er fra Orkanger og E39/ 
FV 714 mot Våvatnet og Geitfjellet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Geitfjellet 
vil ta ca 2 timer. 

 
Meld deg på gratis SMS 
varsel  
På samme måte som med trafikkinfor-
masjon fra Statens Vegvesen kan dere 
få SMS varsel på telefonen om når tran-
sportene går, hva som transporteres og 
eventuelle avvik fra planene. 

Send SMS med  
TM FV714STATKRAFT til 26112 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon om  
vindparkene og  
utbyggingen finner dere 
på www.fosenvind.no 
 
Gitt situasjonen og kompleksiteten på 
operasjonene må endringer i planene 
forventes. Værforhold kan også gjøre at 
vi må justere planene. Vi vil legge ut 
oppdatert informasjon på våre hjemme-
sider, kommunens hjemmesider og 
også gi informasjon gjennom lokala-
visen. 
 

Kontakt oss: 
Statkraft bygger ut Geitfjellet vindpark 
på vegne av Fosen Vind DA. 
Dersom du har spørsmål ta gjerne kon-
takt med oss.  
Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggings-
organisasjon for Geitfjellet vindpark er: 

Byggeleder, Statkraft:  
Trond Melting 
Mobil: +47 920 29 263 

Logistikkansvarlig Vestas: 
Julia Winkler 
Mobil: +47 481 37 429 

Måned Dag Skipsankomst Transporter til Geitfjellet
April 14 Tårndeler

21 Turbindeler
24 Blader
30 Tårndeler

Mai 4 Første transport
7 Blader -

14 Tårndeler -
18 Turbindeler -
28 Tårndeler -

Juni 5 Blader -
9 Turbindeler -

Juli 7 Blader -
August -
September 7 Siste transport

http://www.fosenvind/
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