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På gång i oktober och november 
Efter investeringsbeslutet den 26 september 2012 startar nu bygget av 
vindpark Björkhöjden. 
 
Vi börjar direkt med att avverka för vägar och etableringsytor inom 
parken. Under hösten kommer vi även att öppna två bergstäkter, en i  
den norra delen och en i den södra delen. Detta innebär att en hel del 
sprängningsarbeten kommer att pågå i området.  
 
Så här ser den övergripande tidplanen ut: 
Höst-vinter 2012-13: Vägbygge startar och pågår. 
Vår-sommar 2013: Fundamentarbete. Byggnation av  
interna elnät, övrigt elarbete. 
Våren 2014: Nätanslutning 
Sommaren 2014: Vi monterar 48 av de 90 vindkraftverken i östra delen. 
Sommar 2015: Resterande 42 vindkraftverk monteras i västra delen. 
 
 
Henrik Berglund, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Under 2013 kommer 
Trafikverket att förstärka väg 
969 från Ramsele, förbi Borg-
vattnet fram till länsgränsen. 
Arbetet är beräknat att vara 
färdigt i oktober 2013. 
 
 
På www.vindkraftnorr.se kan 
du följa hela projektet och 
bygget av just nu fyra 
vindparker i Jämtland och 
Västernorrland.  
Där finns också ett bildgalleri 
från Stamåsen där kan du se 
hur det ser ut när en vindpark 
växer fram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Henrik och Göran är projektledare 
respektive platschef för 
Björkhöjden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
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På gång i december och januari 
 
Hittills har det varit en gynnsam vinter i Björkhöjden och vi har  
kunnat jobba på i bra tempo. All avverkning för vägarna är så gott  
som klar, det som återstår är att avverka för kranplanen. 
 
Arbetet med att färdigställa vägarna kommer att pågå hela vintern.  
Vi har också börjat borra för de geotekniska undersökningarna som 
bestämmer vilken typ av fundament som passar var.  
 
Den norra bergstäkten är frilagd och sprängningsarbetet är påbörjat. 
 
Med alla entreprenörer inräknade är det ca 30 personer som just nu är 
sysselsatta i vindparken. Tills dess att etableringsytor och byggnader i 
parken är färdigställda hyr vi ett hus i Lungsjön för vårt platskontor. 
 
Vi önskar en God jul och Gott nytt år! 
 
Henrik Berglund, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Under 2013 kommer 
Trafikverket att förstärka väg 
969 från Ramsele, förbi Borg-
vattnet fram till länsgränsen. 
Arbetet är beräknat att vara 
färdigt i oktober 2013. 
 
 
På www.vindkraftnorr.se kan 
du följa hela projektet och 
bygget av just nu fyra 
vindparker i Jämtland och 
Västernorrland.  
Där finns också ett bildgalleri 
från Stamåsen där kan du se 
hur det ser ut när en vindpark 
växer fram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Henrik och Göran är projektledare 
respektive platschef för 
Björkhöjden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Platskontoret	  i	  Lungsjön	  
Så	  här	  ser	  vårt	  platskontor	  i	  
Lungsjön	  ut.	  Vi	  hyr	  huset	  till	  
någon	  gång	  i	  mars	  när	  
byggnaderna	  i	  själva	  
vindparken	  är	  färdigställda.	  	  	  

5 dec 2012 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  



VI BYGGER VINDPARK BJÖRKHÖJDEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  BJÖRKHÖJDEN   
 

Platschef Göran Tängdén  /  tfn 070-652 01 90  /  e-post goeran.taengden@statkraft.com 
Projektledare Henrik Berglund  /  tfn 076-771 75 06  /  e-post henrik.berglund@statkraft.com 
Stf projektledare Gustaf Nissen  /  tfn 070-579 22 33  /  e-post gustaf.nissen@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i februari 
 
Arbetet i vindpark Björkhöjden pågår nu för fullt. Under vintern  
fokuserar vi främst på att bygga vägar. I den norra delen av parken har 
vägarbetena hunnit drygt halvvägs. Och nu pågår även vägarbeten  
i den södra delen av parken. 
 
I den södra bergstäkten har vi frilagt berget och nu pågår borrnings-
arbeten för de kommande sprängningarna. För tillfället är vi ca 60 
personer sysselsatta i parken. 
 
Henrik Berglund, projektledare 
(Henrik är föräldraledig 1/2 – 31/5. Gustaf Nissen axlar rollen som 

 projektledare under den tiden.)  

 
Kommande vägarbete: 
Trafikverket håller nu på att 
handla upp arbeten för väg 969 
från Ovanmo till länsgränsen 
vid Björkhöjden. Vägbygget är 
planerat att starta i april och 
kommer att pågå under större 
delen av barmarkssäsongen.  
 
Under våren kommer 
Trafikverket att hålla ett 
informationsmöte. Håll utkik 
om information angående tid 
och plats som meddelas av 
Trafikverket.  
 
När vägarbetet är färdigt 
innebär det en förbättrad 
bärighet på vägen, framförallt 
under tjällossningsperioden. 
Sträckan mellan Lungsjön och 
länsgränsen kommer att höjas 
till bärighetsklass 1 (BK1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Henrik och Göran är projektledare 
respektive platschef för 
Björkhöjden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Täkten	  i	  
Rensjön	  
Här	  håller	  vi	  på	  
att	  arbeta	  med	  
bergstäkten	  i	  
Rensjön.	  	  

31 jan 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Andreas	  Söderholm,	  018-‐655	  768.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  
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På gång i mars 
 
Vår kontorsetablering i Hocksjön är klar och det känns bra att vi nu  
finns på plats inne i parken.  
 
Under mars får vi också en radiolänk från Teracom monterad. Det  
innebär att vi får en variant av trådlöst bredband till vårt kontor.  
Även en mobilmast ska sättas upp för att förbättra täckningen för de  
som jobbar i parken. 
 
Vägar och kranplaner i den norra delen är färdiga så pass att de är 
körbara. Motsvarande arbete pågår även i de södra delarna.  
 
Vid bergstäkterna i Rensjön och Hocksjön pågår sprängningsarbeten 
och krossning som kan orsaka höga ljud. 
 
För tillfället är vi ca 60 personer sysselsatta i parken. 
 
Missa inte Trafikverkets informationsmöte den 13 mars på Lungsjö 
Lägergård. Efter fikapausen kommer vi från SSVAB att berätta om hur 
arbetet med Björkhöjden och Ögonfägnaden framskrider.  
 
Välkommen! 
 
Gustaf Nissen, stf projektledare 
 

 
Informationsmöte 13 mars: 
Den 13 mars kl 18.30 på 
Lungsjö Lägergård har 
Trafikverket informationsmöte 
om det förestående 
förstärkningsarbetet av väg 969 
från Ovanmo till länsgränsen 
vid Björkhöjden. Vägbygget 
startar i april. 
På SSVAB tar vi tillfället i akt att 
samtidigt berätta om status för 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden.  
Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
Läs mer om vägförbättringarna: 
www.trafikverket.se/privat/plats
/västernorrland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Henrik och Göran är projektledare 
respektive platschef för 
Björkhöjden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

28 feb 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Andreas	  Söderholm,	  018-‐655	  768.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  
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På gång i april 
Nu har vi etablerat vårt platskontor även i Björkhöjden. Vi har också fått upp  
en mobilmast som förstärker mobilnätet i området runt parken. 
 
Arbetet med att bygga de interna vägarna löper på enligt plan. I april etableras 
en betongstation som ska se till att både Björkhöjden och Ögonfägnaden får 
betong till sina fundament.  
  
Vindpark Björkhöjden sträcker sig över en stor geografisk yta. Därför vill vi 
passa på att uppmana alla som rör sig inom vindparkens område att vara 
uppmärksamma på var våra byggarbetsplatser är. Har ni ärenden i området,  
ta kontakt med platschef Göran Tängdén så informerar han om var vi  
bedriver verksamhet.  
 
En kväll i månaden kommer vi att ha Öppet Hus på Björkhöjdens platskontor.  
Då ger vi alla besökare en inblick i vad som är på gång och det finns 
möjlighet att ställa frågor. Välkommen tisdagen den 23 april kl 18.30. 
 
Gustaf Nissen, stf projektledare 

 
 

Öppet Hus-kväll 
23 april kl 18.30: 
För alla intresserade av 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 23 april på 
platskontoret i Björkhöjden.  
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Henrik och Göran är projektledare 
respektive platschef för 
Björkhöjden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

3 apr 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Andreas	  Söderholm,	  018-‐655	  768.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

 
 
 
 
 
 
 
Här kan du läsa mer om 
förstärkningsarbetet av väg 969 
från Ovanmo till länsgränsen: 
www.trafikverket.se/privat/plats/ 
västernorrland 
 

Så	  här	  ser	  vårt	  plats-‐
kontor	  i	  Björkhöjden	  
ut.	  Om	  du	  kommer	  
från	  Ramsele	  ligger	  det	  
lite	  bortom	  Hocksjön	  
längs	  vägen	  mot	  
Borgvattnet.	  
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På gång i maj 
Just nu är det bygget av vägar inom parken som pågår för fullt. Tjällossningen 
gör att det går lite långsammare än vanligt. 
 
Betongstationen som står bakom vårt platskontor/etableringsyta är nu klar.  
Den kommer att förse både Björkhöjden och Ögonfägnaden med betong.  
Vi räknar med att betongarbetena kommer igång i början av maj. E.ON har  
börjat bygga 130 kV kraftledningen mellan Isbilltjärnen och Björkhöjden. 
Kraftledningen ska ansluta vindparken till elnätet och arbetet pågår fram till 
sommaren.	  
 
Vår första Öppet Hus-kväll på Björkhöjdens platskontor blev lyckad med 
trettiotalet besökare. Det var bland annat många frågor kring vägarbetet på 
969:an. Den 28 maj kl 18.30 har vi en ny Öppet Hus-kväll då vi ger besökare 
en inblick i vad som är på gång. Välkommen! 
 
Gustaf Nissen, stf projektledare 

 
 

Öppet Hus-kväll 
28 maj kl 18.30: 
För alla intresserade av 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 28 maj på 
platskontoret i Björkhöjden.  
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Henrik och Göran är projektledare 
respektive platschef för 
Björkhöjden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

2 maj 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Andreas	  Söderholm,	  018-‐655	  768.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

 
 
 
 
 
 
 
Här kan du läsa mer om 
förstärkningsarbetet av väg 969 
från Ovanmo till länsgränsen: 
www.trafikverket.se/privat/plats/ 
västernorrland 
 

Betong	  på	  gång	  
Här	  är	  vår	  betongstation	  i	  
Björkhöjden.	  	  
Inom	  kort	  kommer	  den	  
att	  förse	  både	  Björk-‐
höjden	  och	  Ögon-‐
fägnaden	  med	  betong.	  
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På gång i juni 
 
Bygget av vägar inom parken pågår för fullt. Vi förstärker även en skogsbilväg 
som går mellan Björkhöjdens norra del och Ögonfägnadens nordöstra del. Det 
innebär att vi inte behöver belasta väg 969 med de interna transporter som sker 
mellan parkerna. Vi räknar med att vi kan ta den vägen i bruk i början av juni. 
 
Betongstationen är i full gång och förser nu både Björkhöjden och  
Ögonfägnaden med betong. E.ON fortsätter bygget av kraftledningen mellan 
Isbilltjärnen och Björkhöjden. Även ställverket är på gång in till parken.   
 
Mobilmasten på Bitarberget är klar och det innebär att vi nu har bra 
mobiltelefontäckning i området. 
 
Gustaf Nissen, stf projektledare 

 
VI INVIGER STAMÅSEN 
26 SEPTEMBER 
Stamåsen blir först ut av våra 
vindparker och får därmed 
symbolisera startpunkten på vår 
leverans av förnyelsebar energi. 
Den 26 september är det dags för 
invigning. Då blir det mat, musik, 
gycklare och tävlingar. Gratis 
bussar kommer att gå från 
Ramsele och Strömsund. Boka in 
datumet redan nu och håll utkik 
efter mer information! 
 
 
 
 
 
 
 

30 maj 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Andreas	  Söderholm,	  018-‐655	  768.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Välbesökt	  Öppet	  Hus	  
I	  slutet	  av	  maj	  bjöd	  vi	  in	  
till	  en	  Öppet	  hus-‐kväll	  för	  
att	  informera	  om	  läget	  i	  
Björkhöjden	  och	  
Ögonfägnaden.	  Många	  
intresserade	  dök	  upp	  i	  
sommarvärmen.	  På	  
bilden	  berättar	  platschef	  
Göran	  Tängdén	  om	  läget	  
på	  vägarna	  till	  och	  från	  
parken	  –	  en	  aktuell	  fråga	  
för	  alla	  närboende	  
	  
	  
	   
	  

!

 
 

ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av 
vindparkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i juli och augusti 
Sommaren har kommit till Björkhöjden, men i vindparken jobbar vi på för fullt. 
Vi räknar med att ca 125 personer kommer att vara sysselsatta, förutom under 
de två sista veckorna i juli då bemanningen minskar till ca 30 personer. 
 
KM Bygg i Östersund har fått uppdraget att bygga vår servicebyggnad.  
Beräknad byggstart är 8 juli. Ungefär samtidigt kommer Eltel att börja 
förläggning av kraftkabel mellan understation 1 och transformatorstationen. 
 
Arbetet med vägar och gjutning av fundament fortsätter under sommaren. Den 
interna vägen mellan Björkhöjden och Ögonfägnaden är nu i drift och fungerar 
mycket bra. Tack vare den vägen kan betongbilarna ta sig till Ögonfägnaden  
utan att använda de allmänna vägarna. Även transporttiden minskar. 
 
Glad sommar! Gustaf Nissen, stf projektledare 

 
VI INVIGER STAMÅSEN 
26 SEPTEMBER 
Stamåsen blir först ut av våra 
vindparker och får därmed 
symbolisera startpunkten på vår 
leverans av förnyelsebar energi. 
Den 26 september är det dags för 
invigning. Då blir det mat, musik, 
gycklare och tävlingar. Gratis 
bussar kommer att gå från 
Ramsele och Strömsund. Boka in 
datumet redan nu och håll utkik 
efter mer information! 
 
 
 
 
 
 
 

28 jun 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Vägen	  in	  
Här	  börjar	  infarten	  till	  
Björkhöjden	  ta	  form.	  
Platskontoret	  ligger	  till	  
höger	  och	  där	  uppförs	  
även	  den	  servicebyggnad	  
som	  vi	  börjar	  bygga	  i	  
början	  av	  juli.	  
	  
	  
 
	  

!

 
 

ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av 
vindparkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i september 
Arbetet med vägar och fundament i den norra delen av vindparken är så  
gott som avslutat. Nu fortsätter arbetet söder om vägen mellan Lungsjön  
och Borgvattnet. I dagsläget har vi kommit halvvägs med vägar och 
fundamentering för hela vindparken.  
 
Den interna vägen mellan Björkhöjden och Ögonfägnaden fungerar helt enligt 
plan och vi kör till exempel alla betongtransporter på den vägen. 
 
Bygget av vår servicebyggnad pågår för fullt. Planen är att den ska vara färdig  
för inflyttning under januari 2014. 
 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 1 oktober. Då har du chans att ställa frågor 
till oss som jobbar i projektet. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
1 oktober kl 18.30 
För alla intresserade av 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 1 oktober 
på platskontoret i Björkhöjden.  
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 

2 sep 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Husbygge	  
Servicebyggnaden	  på	  
Björkhöjden	  börjar	  ta	  
form.	  I	  januari	  2014	  är	  
det	  dags	  för	  inflyttning.	  
	  
	  
 
	  

!

 
 

 
 

VÄLKOMMEN! 
VI INVIGER STAMÅSEN 
26 SEPTEMBER 16.00 – 19.00 
Stamåsen blir först ut av våra 
vindparker och får därmed 
symbolisera startpunkten på vår 
leverans av förnyelsebar energi. 
Den 26 september är det dags för 
invigning. Då blir det under-
hållning, mat och musik för hela 
familjen. Lars T Johansson är 
kvällens konferencier. Tävla och 
vinn ett besök inuti ett vindkraft-
verk.  
Gratis bussar kommer att gå från 
Ramsele och Strömsund. 
På www.vindkraftnorr.se kan du 
läsa mer och anmäla att du 
kommer! 
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På gång i oktober 
Än så länge är det härligt höstväder i Björkhöjden. Vi gjuter fundament i rask  
takt och hittills är ett 25-tal färdiga. Gjutningsarbetet fortsätter så länge det  
inte blir alltför kallt och snöigt. De första fundamenten inklusive vägar och 
kranplaner kommer dessutom att besiktas under oktober. 
 
Siemens har monterat fyra mätmaster, två i norra delen och två strax söder om 
vägen mellan Lungsjön och Borgvattnet. Mätmasterna är lika höga som vind-
kraftverken kommer att bli och är till för att i detalj mäta vindförhållandena.  
 
Uppförandet av servicebyggnaden fortsätter och det är spännande att se hur huset 
tar form. Efter årsskiftet är det dags att flytta in.  
 
Just nu är vi ett 80-tal personer som arbetar i vindparken.  
 
Henrik Berglund, projektledare 

7 okt 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Hans	  Carlsson,	  08-‐728	  13	  54.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Husbygget	  fortsätter	  
Servicebyggnaden	  på	  
Björkhöjden	  börjar	  mer	  
och	  mer	  att	  se	  ut	  som	  ett	  
hus.	  I	  januari	  2014	  är	  det	  
dags	  för	  inflyttning.	  
	  
	  
 
	  

 
NU ÄR STAMÅSEN INVIGD 
Med pompa, ståt och rökfyrverkeri 
har vi nu invigt vindpark Stam-
åsen tillsammans med 700 
besökare. Jon Brandsar från 
Statkraft och Kennet Eriksson från 
SCA invigningstalade och tackade 
alla inblandade i vindprojektet. De 
betonade också vikten av det stöd 
och engagemang som närboende 
och lokala företag visat.  
Själva invigningen förrättades av 
kommunalråden Gudrun Hansson 
(Strömsund) och Elisabet Lassen 
(Sollefteå).  

!

 
 

ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av 
vindparkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
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På gång i november 
Vindparken är indelad i sektioner och i tre av dem har vi besiktat vägar och 
kranplaner med gott resultat. I dessa tre sektioner kommer Eltel att påbörja 
arbetet med kabeltryckning för det interna elnätet.  
 
Även om den första snön har dalat har byggvädret varit bra för årstiden.  
32 fundament är gjutna och NCC fortsätter att gjuta så länge vädrets makter  
är på vår sida. 
 
Just nu är vi ett 80-tal personer som arbetar i vindparken.  
 
Missa inte vår Öppet-hus kväll den 3 december då vi berättar mer om hur  
långt vi kommit. Välkommen då! 	  
	  
 
Henrik Berglund, projektledare 

7 nov 2013 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  
direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  
kontaktuppgifter	  till	  
info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  
det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Mätmaster	  på	  plats	  
Siemens	  har	  monterat	  mätmaster	  
på	  några	  ställen	  där	  det	  kommer	  
att	  stå	  vindkraftverk.	  Detta	  för	  att	  i	  
detalj	  ser	  hur	  det	  verkligen	  blåser.	  
Bilden	  är	  från	  mätmasten	  som	  står	  
där	  vindkraftverk	  nr	  6	  ska	  
uppföras.	  
	  
 
	  

!

 
 

ERBJUDANDE! 
Du som har elabonnemang i 
Jämtlands och Västernorrlands 
län kan nu köpa el från Stamåsen. 
Vi erbjuder avtal för elleverans 
som motsvarar 1/26 av 
vindparkens totala produktion.  
Varje avtal omfattar 1000 kWh/år 
och kostar 7 000 kr (inkl moms). 
Din egen årsförbrukning styr hur 
många enheter du kan köpa.  
Läs mer på www.vindkraftnorr.se 
där du kan hämta hem vår 
informationsbroschyr och 
blanketter för anmälan. 
 

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
3 december kl 18.30 
För alla intresserade av 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den  
3 december på platskontoret i 
Björkhöjden.  
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i december - januari 
Arbetet i vindparken går nu in i en lugnare fas. Allt betongarbete är avbrutet  
och kommer att återupptas till våren när vädret blir mildare. 35 av 90  
fundament är gjorda och ett femtontal är förberedda för att starta upp i vår. 
 
Arbetet med att bygga vägar och kranplaner i södra delen av parken pågår  
under hela vintern. I dagsläget återstår det att bygga en mil vägar (av totalt  
8,5 mil).  
 
I början av februari kommer Siemens att etablera sig på plats och ställa  
iordning bostäder åt sina medarbetare. De kommer att ha sin förläggning  
5 km från Björkhöjden i och kring den gamla skolan i Lungsjön. Just nu pågår 
uppfräschning av skolan och förberedelser för detta. För närvarande är det ett  
50-tal personer som jobbar i vindparken. I februari räknar vi med att det ökar  
till 150 personer. 
 
Vår fina servicebyggnad ska vara färdigbyggd till årsskiftet. Det innebär att 
det är dags för inflyttning i mitten av januari. Det ser vi verkligen fram emot. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

6 dec 2013 

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Öppet	  Hus	  
Tredje	  december	  
bjöd	  vi	  in	  till	  Öppet	  
Hus.	  Här	  berättar	  
Göran	  Sundström	  
från	  E.ON	  Elnät	  om	  
bygget	  av	  ledning	  
från	  Storfinnforsen.	  
 
	  

!

 
 

OBS!  
FÖRLÄNGT ERBJUDANDE TILL 
DEN 15 DECEMBER. 
Du	  som	  har	  elabonnemang	  i	  
Jämtlands	  och	  Västernorrlands	  län	  
kan	  nu	  köpa	  el	  från	  Stamåsen.	  Vi	  
erbjuder	  avtal	  för	  elleverans	  som	  
motsvarar	  1/26	  av	  vindparkens	  
totala	  produktion.	  	  
Varje	  avtal	  omfattar	  1000	  kWh/år	  
och	  kostar	  7	  000	  kr	  (inkl	  moms).	  Din	  
egen	  årsförbrukning	  styr	  hur	  många	  
enheter	  du	  kan	  köpa.	  	  
Läs	  mer	  på	  www.vindkraftnorr.se	  
där	  du	  kan	  hämta	  hem	  vår	  
informationsbroschyr	  och	  blanketter	  
för	  anmälan.	  
 

BREDBAND PÅ GÅNG  
Vindparkernas etablering gör 
också att bredband är på gång via 
fiber från Sollefteås stadsnät. 
Boende i Lungsjön, Rensjön, 
Myrdalen, Västvattnet och 
Hocksjön kan ansluta sig. 
Grävningsarbetet pågår och 
förhoppningen är att merparten av 
alla installationer ska vara klara till 
årsskiftet 2013/2014.  
 Entreprenörer:	  

Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Lene	  Mueller,	  +45	  303	  771	  17.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
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På gång i februari 
Vi har äntligen flyttat in i vårt nya platskontor och det känns väldigt bra  
med riktiga lokaler. Det som återstår nu är yttre markarbeten kring huset.  
För övrigt har året börjat ganska lugnt, med leverans av transformatorer in till 
ställverket som den stora händelsen.  
 
Under februari börjar transporterna av torndelar att komma på lastbilar in till 
vindparken. De kommer med båt till Köpmanholmen och tar sedan antingen  
väg 331 från Helgum till Ramsele eller väg 90 och vidare Näsåkersvägen mot 
Ramsele. Transporterna kör sedan väg 969 in i vindparken. Vi räknar med cirka 
40 lastbilar per vecka under februari.  
 
Under februari börjar även Siemens medarbetare att komma på plats. 
Monteringen av torn startar i slutet av månaden. Missa inte vår Öppet-hus kväll 
den 26:e där vi berättar mer om vad som är på gång framöver. Välkommen! 
 
Henrik Berglund, projektledare 

5 feb 2014 

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Nya	  köket	  
Här	  är	  service-‐
byggnadens	  nya	  fina	  
kök.	  Vi	  är	  väldigt	  nöjda	  
med	  att	  ha	  flyttat	  in	  
och	  att	  äntligen	  få	  ett	  
riktigt	  bra	  kontor.	  	  
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
KRAFT PÅ VÄG 
En av tre transformatorer på väg 
in till vindparken.  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Lene	  Mueller,	  +45	  303	  771	  17.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Öppet Hus-kväll onsdag  
26 februari kl 18.30 
För alla intresserade av 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll onsdagen den 26 
februari på vårt nybyggda 
servicekontor i Björkhöjden.  
Några av oss som arbetar finns 
på plats, visar runt i det nya huset 
och svarar på frågor. Vi berättar 
även om läget kring transporterna 
av vindkraftverk till Björkhöjden 
som startar i februari. 
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Utforska	  vindens	  kraft!	  På	  Ramsele	  
Konferens-‐	  och	  forskarcentrum	  har	  vi	  
ett	  spännande	  vindrum	  med	  bland	  
annat	  multitouchbord,	  modell	  av	  ett	  
vindkraftverk	  och	  en	  vindkraftskoja	  
för	  barn.	  Läs	  mer	  och	  kolla	  in	  våra	  
öppettider	  på	  www.vindkraftnorr.se	  



VI BYGGER VINDPARK BJÖRKHÖJDEN 
 
 

 

Statkraft SCA Vind AB  |  BJÖRKHÖJDEN   
 

Platschef Göran Tängdén  /  tfn 070-652 01 90  /  e-post goeran.taengden@statkraft.com 
Projektledare Henrik Berglund  /  tfn 076-771 75 06  /  e-post henrik.berglund@statkraft.com 
Stf projektledare Gustaf Nissen  /  tfn 070-579 22 33  /  e-post gustaf.nissen@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i mars 
Det är en mild vinter vi har och det underlättar för oss i vindparken. Nu har 
Siemens etablerat sig och börjat med att montera bottendelar på tornen.  
Ett 10-tal Siemensmedarbetare är på plats och under mars månad kommer  
styrkan att öka till ett 50-tal. Framåt april kan även betongarbetet fortsätta. 
 
Just nu ligger vi i startgroparna för att rekrytera 12-14 vindkraftstekniker samt 
en drift- och underhållschef till Björkhöjden och Ögonfägnaden. Vi räknar med 
att ha fyra tekniker på plats framåt hösten och resterande under 2015. Samtliga 
kommer att vara stationerade på Ögonfägnaden.  
 
Öppet-hus kvällen i februari var välbesökt och vi pratade en del kring de trans-
porter av delar till vindkraftverken som börjar rulla in. På vår nästa Öppet-hus 
kväll den 8 april får vi besök av Vindkraftcentrum i Hammerdal. Observera  
att vi då håller till på Ramsele Konferens- och Forskarcentrum. Välkommen! 
 
Henrik Berglund, projektledare 

6 mar 2014 

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  
direkt	  till	  din	  e-‐post?	  	  
Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  till	  
info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  
det	  gäller	  vindpark	  Björkhöjden.	  

Vägarbete.	  Här	  pågår	  den	  sista	  grovbrytningen	  av	  vägar	  i	  Björkhöjden.	  Totalt	  har	  vi	  
bygggt	  80	  km	  väg	  sedan	  projektstart.	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Lene	  Mueller,	  +45	  303	  771	  17.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
 
 
 
 
 
Utforska	  vindens	  kraft!	  På	  Ramsele	  
Konferens-‐	  och	  forskarcentrum	  har	  vi	  
ett	  spännande	  vindrum	  med	  bland	  
annat	  multitouchbord,	  modell	  av	  ett	  
vindkraftverk	  och	  en	  vindkraftskoja	  
för	  barn.	  Läs	  mer	  och	  kolla	  in	  våra	  
öppettider	  på	  www.vindkraftnorr.se	  

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
 
 

 
Öppet Hus-kväll på 
Ramsele Konferens- och 
Forskarcentrum tisdag  
8 april kl 18.30 
För alla intresserade av vind-
parkerna Björkhöjden och Ögon-
fägnaden har vi en Öppet Hus-
kväll tisdagen den 8 april. Som 
omväxling håller vi till på Ramsele 
Konferens- och Forskarcentrum. 
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor. 
Medarbetare på Vindkraftcentrum 
berättar om sin undersökning om 
vindkraftsbyggets effekter på 
närområdet.  
Vi bjuder på fika. Välkommen! 
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På gång i april 
Det är fortfarande vintrigt i vindparken men vi har ändå startat upp betong-
stationen igen och har återupptagit arbetet från i höstas. Medarbetare från  
NCC är på plats och arbetar med bland annat armering av fundamenten.  
 
Grovbrytningen av vägar kommer att avslutas i april och sedan är det dags att 
lägga på krossmaterial på den del av vägnätet som är byggt under vintern.  
 
I den nordliga delen av vindparken pågår montering av torn. Tre torn har  
kommit upp och ett av dem blir komplett monterat under första veckan i april. 
Åker du vägen mellan Ramsele och Lungsjön kan du se att de sticker upp  
ovanför trädtopparna.  
 
Nu ser vi fram emot att snön smälter så att vi kan städa och rensa upp längs  
vägar och på övriga ytor. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

9 apr 2014 

Montering	  pågår.	  I	  Björkhöjdens	  norra	  del	  sticker	  tre	  torn	  upp	  över	  trädtopparna.	  
Transporterna	  av	  torndelar	  löper	  på	  enligt	  plan	  och	  vi	  har	  mellan	  4	  och	  8	  lastbilar	  
som	  rullar	  in	  i	  vindparken	  per	  dag.	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  
har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  
entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  
personerna	  nedan	  om	  du	  är	  
intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  
uppställningsplatser	  och	  
fundament:	  	  
NCC,	  	  
Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
	  
För	  vindturbiner:	  	  
Siemens,	  	  
Lene	  Mueller,	  +45	  303	  771	  17.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  	  
Eltel,	  	  
Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  	  
KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  	  
Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Transportinformation 
Under	  våren	  2014	  startar	  leveransen	  
av	  90	  vindkraftverk	  till	  vindpark	  
Björkhöjden.	  Kraftverken	  
transporteras	  med	  fartyg	  från	  
Danmark	  till	  Köpmanholmen	  i	  
Örnsköldsvik.	  Där	  lastas	  de	  om	  för	  
vidare	  transport	  med	  lastbil.	  
	  	  
De	  vägar	  som	  är	  aktuella	  för	  våra	  
lastbilstransporter	  är:	  
	  	  
•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  	  
Lastbilstransporterna	  är	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar.	  
	  
Aktuellt för väg 969 
För	  vingtransporterna	  på	  väg	  969	  
gäller	  speciella	  förhållanden.	  Dessa	  
transporter	  är	  över	  35	  meter	  och	  får	  
endast	  ske	  vardagar	  9-‐15.	  
	  
Transporterna	  går	  i	  konvoj	  från	  
Brorssons	  Åkeri	  utanför	  Ramsele	  till	  
Björkhöjden.	  I	  anslutning	  till	  
konvojen	  kör	  6	  vägtransportledare	  
och	  6	  varningsbilar.	  	  
	  
En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  mötande	  trafik	  
till	  speciella	  mötesplatser	  där	  de	  får	  
vänta	  5-‐10	  minuter	  till	  konvojen	  
passerat.	  Om	  närboende	  har	  
speciella	  behov	  som	  t	  ex	  skolbussar	  
eller	  annat	  –	  tveka	  inte	  att	  ta	  kontakt	  
så	  försöker	  vi	  lösa	  situationen.	  
 
Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 
 
Leveranserna	  av	  delar	  till	  
vindkraftverken	  kommer	  att	  pågå	  till	  
och	  med	  våren	  2015.	  
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På gång i maj 
En milstolpe i arbetet på Björkhöjden är passerad – första vindkraftverket är 
monterat i sin helhet. Nu går arbetet in i ett intensivare skede med skiftarbete  
på monteringen av turbiner. NCC arbetar även med betong i södra delen av 
parken. 
 
Det blir tidiga morgnar och sena kvällar för de 120 medarbetarna från Siemens 
som är på plats. Tillsammans med cirka 70 medarbetare från NCC och alla  
övriga är det totalt 250 personer som jobbar på Björkhöjden under de månader 
som kommer.  
 
Missa inte Öppet Hus på Ögonfägnaden den 27 maj kl 18.30. Missa inte heller 
invigningen av Mörttjärnberget i Bräcke kommun den 4 juni. Läs mer om 
evenemangen på vindkraftnorr.se. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

6 maj 2014 

Första	  turbinen	  monterad	  och	  fler	  på	  väg	  
Första	  turbinen	  är	  helt	  monterad	  i	  norra	  
delen	  av	  vindparken.	  Och	  fler	  är	  på	  väg.	  På	  
bilden	  nedan	  svänger	  en	  60	  meter	  lång	  
vingtransport	  in	  på	  vägen	  mot	  Ovanmo.	  
Vänstersvängen	  från	  väg	  331	  är	  en	  tvär	  
hårnålskurva	  och	  den	  är	  på	  gränsen.	  
Trafikverket	  kommer	  därför	  att	  förstärka	  och	  
bredda	  vägkanterna	  så	  att	  kurvan	  blir	  lite	  
enklare	  att	  ta.	  	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Samråd 21 maj inför 
ändring av tillstånd 
Vi	  planerar	  att	  ansöka	  om	  att	  få	  till-‐
ståndet	  ändrat	  när	  det	  gäller	  
dimensionsbegränsningar	  för	  våra	  
vindparker.	  Ansökan	  innebär	  att	  de	  
begränsningar	  som	  finns	  på	  vind-‐
kraftverkens	  navhöjd	  och	  rotor-‐
diameter	  ändras	  till	  en	  maximal	  
totalhöjd	  på	  220	  meter.	  På	  så	  sätt	  tar	  
vi	  bättre	  tillvara	  vindresursen	  och	  
kan	  leverera	  mer	  förnybar	  energi.	  
	  

Tid:	  Onsdag	  21	  maj	  kl	  18.00	  
Plats:	  Ramsele	  Konferens	  och	  
Forskarcentrum	  
	  

Vi	  bjuder	  på	  fika!	  Välkommen!	  
 
 
 
 
 
 

Transportinformation 
Här	  är	  aktuella	  vägar	  för	  transporter:	  
	  

•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  

För	  vingtransporterna	  på	  väg	  969	  
gäller	  speciella	  förhållanden.	  Dessa	  
transporter	  är	  över	  35	  meter	  och	  får	  
endast	  ske	  vardagar	  9-‐15.	  
Transporterna	  går	  i	  konvoj	  till	  
Björkhöjden.	  En	  vägtransportledare	  
kör	  långt	  i	  förväg	  och	  dirigerar	  
mötande	  trafik	  till	  speciella	  
mötesplatser	  där	  de	  får	  vänta	  5-‐10	  
minuter	  till	  konvojen	  passerat.	  Om	  
närboende	  har	  speciella	  behov	  som	  	  
t	  ex	  skolbussar	  eller	  annat	  –	  tveka	  
inte	  att	  ta	  kontakt	  så	  försöker	  vi	  lösa	  
situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  

Öppet Hus på Ögonfägnaden 
Tisdag	  27	  maj	  kl	  18.30	  bjuder	  vi	  in	  till	  
Öppet	  Hus	  i	  vindparken.	  Håll	  utkik	  
efter	  annons	  i	  Ramselebladet.	  
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På gång i juni 
Vi passerar ännu en milstolpe i arbetet på Björkhöjden när vi under juni kör 
provdrift på den första sektionen av färdigmonterade vindkraftverk (7 st). 
Provdriften innebär att verken snurrar till och från och att vi även till och från  
kan leverera till elnätet. Detta betyder också att kraftledningen från Björk- 
höjden till Storfinnforsen är färdigställd och i drift. 
 
I övrigt har vi ytterligare 24 vindkraftverk monterade till strax under nacellen. 
Resterande montering och lyft sker med den största av våra kranar. Totalt är det 
cirka 150 personer som arbetar i vindparken. Siemens utnyttjar de ljusa kvällarna 
till fullo och kör skiftgång i monteringen. 
 
Även det återstående utvändiga arbetet på servicebyggnaden pågår under juni  
och väntas färdigt innan sommaren börjar på riktigt.  
 
Henrik Berglund, projektledare 

10 jun 2014 

Turbinerna	  sticker	  upp	  en	  efter	  en	  
Så	  här	  ser	  det	  ut	  från	  Björkhöjdens	  servicebyggnad	  just	  nu.	  Flera	  torn	  och	  turbiner	  
sticker	  upp	  över	  skogskanten.	  Monteringen	  pågår	  med	  full	  fart	  och	  alla	  
transporter	  in	  till	  vindparken	  fungerar	  enligt	  plan.	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Transportinformation 
Här	  är	  aktuella	  vägar	  för	  transporter:	  
	  

•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  

För	  vingtransporterna	  på	  väg	  969	  
gäller	  speciella	  förhållanden.	  Dessa	  
transporter	  är	  över	  35	  meter	  och	  får	  
endast	  ske	  vardagar	  9-‐15.	  
Transporterna	  går	  i	  konvoj	  till	  
Björkhöjden.	  En	  vägtransportledare	  
kör	  långt	  i	  förväg	  och	  dirigerar	  
mötande	  trafik	  till	  speciella	  
mötesplatser	  där	  de	  får	  vänta	  5-‐10	  
minuter	  till	  konvojen	  passerat.	  	  
	  
Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  
som	  t	  ex	  skolbussar	  eller	  annat	  –	  
tveka	  inte	  att	  ta	  kontakt	  så	  försöker	  
vi	  lösa	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Utforska	  vindens	  kraft!	  På	  Ramsele	  
Konferens-‐	  och	  forskarcentrum	  har	  vi	  
ett	  spännande	  vindrum	  med	  bland	  
annat	  multitouchbord,	  modell	  av	  ett	  
vindkraftverk	  och	  en	  vindkraftskoja	  
för	  barn.	  Läs	  mer	  och	  kolla	  in	  våra	  
öppettider	  på	  www.vindkraftnorr.se	  
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På gång juli – augusti 
Sommaren är här även om det varit kyliga vindare den senaste tiden. Att det  
har varit ovanligt blåsigt för årstiden har gjort att monteringen av vindkraft-
verken gått långsammare än planerat. Totalt har vi 10 vindkraftverk helt 
färdigmonterade. Men Siemens arbetar med full styrka hela sommaren och det 
innebär att även transporterna av vindkraftverk pågår under hela sommaren.  
 
I den södra delen av parken kommer det att monteras vindmätningsmaster  
under juli. Masterna sätts upp för att få fram exakta data kring hur det blåser. 
Data som sedan används för att få turbinerna att leverera maximalt med  
förnybar energi. 
 
Glad sommar! 
Henrik Berglund, projektledare 

26 jun 2014 

En	  av	  tio	  
Här	  är	  en	  av	  tio	  färdigmonterande	  verk	  i	  
Björkhöjden.	  Om	  allt	  går	  som	  det	  ska	  är	  
Siemens	  plan	  att	  montera	  två	  verk	  per	  vecka.	  	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Transportinformation 
	  

•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  

För	  vingtransporterna	  på	  väg	  969	  
gäller	  speciella	  förhållanden.	  Dessa	  
transporter	  är	  över	  35	  meter	  och	  får	  
endast	  ske	  vardagar	  9-‐15.	  
Transporterna	  går	  i	  konvoj	  till	  
Björkhöjden.	  En	  vägtransportledare	  
kör	  långt	  i	  förväg	  och	  dirigerar	  
mötande	  trafik	  till	  speciella	  
mötesplatser.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

 
 
 
 
 
 
Utforska	  vindens	  kraft!	  På	  Ramsele	  
Konferens-‐	  och	  forskarcentrum	  har	  vi	  
ett	  spännande	  vindrum	  med	  bland	  
annat	  multitouchbord,	  modell	  av	  ett	  
vindkraftverk	  och	  en	  vindkraftskoja	  
för	  barn.	  Läs	  mer	  och	  kolla	  in	  våra	  
öppettider	  på	  www.vindkraftnorr.se	  

Mörttjärnberget 
invigt  
Den 4 juni 2014 
invigde vi vind-
park Mörttjärn-
berget med 
pompa, ståt och 
ett vindlopp.  
Läs mer på 
vindkraftnorr.se.  
 
 

Öppet	  Hus	  på	  Camp	  Lungsjön	  5	  juli	  
Under	  Ramsele-‐Edseleveckan	  arrangeras	  
Lungsjödagen	  på	  lördag	  den	  5	  juli	  mellan	  
12-‐16.	  Det	  blir	  bland	  annat	  underhållning,	  
kolbullar	  och	  lotterier.	  	  
	  
ISS	  som	  driver	  Siemens	  camp	  i	  Lungsjöns	  
gamla	  skola	  har	  Öppet	  Hus	  under	  dagen	  
och	  visar	  sin	  verksamhet.	  Passa	  på	  att	  titta	  
in	  och	  se	  hur	  alla	  som	  arbetar	  i	  vindparken	  
bor	  och	  lever.	  
	  
Klockan	  14	  är	  det	  start	  för	  det	  populära	  
knatteloppet	  för	  barn	  mellan	  0-‐16	  år.	  
Medaljer	  till	  alla	  löpare	  och	  fina	  priser.	  
Dessutom	  blir	  det	  utlottning	  av	  priser	  
bland	  alla	  deltagare.	  	  
 
	  



VI BYGGER VINDPARK BJÖRKHÖJDEN 
 
 

 

Statkraft SCA Vind AB  |  BJÖRKHÖJDEN   
 

Platschef Mats-Ola Vestin  /  tfn 070-620 80 17  /  e-post mats-ola.vestin@statkraft.com 
Projektledare Henrik Berglund  /  tfn 076-771 75 06  /  e-post henrik.berglund@statkraft.com 
Drift- och underhållschef Jens Näsström  /  tfn 070-548 39 37/  e-post jens.nasstrom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i september 
Sommarens arbete i vindparken har gått bra och vi ligger i fas med den 
ursprungliga planeringen. Samtliga fundament ska vara färdiga i år och även 
samtliga vägar (med vissa efterjusteringar). Nu jobbar Siemens medarbetare på 
med monteringen, målsättningen är att hälften av de 90 vindkraftverken ska vara 
färdigmonterade innan årets slut. 
 
Läs mer här nedan om Jens Näsström som är nyrekryterad drifts- och 
underhållschef för både Björkhöjden och Ögonfägnaden. I mitten av september 
kommer även de första av Statkrafts nyanställda vindkraftstekniker att vara på 
plats. Det är Åsa Sjödin (från Ramsele), Erik Bruneskogh (från Stöde), Frida 
Mohlin (från Ramsele) och Kristoffer Nygren (från Uddevalla) som  
tillsammans med Jens Näsström kommer att bemanna båda vindparkerna.  
 
Henrik Berglund, projektledare 

4 sep 2014 

Välkommen	  Jens!	  
Sedan	  i	  maj	  är	  Jens	  Näsström	  drift-‐	  
och	  underhållschef	  för	  vindparkerna	  
Björkhöjden	  och	  Ögonfägnaden.	  Jens	  
är	  produktionstekniker	  i	  grunden	  och	  
kommer	  närmast	  från	  tjänsten	  som	  
produktions-‐	  och	  inköpschef	  på	  
Attacus	  Power	  i	  Östersund.	  	  
-‐	  Jag	  sökte	  det	  här	  jobbet	  för	  att	  
vindkraft	  är	  en	  spännande	  bransch.	  
Nu	  ser	  jag	  fram	  emot	  att	  lära	  mig	  mer	  
och	  samtidigt	  bygga	  upp	  organisa-‐
tionen	  kring	  de	  båda	  parkerna,	  
berättar	  Jens.	  	  
Jens	  är	  stationerad	  på	  Statkrafts	  
kontor	  i	  Östersund	  men	  kommer	  att	  
vara	  ute	  i	  verksamheten	  större	  delen	  
av	  tiden.	  
-‐	  Jag	  tycker	  om	  att	  vara	  med	  på	  plats	  
där	  det	  händer.	  
I	  mitten	  av	  september	  kommer	  även	  
fyra	  nya	  vindkraftstekniker	  att	  
installera	  sig	  på	  sin	  nya	  arbetsplats.	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

 
Transportinformation 
	  

•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  

Transporterna	  under	  hösten	  gäller	  
naceller,	  nav	  och	  rotorblad	  och	  går	  	  
i	  konvoj	  till	  Björkhöjden.	  	  
En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  trafiken.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

Nytt om namn #1 
	  

!

	  
	  

Från	  och	  med	  1	  september	  är	  det	  
Mats-‐Ola	  Vestin	  som	  är	  platschef	  på	  
Björkhöjden.	  Göran	  Tängdén	  
kommer	  att	  jobba	  vidare	  som	  
kontraktsansvarig	  för	  bygg-‐	  och	  
anläggningsarbeten.	  	  
	  

Nytt om namn #2 
Från	  och	  med	  1	  september	  är	  Anna	  
Edholm	  stationerad	  på	  Statkraft	  i	  
Sollefteå	  med	  uppdraget	  att	  arbeta	  
med	  arbetsmiljöfrågor	  på	  samtliga	  
SSVAB:s	  vindparker.	  	  	  
	  

 

Passa också på att följa  
våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i oktober 
Arbetet med fundamenten är på väg att avslutas och vi går även in i slutfasen  
när det gäller vägarbetena.  
 
33 av totalt 90 vindkraftverk är färdigmonterade och den första sektionen av 
dessa kommer vi att ta över från Siemens under återstoden av hösten. 
Monteringen fortsätter hela november månad ut och beroende på väder och  
vind får vi se hur långt de hinner.  
 
Våra nya vindkraftstekniker har jobbat några veckor och börjar snart bli  
varma i kläderna. Förhoppningsvis får vi se någon av dem på den Öppet Hus-
kväll som vi bjuder in till den 28 oktober. Väl mött då! 
 
 
Henrik Berglund, projektledare 

2 okt 2014 

Välkommen	  Erik,	  Frida,	  	  
Åsa	  och	  Kristoffer!	  
Här	  är	  Statkrafts	  fyra	  nya	  
vindkraftstekniker	  på	  plats.	  
Erik	  Bruneskogh,	  Frida	  
Mohlin,	  Åsa	  Sjödin	  och	  
Kristoffer	  Nygren	  kommer	  
att	  tillsammans	  med	  drift-‐	  
och	  underhållschef	  Jens	  
Näsström	  att	  till	  en	  början	  
bemanna	  både	  Björkhöjden	  
och	  Ögonfägnaden.	  
	  
Sollefteås	  Näringslivsråd	  	  
hälsar	  på	  
I	  september	  hade	  vi	  besök	  
av	  Sollefteå	  kommuns	  
Näringlivsråd.	  De	  ville	  veta	  
mer	  om	  Björkhöjden	  och	  
våra	  övriga	  vindparker.	  
Göran	  Tängdén	  tog	  emot	  
och	  berättade.	  Gruppen	  
fick	  även	  en	  guidad	  busstur	  
genom	  parken.	  
 
	  

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

 
 

Transportinformation 
	  

•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  Ramsele	  över	  Faxälven	  	  	  
•	  Väg	  969	  mot	  Borgvattnet	  
	  

Transporterna	  under	  hösten	  gäller	  
naceller,	  nav	  och	  rotorblad	  och	  går	  	  
i	  konvoj	  till	  Björkhöjden.	  	  
En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  trafiken.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
28 oktober kl 18.30 
För alla intresserade av 
vindparkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 28 oktober 
kl 18.30. Plats: Servicekontoret i 
Björkhöjden.  
Vi berättar om status för de båda 
vindparkerna med speciellt fokus 
på ljud och ljus. Under den 
testkörningsperiod som nu pågår 
på Björkhöjden kan eventuellt en 
del oönskade ljudstörningar 
uppstå. 

 
Vi bjuder på kaffe.  
Välkommen! 
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På gång i november 
Monteringen av vindkraftverk fortsätter in i början av december och då räknar  
vi med att ha 48 av totalt 90 vindkraftverk färdigmonterade. Vi har två stora 
kranar och två arbetslag på plats för att påskynda monteringsarbetet, det ena 
arbetslaget kommer direkt från avslutat arbete på Ögonfägnaden.  
I dagsläget är 40 vindkraftverk färdigmonterade och alla mark- och 
betongarbeten för hela parken är slutförda. 
 

Vintern har kommit och det innebär att våra interna vägar behöver plogas. Vi 
räknar med att hålla ca 70 procent av vägarna öppna under vintermånaderna.  
Vi har också inlett diskussioner med skoterklubben i området för att se hur vi  
på ett bra och säkert sätt kan tillåta skotertrafik genom vindparken. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

10 nov 2014 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

Transportinformation 
	  

Förutom	  två	  rotorblad	  som	  är	  på	  väg	  
upp	  till	  Björkhöjden	  i	  mitten	  av	  
november	  är	  höstens	  transporter	  
avslutade.	  	  
Transporterna	  kommer	  att	  åter-‐
upptas	  i	  mitten	  av	  mars	  2015	  när	  nya	  
leveranser	  av	  vindkraftverk	  anländer	  
till	  hamnen	  i	  Köpmanholmen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

LOGGA DINA 
LJUDOBSERVATIONER PÅ 
VINDKRAFTNORR.SE 
 

Under det kommande året gör vi 
ljudmätningar som kontrollerar att 
vindkraftverken på Björkhöjen och 
Ögonfägnaden uppfyller ställda 
krav på ljudnivåer. 
Om du gör ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan fylla i vilken 
typ av ljud du hör. Fyll även i var 
och när på dygnet du gjorde 
observationen. 
 

Med din hjälp kan vi få en så bra 
bild av ljudupplevelserna som 
möjligt. På så sätt kan vi även ta 
tag i och åtgärda de eventuella 
upplevda störningar.  
 

Tack på förhand!  

Öppet	  Hus-‐kväll	  om	  ljud	  och	  ljus	  
Ett	  50-‐tal	  intresserade	  besökte	  Öppet	  Hus-‐kvällen	  på	  Björkhöjden	  i	  slutet	  av	  
oktober.	  Paul	  Appelqvist	  från	  ÅF:s	  vindkraftsteam	  var	  speciellt	  inbjuden	  för	  att	  
berätta	  om	  hur	  olika	  typer	  av	  ljud	  från	  ett	  vindkraftverk	  uppkommer	  och	  uppfattas.	  
Han	  berättade	  även	  om	  de	  ljudmätningar	  som	  gjorts	  på	  vindpark	  Mörttjärnberget	  
efter	  att	  flera	  av	  de	  närboende	  upplevt	  störningar.	  
-‐	  Det	  är	  många	  faktorer	  som	  påverkar	  hur	  ljudet	  sprids	  och	  att	  mäta	  ljud	  kan	  vara	  en	  
riktig	  utmaning,	  konstaterade	  Paul	  Appelqvist.	  
	  
Störningarna	  på	  Mörttjärnberget	  är	  ett	  lågfrekvent	  ljud	  vars	  ursprung,	  trots	  
omfattande	  ljudmätningar,	  fortfarande	  inte	  är	  riktigt	  klarlagt.	  	  
-‐	  Det	  är	  ett	  elektrodynamiskt	  ljud,	  förklarade	  Urban	  Blom,	  programansvarig	  för	  
SSVAB:s	  vindparker.	  Vi	  har	  åtgärdat	  stora	  delar	  av	  problemet	  och	  fortsätter	  att	  
arbeta	  för	  att	  ljudstörningarna	  ska	  minimeras.	  	  
	  
Urban	  Blom	  berättade	  även	  om	  det	  arbete	  som	  pågår	  med	  att	  hitta	  en	  lösning	  för	  
att,	  efter	  behov,	  kunna	  släcka	  vindkraftverkens	  vita	  och	  röda	  varselljus	  som	  finns	  för	  
att	  varna	  flygtrafik.	  	  
-‐	  Vi	  tittar	  på	  en	  radarstyrd	  utrustning	  för	  alla	  våra	  fyra	  vindparker.	  Den	  kan	  tidigast	  
finnas	  på	  plats	  i	  slutet	  av	  2015.	  	  
 
	  

Passa också på att följa  
våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
 
 



VI BYGGER VINDPARK BJÖRKHÖJDEN 
 
 

 

Statkraft SCA Vind AB  |  BJÖRKHÖJDEN   
 

Platschef Mats-Ola Vestin  /  tfn 070-620 80 17  /  e-post mats-ola.vestin@statkraft.com 
Projektledare Henrik Berglund  /  tfn 076-771 75 06  /  e-post henrik.berglund@statkraft.com 
Drift- och underhållschef Jens Näsström  /  tfn 070-548 39 37/  e-post jens.nasstrom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i december och januari 
Nu har vi 48 av totalt 90 vindkraftverk färdigmonterade och vi räknar med att  
ha dessa 48 verk i drift i april. Tornmonteringen av resterande verk tar ett 
uppehåll över vintern för att komma igång igen i mars. 
Vi övertar vindkraftverken från Siemens i sektioner och nu är den första 
sektionen överlämnad. Efter det sista övertagandet har vi en intrimningsperiod 
på tre månader innan vindkraftverken ska uppfylla full prestanda. 
 

Efter ett första möte med skoterklubben tittar vi nu gemensamt på hur vi kan 
ändra dragningen av skoterleden för att få säker skoteråkning genom parken. 
Vi arbetar också vidare med att minimera upplevda ljudstörningar. Missa inte 
Öppet Hus-kvällen på Ögonfägnaden den 27 januari när vi informerar om det 
senaste kring detta. Till dess, ha en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!	  
 
Henrik Berglund, projektledare 

9 dec 2014 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	   LOGGA DINA 

LJUDOBSERVATIONER PÅ 
VINDKRAFTNORR.SE 
 

Under de kommande året gör vi 
ljudmätningar som kontrollerar att 
vindkraftverken på Björkhöjen och 
Ögonfägnaden uppfyller ställda 
krav på ljudnivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan fylla i vilken 
typ av ljud du hör. Fyll även i var 
och när på dygnet du gjorde 
observationen. 
 

Med din hjälp kan vi få ett bra 
underlag för vårt analysarbete. 
Syftet är att så långt det går 
mininera ljudstörningar från våra 
vindparker. Tack på förhand!  

Ljudstörningar	  från	  våra	  vindparker	  
	  
Under	  hösten	  2014	  har	  vi	  fått	  klagomål	  på	  ljudstörningar	  från	  ett	  flertal	  närboende.	  
Med	  anledning	  av	  det	  har	  vi	  blivit	  ålagda	  av	  miljöskyddsenheterna	  på	  
Länsstyrelserna	  i	  Jämtland	  och	  Västnorrland	  att	  mäta	  ljud	  i	  och	  kring	  Björkhöjden	  
och	  Ögonfägnaden.	  Mätningarna	  och	  beräkningarna	  ska	  visa	  att	  vi	  följer	  de	  
bullervillkor	  som	  finns	  i	  tillstånden	  för	  vindparkerna.	  	  
	  
Mätningarna	  kommer	  att	  genomföras	  på	  det	  sätt	  som	  Länsstyrelsen	  föreskriver.	  
Resultatet	  ska	  redovisas	  senast	  den	  15	  december	  2014.	  
	  
Under	  kvällen	  och	  natten	  25-‐26	  november	  gjorde	  vi	  ljudmätningar	  i	  området	  runt	  
Ögonfägnaden	  och	  Björkhöjden.	  Det	  preliminära	  resultatet	  från	  dessa	  mätningar	  
visar	  att	  ljudnivåerna	  understiger	  samtliga	  krav	  som	  ställs	  i	  våra	  tillståndsvillkor.	  
Vi	  ser	  dock	  i	  mätresultatet	  att	  vi	  har	  ett	  lågfrekvent	  ljud	  som	  visserligen	  ligger	  på	  
låga	  nivåer	  men	  som	  sannolikt	  kan	  upplevas	  störande	  av	  några	  närboende.	  	  
	  
Vi	  har	  sedan	  en	  längre	  tid	  jobbat	  med	  detta	  tillsammans	  med	  leverantören	  av	  
vindkraftverken	  och	  hade	  en	  förhoppning	  om	  att	  vi	  nu	  skulle	  ha	  kommit	  längre.	  I	  viss	  
mån	  kan	  det	  förklaras	  av	  intrimningsproblem,	  men	  detta	  är	  något	  vi	  måste	  förbättra	  
och	  vi	  kommer	  intensifiera	  arbetet.	  
-‐	  Vi	  beklagar	  naturligtvis	  de	  upplevda	  ljudstörningarna,	  säger	  Jakob	  Norström,	  vd	  
SSVAB.	  Vår	  målsättning	  är	  att,	  så	  långt	  det	  är	  möjligt,	  minimera	  denna	  typ	  av	  
påverkan.	  	  
	  
På	  vindkraftnorr.se	  får	  du	  uppdaterad	  information	  om	  vårt	  fortsatta	  arbete	  med	  
ljudstörningar.	  	  
 
	  

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
27 januari kl 18.30 
 
För alla intresserade av vind-
parkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 27 januari 
kl 18.30. Plats: Servicekontoret på 
Ögonfägnaden.  
 
Vi berättar om status för de båda 
vindparkerna, presenterar drifts- 
organisationen samt ger en 
uppdatering kring ljudfrågan. 
 

Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
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På gång i februari 
32 av vindkraftverken på Björkhöjden är överlämnade till driftsorganisationen 
under ledning av drift- och underhållschef Jens Näsström. På resterande verk 
pågår intrimningsarbete och just nu är det cirka 35-40 personer som jobbar i 
vindparken. I mitten av april börjar Siemens att bygga etapp två och vi räknar 
med att transporterna längs Lungsjövägen startar igen den 20 mars.  
 

Resultatet från de ljudmätningar som genomförts utifrån Länsstyrelsens beslut 
visar att ljudet håller sig inom de gränsvärden som tillståndet anger. När det 
gäller det lågfrekventa ljudet har vi till stor del fått bukt på de problem som 
orsakar störningen. Nästa steg blir långtidsmätningar. Det kommer att ske  
genom fyra mätare per vindpark, två vid vindkraftverk och två utanför  
parkerna invid närliggande fastigheter. Exakt var mätarna utanför parkerna  
ska placeras är ännu inte bestämt eftersom det är många parametrar att ta  
hänsyn till för att hitta de platser som är mest lämpliga. Platserna ska också 
godkännas av Länsstyrelserna. 
 

Vi har även ansökt om tillstånd hos Transportstyrelsen för att via en radarstyrd 
lösning kunna släcka vindkraftverkens vita och röda varselljus som finns för att 
varna flygtrafik. Om vi får tillstånd kommer vi att först testa systemet på 
Mörttjärnberget för att sedan ta det vidare till övriga vindparker.  
 
Henrik Berglund, projektledare 

3 feb 2015 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Magnus	  Nettelblad,	  070-‐728	  15	  02.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

Skoterlederna	  i	  Björkhöjden	  är	  omdragna	  för	  att	  fungera	  under	  byggtiden.	  Här	  är	  
Maria,	  mätare	  på	  NCC	  i	  full	  färd	  med	  att	  mäta	  ut	  den	  nya	  leden.	  	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson.	  
	  
 
	  

!

 
 
OM RAS OCH ISKAST FRÅN 
VINDKRAFTVERK 
Under vissa speciella väderleks-
förhållanden kan det finnas risk för 
ras och iskast från rotorbladen. 
Det gäller främst när det är hög 
luftfuktighet i kombination med 
minusgrader.  
Allmänheten kan vistas i naturen 
kring vindkraftverken även på 
vintern, men vi rekommenderar att 
ta kontakt med driftavdelningen 
för att stämma av situationen. 
Varningsskyltar finns i området 
och vid extra stor risk kan vi ställa 
ut varningsvagnar vid infarterna.  
Den största risken för iskast är vid 
uppstart av en turbin som stått 
stilla. När detta sker i besvärlig 
väderlek har vi alltid medarbetare 
på plats för att garantera 
säkerheten. Läs mer om iskast på 
vindkraftnorr.se. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LJUDSTÖRNINGAR? 

 
 
 
 
 
 
 
 
På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan fylla i vilken 
typ av ljud du hör. Fyll även i var 
och när på dygnet du gjorde 
observationen. 
 

Med din hjälp kan vi få ett bra 
underlag för vårt analysarbete. 
Syftet är att så långt det går 
mininera ljudstörningar från våra 
vindparker. Tack på förhand!  
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På gång i mars 
Nu är det full fart i vindparken igen eftersom Siemens har börjat bygga upp sin 
etablering inför etapp 2. Jan Henriksen är ansvarig platschef från Siemens och 
under de första veckorna i mars ska allt komma på plats.  
 
Transporterna av naceller, nav och rotorblad startar igen den 23 mars från 
hamnen i Härnösand. Innan dess gör vägtransportledaren provkörningar för att 
kontrollera vägstatus och behov av justeringar. 
 
Under vecka 11 startar monteringen av ljudmätningsutrustningen för 
långtidsmätningar av ljud. Den placeras vid två vindkraftverk inne i vindparken 
och vid två närliggande fastigheter där vi kan anta att eventuella ljudstörningar 
är som störst. Till sommaren ska vi, utifrån Länsstyrelsens beslut, lämna in  
en rapport om resultatet av dessa mätningar.  
 
Vi har även kommit igång med den nybildade referensgruppen för ljud- 
störningar. Gruppen består av berörda närboende och syftet är att  
ha en dialog kring upplevda problem. I största möjliga mån vill vi minska 
påverkan och vi är glada för referensgruppens engagemang. Tack också till alla 
som rapporterar in ljudstörningar i vår ljudlogg på vindkraftnorr.se – fortsätt 
berätta, det är till stor hjälp i vårt arbete. 
 
Henrik Berglund, projektledare 

5 mar 2015 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Jan	  Henriksen,	  070-‐353	  78	  66.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

Vi	  har	  haft	  några	  
riktigt	  fina	  och	  milda	  
vårvinterdagar	  i	  
Björkhöjden.	  	  
Här	  syns	  verk	  31,	  	  
32	  och	  33	  med	  
Hocksjön	  i	  
förgrunden.	  	  
	  
	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  
Pettersson.	  
	  

!

 
 
OM RAS OCH ISKAST FRÅN 
VINDKRAFTVERK 
Under vissa speciella väderleks-
förhållanden kan det finnas risk för 
ras och iskast från rotorbladen. 
Det gäller främst när det är hög 
luftfuktighet i kombination med 
minusgrader. Läs mer om iskast 
på vindkraftnorr.se.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LJUDSTÖRNINGAR? 
 
På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan fylla i vilken 
typ av ljud du hör. Fyll även i var 
och när på dygnet du gjorde 
observationen. 
 

Med din hjälp kan vi få ett bra 
underlag för vårt analysarbete. 
Syftet är att så långt det går 
mininera ljudstörningar från våra 
vindparker. Tack på förhand!  

 
Transportinformation 
	  

Transporterna	  under	  våren	  gäller	  
naceller,	  nav	  och	  rotorblad	  och	  går	  	  
i	  konvoj	  till	  Björkhöjden	  från	  hamnen	  
i	  Härnösand.	  Beräknad	  start	  23	  mars.	  
	  

En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  trafiken.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
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På gång i april 
Siemens är på plats och är i full gång med Björkhöjdens etapp 2. För de 
vindkraftverk som redan är på plats är vi just nu inne i en testperiod.  
 
Hälften av den ljudmätningsutrustning för långtidsmätningar av ljud är 
installerade och resterande installeras veckan efter påsk. Fortsätt gärna 
att rapportera in ljudstörningar i vår ljudlogg på vindkraftnorr.se – det är till  
stor hjälp i vårt arbete. 
 
Vi har även våra senaste två nyanställda vindkraftstekniker på plats. Det är  
Frida Granholm från Junsele och Lars-Erik Helmersson från Östersund som 
kompletterar teamet. Det startar sitt arbete med att inspektera de inkommande 
delarna till vindkraftverken.  
 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 14 april då vi berättar mer om  
transporterna som kommit igång till Björkhöjden igen. Välkommen! 
 
Henrik Berglund, projektledare 

8 apr 2015 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Jan	  Henriksen,	  070-‐353	  78	  66.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

	  

	  
Transporterna	  av	  vindkraftverk	  pågår	  för	  fullt.	  Här	  ovan	  
är	  det	  första	  rotorbladet	  som	  anlänt	  på	  väg	  att	  lyftas	  av	  
båten	  i	  Härnösands	  hamn.	  Till	  höger	  syns	  den	  
ljudmätningsutrustning	  som	  vi	  just	  nu	  monterar	  i	  både	  
Björkhöjden	  och	  Ögonfägnaden.	  	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson	  
	  

LJUDSTÖRNINGAR? 
 
På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan fylla i vilken 
typ av ljud du hör. Fyll även i var 
och när på dygnet du gjorde 
observationen. 
 

Med din hjälp kan vi få ett bra 
underlag för vårt analysarbete. 
Syftet är att så långt det går 
mininera ljudstörningar från våra 
vindparker. Tack på förhand!  

Transportinformation 
	  

Transporterna	  under	  våren	  gäller	  
naceller,	  nav	  och	  rotorblad	  och	  går	  	  
i	  konvoj	  till	  Björkhöjden	  från	  hamnen	  
i	  Härnösand.	  
	  

En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  trafiken.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
14 april kl 18.30 
 
För alla intresserade av vind-
parkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 14 april  
kl 18.30. Plats: Servicekontoret på 
Björkhöjden.  
 
Vi berättar om transporterna som 
kommit igång igen samt status för 
vägarna. 
 

Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
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På gång i maj 
Våren är här men på Björkhöjden ligger snön fortfarande kvar på sina ställen. 
Även om vi skriver början av maj har vi precis skottat rent det sista  
fundamentet från flera decimeter snö. I maj går Siemens igång med att arbeta 
tvåskift, det innebär att det är full aktivitet i vindparken mellan kl 5.00 på 
morgonen till 22.00 på kvällen.  
De fasta ljudmätarna har varit i drift 1,5 månad och vi konstaterar tyvärr att vi  
har en högre andel av det lågfrekventa ljudet än förväntat. Dessbättre har vi  
stora förhoppningar om att kunna minska det eftersom det kommer från ett 
fenomen som vi tidigare åtgärdat på vindpark Mörttjärnberget. Ett stort tack till er 
som rapporterat in ljudobservationer – det har varit till stor hjälp.  
För någon vecka sedan hade vi studiebesök av låg- och mellanstadiesklasserna 
på Ramsele skola. Ett 60-tal barn och deras lärare fick lära sig mer om 
vindparken och även åka på en busstur. 
 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 16 juni. Välkommen då! 
 
Henrik Berglund, projektledare 

12 maj 2015 

Entreprenörer:	  
Efter	  regelrätt	  anbudsförfarande	  har	  vi	  tecknat	  avtal	  med	  följande	  entreprenörer.	  	  
Ta	  direktkontakt	  med	  personerna	  nedan	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  utföra	  arbete.	  
	  
För	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Jan	  Henriksen,	  070-‐353	  78	  66.	  
För	  internt	  elnät:	  Eltel,	  Mats	  Ljus,	  070-‐676	  90	  62.	  
	  

Här	  demonstrerar	  Ove	  Nordin	  den	  drönare	  som	  används	  för	  att	  besiktiga	  
vindkraftverken	  utifrån.	  För	  eleverna	  från	  Ramseleskolan	  var	  det	  här	  en	  av	  höjdarna	  
på	  studiebesöket	  på	  Björkhöjden.	  	  Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson	  
	  

LJUDSTÖRNINGAR? 
 
På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan fylla i vilken 
typ av ljud du hör. Fyll även i var 
och när på dygnet du gjorde 
observationen. 
 

Med din hjälp kan vi få ett bra 
underlag för vårt analysarbete. 
Syftet är att så långt det går 
mininera ljudstörningar från våra 
vindparker. Tack på förhand!  

Transportinformation 
	  

Transporterna	  under	  våren	  gäller	  
naceller,	  nav	  och	  rotorblad	  och	  går	  	  
i	  konvoj	  till	  Björkhöjden	  från	  hamnen	  
i	  Härnösand.	  
	  

En	  vägtransportledare	  kör	  långt	  i	  
förväg	  och	  dirigerar	  trafiken.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
16 juni kl 18.30 
 
För alla intresserade av vind-
parkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 16 juni  
kl 18.30. Boka in datumet i din 
kalender redan nu! 
 
Plats: Servicekontoret på 
Björkhöjden.  
 

Vi bjuder på fika.  
Välkommen! 
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På gång i juni 
Den första nacellen för etapp 2 har precis anlänt och nu står vi beredda att göra årets första 
lyft med den stora kranen.  
 
Vi har en hel del studiebesök, för någon vecka sedan var Ramseleskolan högstadieelever 
på plats och i juni kommer även Reveljen (centrum för vuxnas lärande) hit.  
 
Rapporten till Länsstyrelsen för ljudstörningarna på Björkhöjden lämnades in i mitten  
av maj. Den finns att läsa i sin helhet på vindkraftnorr.se. Vi fortsätter att mäta ljud och 
om du upplever ljudstörningar får du gärna fortsätta att rapportera dessa i vår ljudlogg. 
 
Härom dagen fick vi besök av en nyfödd älgkalv som på något sätt tagit sig in bakom 
byggbarackerna. Hans Karlsson, grävmaskinist på Bröderna Edmo, fick rycka ut i en 
räddningsaktion som slutade lyckligt och väl med att älgen skuttade tillbaka in i skogen. 
 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 16 juni. Välkommen då!  
 
Henrik Berglund, projektledare 
 
 

8 jun 2015 

Evelina	  Engström	  och	  
Alice	  Lundholm	  från	  
Ramseleskolan	  var	  nöjda	  
med	  studiebesöket.	  
-‐	  Jag	  har	  längtat	  till	  det	  
här,	  säger	  Evelina.	  I	  
framtiden	  vill	  jag	  jobba	  
med	  att	  utveckla	  nya	  
förnyelsebara	  
energikällor.	  	  
-‐	  Vindkraft	  är	  coolt,	  säger	  
Alice.	  Det	  vore	  roligt	  att	  
jobba	  med	  att	  bygga	  
dem,	  eller	  att	  köra	  
lastbil,	  det	  är	  också	  kul.	  	  

Transportinformation 
	  

Transporterna	  gäller	  naceller,	  nav	  
och	  rotorblad	  och	  går	  i	  konvoj	  till	  
Björkhöjden	  från	  Härnösands	  hamn.	  
	  

Om	  närboende	  har	  speciella	  behov	  –
ta	  kontakt	  så	  löser	  vi	  situationen.	  
	  

Ansvarig	  vägtransportledare:	  
Bert	  Nilsson,	  tfn	  070-‐656	  27	  00.	  
 

 
Öppet Hus-kväll tisdag  
16 juni kl 18.30 
För alla intresserade av vind-
parkerna Björkhöjden och 
Ögonfägnaden har vi en Öppet 
Hus-kväll tisdagen den 16 juni  
kl 18.30. Vi berättar vad som är 
på gång just nu och ger 
information kring ljudfrågan 
 
Plats: Servicekontoret på 
Björkhöjden.  
 

Vi bjuder på fika. Välkommen! 
 
 
 
 
 
 
 

Här	  rycker	  grävmaskinist	  Hans	  
Karlsson	  ut	  som	  förste	  älgräddare.	  	  
	  

Här	  pågår	  ångtvätt	  av	  
fundamenten	  inför	  
den	  undergjutning	  
som	  ska	  ske.	  	  
Även	  iordningställande	  
av	  uppställningsplatser	  
för	  rotorbladen	  pågår.	  
Ett	  100-‐tal	  personer	  
arbetar	  just	  nu	  i	  
vindparken.	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  
Pettersson	  
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På!gång!i!juli!och!augusti!
Nu har vi högsäsong för turbinmontage och leveranserna in till vindparken har kommit 
igång bra. Leveranserna sker enligt plan och i samma omfattning som tidigare under  
våren och försommaren. Cirka hundratalet personer arbetar i vindparken under 
sommarmånaderna.  
 
Vi har även påbörjat arbetat med att återställa marken kring turbiner, vägar mm för 
vindparkens första etapp.  
 
I slutet av juni bjöd vi tillsammans med Siemens in till en sommarlunch för alla som 
jobbar i vindparken. Sven-Åke Pettersson och Frida Granholm från Statkraft och Lena 
Krånglin från Siemens hade arrangerat dagen som blev mycket uppskattad.  
 
Boka redan nu in vår Öppet Hus-kväll (med bussrundtur) den 15 september. Håll utkik  
på vindkraftnorr.se för mer information. 
 
Trevlig sommar!  
 
Henrik Berglund, projektledare 
 
 

7!jul!2015!

Transportinformation#
!

Transporterna!gäller!naceller,!nav!
och!rotorblad!och!går!i!konvoj!till!
Björkhöjden!från!Härnösands!hamn.!
!

Om!närboende!har!speciella!behov!–
ta!kontakt!så!löser!vi!situationen.!
!

Ansvarig)vägtransportledare:)
Bert)Nilsson,)tfn)0708656)27)00.)
#

#
Öppet#HusCkväll#tisdag##
15#september#kl#18.30!
!
För!alla!intresserade!av!vind&
parkerna!Björkhöjden!och!
Ögonfägnaden!har!vi!en!!
Öppet!Hus&kväll!tisdagen!!
den!15!september!kl!18.30.!!
Då!ordnar!vi!även!busstransport!
från!Ramsele!och!en!rundtur!i!
vindparken.!Boka!in!datumet!i!din!
kalender!redan!nu!#
!
Plats:!Servicekontoret!på!
Björkhöjden.!!
!

Vi!bjuder!på!fika.!Välkommen!!
#
#
#
#
#
#
#

Här!lyfts!rotorn!på!
plats!på!det!tredje!
vindkraftverket!i!etapp!
2!av!Björkhöjden.!
Alla!tre!bladen!är!
monterade!på!huben!
och!lyftet!sker!med!
hjälp!av!den!stora!
kranen.!Observera!
rotorbladens!storlek!
jämfört!med!bilarna.!
!
Foto:!SvenGÅke!
Pettersson! Semesterinformation#

!

Platskontoret!på!Björkhöjden!är!
bemannat!under!hela!sommaren.!
Veckorna!29G31!är!ordinarie!
platschef!MatsGOla!Vestin!på!
semester!och!ansvarig!då!är!!
Magnus!Olsson.!!
!
Magnus!når!du!på!tfn!070G250!63!88.!
#

Glad#sommar!#
!

Vi!önskar!alla!en!glad!sommar.!
Månadsbrevet!är!tillbaka!i!
månadsskiftet!augustiGseptember.!!
!
Magnus!når!du!på!tfn!070G250!63!88.!
#

I!slutet!av!juni!bjöds!alla!
som!arbetar!i!vindparken!
och!några!av!våra!lokala!
entreprenörer!på!
sommarlunch.!Förutom!
mat!ingick!även!musik!
och!en!frågesport!på!
temat!Ångermanland.!
165!personer!deltog!i!
evenemanget!som!var!
mycket!uppskattat.!
!
!
Foto:!SvenGÅke!
Pettersson!
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På gång i september 
Det har varit en del leveransförseningar på några naceller men nu är ordningen  
återställd. Vi ser med tillförsikt fram emot hösten och hoppas att vi får många fina  
dagar. Det här året har vi haft upp till 30 procent mer blåst i jämförelse med ett normalår 
och det har försvårat för oss när det gäller de tunga lyften. 12 turbiner av totalt 42  
stycken i etapp 2 är färdigmonterade.  
 
Cirka 150 personer arbetar i vindparken. I mitten av september kommer vi att bjuda in  
alla dessa till en enkel surströmmingsskiva. Det ska bli roligt att ge de mer kontinentala 
medarbetarna en upplevelse av våra norrländska delikatesser!  
 
Transporterna av naceller och nav in till vindparken fortsätter fram till november. Alla 
rotorblad är däremot på plats. Är du närboende och har speciella behov av framkomlig- 
het, ta kontakt med ansvarig vägtransportledare Bert Nilsson, tel 070-656 27 00. 
 
Missa inte vår guidade tur den 15 september. Passa på att lämna bilen hemma och ta  
bussen från Ramsele eller Skyttmon. Glöm inte att anmäla dig! 
 
Henrik Berglund, projektledare 
 
 
 

4 sep 2015 

 
Öppet Hus-kväll med 
guidad busstur.  
15 september kl 18.30 
	  
Häng	  med	  på	  en	  guidad	  busstur	  i	  
vindpark	  Björkhöjden	  och	  se	  hur	  
långt	  vi	  kommit	  i	  etapp	  2.	  	  	  
	  
Kl	  17.45	  
Bussar	  går	  från	  Ramsele	  (OK/Q8)	  och	  
från	  Skyttmon	  (Stugunkorset).	  
Bussarna	  stannar	  även	  och	  plockar	  
upp	  folk	  längs	  vägen.	  
	  
Kl	  18.30	  
Guidningen	  startar	  vid	  platskontoret	  
i	  Björkhöjden.	  
	  
Anmäl	  dig	  senast	  13/9	  
För	  att	  vi	  ska	  kunna	  beräkna	  antalet	  
bussar	  vill	  vi	  att	  du	  anmäler	  dig	  till:	  
OK/Q8	  Ramsele,	  0623-‐10276	  
Nära	  dig	  Borgvattnet,	  0695-‐50021	  
	  
Vi	  bjuder	  på	  varm	  korv	  och	  dricka.	  
Välkommen!	  
 
 

Ni	  minns	  väl	  älgkalven	  
som	  en	  av	  våra	  
entreprenörer	  
räddade	  i	  våras?	  	  
Vi	  kan	  rapportera	  att	  
den	  växer	  och	  frodas.	  
Här	  är	  den	  på	  väg	  förbi	  
verk	  47	  och	  in	  i	  
skogen.	  
	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  
Pettersson	  

Kom ihåg att vindparken 
är en byggarbetsplats 
	  

För	  allas	  hälsa	  och	  säkerhet	  vill	  vi	  
påminna	  om	  att	  vindparken	  är	  en	  
byggarbetsplats.	  Här	  förekommer	  
lastbilstrafik	  alla	  tider	  på	  dygnet	  och	  
det	  finns	  många	  stora	  maskiner	  som	  
gör	  tunga	  lyft.	  	  
	  
Det	  är	  tillträde	  förbjudet	  för	  
allmänhet.	  Behöver	  du	  befinna	  dig	  
inom	  vindparkens	  område	  –	  kontakta	  
alltid	  någon	  ansvarig	  på	  plats.	  
 

Vi	  håller	  på	  med	  en	  del	  
avverkning	  runt	  vissa	  av	  
vindkraftverken.	  Här	  är	  
det	  grot	  (grenar	  och	  
toppar)	  som	  skotas	  fram	  
vid	  verk	  59.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  
Pettersson	  
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På  gång  i  oktober  
Den första oktoberveckan har bjudit på rekord när det gäller monterade vindkraftverk. 
Hela sex stycken, detta tack vare gynnsamt väder och att vi har haft två kranar till 
förfogande. Siemens har cirka 120 medarbetare på plats men räknar med att gå ned i  
styrka vid mitten av månaden när de även avvecklar den mindre kranen. 
 

Transporterna in till vindparken har fungerat bättre än väntat och det mesta kommer att 
finnas på plats kring mitten av oktober. Är du närboende och har speciella behov av 
framkomlighet fram till dess, ta kontakt med ansvarig vägtransportledare Bert Nilsson,  
tel 070-656 27 00. 
 
Den årliga surströmmingsskivan för alla som jobbar i parken blev lyckad. De allra flesta 
av de kontinentala medarbetarna vågade smaka och tyckte också att det smakade godare  
än vad det doftade.  
 
I mitten av oktober får vi besök av åttor och nior från Junsele högstadieskola. Det är  
alltid lika roligt att få visa vindparken för ungdomar. Boka förresten in vår Öppet Hus-
kväll den 17 november i kalendern redan nu! 
 
Henrik Berglund, projektledare 
 
 
 

16  okt  2015  

Här	  är	  det	  Mikael	  
Karlsson	  på	  företaget	  
BMS	  som	  sitter	  i	  
kranen	  för	  att	  resa	  upp	  
den	  stora	  bommen	  
som	  används	  vid	  
montering	  av	  nacell	  
och	  vingar.	  Kraften	  i	  
lyftet	  är	  280	  ton.	  
	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  
Pettersson	  

Kom  ihåg  att  vindparken  
är  en  byggarbetsplats  
	  

För	  allas	  hälsa	  och	  säkerhet	  vill	  vi	  
påminna	  om	  att	  vindparken	  är	  en	  
byggarbetsplats.	  Det	  innebär	  att	  det	  
är	  tillträde	  förbjudet	  för	  allmänhet.	  
Behöver	  du	  befinna	  dig	  inom	  
vindparkens	  område	  –	  kontakta	  alltid	  
någon	  ansvarig	  på	  plats.	  
  

Fyra	  nya	  vindkrafts-‐
tekniker	  är	  på	  plats	  på	  
Björkhöjden.	  
Från	  vänster:	  Leif	  
Persson	  från	  Gimdalen,	  
Magnus	  Jonsson	  från	  
Ramsele,	  Viktor	  Byström	  
från	  Junsele	  och	  Martin	  
Persson	  från	  Strömsund.	  
	  
	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  
Pettersson	  

  
Öppet  Hus-kväll  tisdag    
17  november  kl  18.30  
  
För  alla  intresserade  av  vindpark  
Björkhöjden  har  vi  en  Öppet  Hus-
kväll  tisdagen  den  17  november    
kl  18.30.  Plats:  Servicekontoret  på  
Björkhöjden.    
  
Vi  berättar  om  status  för  
vindparken,  presenterar  våra  nya  
medarbetare  och  vad  som  är  på  
gång  den  närmaste  tiden.  
  

Vi  bjuder  på  kaffe.  Välkommen!  
  
  
  
  
  
  
  

Välbesökt  kväll  
	  

Vår	  Öppet	  Hus-‐kväll	  med	  guidad	  
busstur	  i	  mitten	  av	  september	  blev	  
väldigt	  lyckad.	  Över	  130	  personer	  
fyllde	  tre	  bussar	  och	  vi	  kunde	  visa	  
upp	  hela	  vindparken.	  Turen	  
avslutades	  med	  varm	  korv	  och	  dricka	  
i	  Björkhöjdens	  stora	  maskinhall.	  	  
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På  gång  i  november  
Den fortsatt varma hösten har underlättat vårt arbete. Vi räknar med att Siemens är  
färdiga med turbinmontaget i mitten av november. Under vintern fortsätter sedan  
arbetet med att få el och mekanik på plats på insidan av tornen.  
 
Nu hoppas vi att arbetet med att lägga om den allmänna vägen (väg 776/969) förbi 
Björkhöjden kommer igång så fort som möjligt. Vi förbereder genom att avverka på de 
ställen där vägen ska dras.  
 
Även en del återställnings- och uppstädningsarbeten är på gång, dessa kommer att pågå  
till dess tjälen lägger sig.  
 
Från och med november är det en del organisationsförändringar i Statkraft SCA Vind AB. 
Urban Blom blir ny VD när Jakob Norström tar över jobbet som ny chef för Statkraft 
Sverige. Urban tar även över projektledningen för Björkhöjden efter Henrik Berglund  
som kommer att arbeta med projekt kring vattenkraft. 
 
Missa inte årets sista Öppet Hus-kväll den 17 november. Välkommen! 
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 

5  nov  2015  

Här	  är	  Junsele	  skolas	  åttor	  och	  nior	  på	  besök.	  En	  intresserad	  grupp	  som	  hade	  
många	  frågor.	  Efter	  en	  rundtur	  med	  buss	  i	  vindparken	  demonstrerade	  Ove	  Nordin	  
hur	  en	  drönare	  fungerar.	  Drönaren	  används	  bland	  annat	  för	  att	  besikta	  och	  
kvalitetssäkra	  vindkraftverken.	  Ove	  berättade	  också	  hur	  det	  är	  att	  jobba	  i	  
vindparken	  och	  vilken	  typ	  av	  arbete	  som	  utförs	  av	  drift-‐	  och	  underhållsteknikerna.	  	  
	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson	  

  
Öppet  Hus-kväll  tisdag    
17  november  kl  18.30  
  
För  alla  intresserade  av  vindpark  
Björkhöjden  har  vi  en  Öppet  Hus-
kväll  tisdagen  den  17  november    
kl  18.30.  Plats:  Servicekontoret  på  
Björkhöjden.    
Vi  berättar  om  status  för  vind-
parken,  presenterar  våra  nya  
medarbetare  och  vad  som  är  på  
gång  den  närmaste  tiden.  
  

Vi  bjuder  på  kaffe.  Välkommen!  
  
  
  
  
  
  
  

!

  
  
OM  RAS  OCH  ISKAST  FRÅN  
VINDKRAFTVERK  
Under  vissa  väderlekar  kan  det  
finnas  risk  för  ras  och  iskast  från  
rotorbladen.  Det  gäller  främst  när  
det  är  hög  luftfuktighet  och  minus-
grader.    
Man  kan  vistas  i  naturen  kring  
vindkraftverken  även  på  vintern,  
men  vi  rekommenderar  att  ta  
kontakt  med  driftavdelningen  för  
att  stämma  av  situationen.  
Varningsskyltar  finns  i  området  
och  vid  extra  stor  risk  kan  vi  ställa  
ut  varningsvagnar  vid  infarterna.    
Den  största  risken  för  iskast  är  vid  
uppstart  av  en  turbin  som  stått  
stilla.  När  detta  sker  i  besvärlig  
väderlek  har  vi  alltid  medarbetare  
på  plats  för  att  garantera  
säkerheten.  Läs  mer  om  iskast  på  
vindkraftnorr.se.  
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På gång i februari 
Nu är samtliga vindkraftverk överlämnade till Statkrafts och Siemens 
driftsorganisationer och våra tekniker har startat upp arbetet med den löpande 
och planerade servicen som pågår året runt.  
 
I början av mars startar en testperiod på tre månader där vindkraftverken i 
andra delen av Björkhöjden ska bevisa full prestanda. Kring den första mars 
räknar vi även med att Siemens projektorganisation som byggt vindkraft-
verken lämnar parken.  
 
I övrigt hoppas vi kunna komma igång med flytten av den allmänna vägen 
under februari. Detta innebär att en viss byggtrafik kan förekomma, men i 
övrigt påverkas inte trafiken på den befintliga vägen. Ombyggnationen 
beräknas vara färdig under hösten 2016.  
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 

8 feb 2016 

Vackra	  vinterskymningar	  i	  Björkhöjden.	  Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson.	  	  

!

 
 
OM RAS OCH ISKAST FRÅN 
VINDKRAFTVERK 
Under vissa väderlekar kan det 
finnas risk för ras och iskast från 
rotorbladen. Det gäller främst när 
det är hög luftfuktighet och minus-
grader.  
Man kan vistas i naturen kring 
vindkraftverken även på vintern, 
men vi rekommenderar att ta 
kontakt med driftavdelningen för 
att stämma av situationen. 
Varningsskyltar finns i området 
och vid extra stor risk kan vi ställa 
ut varningsvagnar vid infarterna.  
Den största risken för iskast är vid 
uppstart av en turbin som stått 
stilla. När detta sker i besvärlig 
väderlek har vi alltid medarbetare 
på plats för att garantera 
säkerheten.  
 
Mer om iskast på vindkraftnorr.se. 

Det	  här	  är	  Jennifer	  Lundqvist	  och	  Per	  Bovin	  som	  är	  de	  senaste	  rekryteringarna	  
till	  våra	  vindparker.	  Jennifer	  bor	  i	  Strömsund	  och	  kommer	  närmast	  från	  ett	  jobb	  
som	  elektriker.	  Per	  kommer	  från	  Helgum	  och	  är	  utbildad	  skogsmaskinförare.	  	  
Sammantaget	  är	  vi	  fyra	  vindkrafttekniker	  på	  Ögonfägnaden	  och	  åtta	  på	  
Björkhöjden.	  Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson	  

 
 
STOR INVIGNING 1 JUNI 
 

Boka redan nu in onsdagen den  
1 juni i din kalender – då är det 
dags för invigning av Björkhöjden 
och Ögonfägnaden! Tillsammans 
är båda parkerna ett av Skandina-
viens största vindkraftsområden.  
Invigningen, som går under 
namnet Folkets Vindpark, 
kommer att bjuda på dansband, 
varitéartister och klassiska 
folkparksaktiviteter som tombola 
och tävlingar.  
 
Mer information kommer!  
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På gång i mars 
Siemens projektorganisation har nu flyttat ut, de sista byggbarackerna och 
materialcontainers lämnade vindparken i månadsskiftet februari/mars. 
 
Den 1 mars startade en period med tillgänglighetstester där vindkraftverken i 
andra delen av Björkhöjden ska bevisa full prestanda. Testperioden kommer 
att pågå ungefär fram till midsommar.  
 
Vi kommer även att montera ned ett par av de mätmaster som används för att 
kontrollera vindkraftverkens effektkurva.  
 
Planeringen pågår för fullt inför den invigning vi bjuder in till den 1 juni. 
Invigningen sker i Björkhöjden vid verk 28 men omfattar även Ögonfägnaden. 
Tillsammans är ju vindparkerna Skandinaviens största vindkraftsområde och 
det vill vi manifestera. Håll utkik efter mer information! 
 
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 

8 mar 2016 

!

 
 
OM RAS OCH ISKAST FRÅN 
VINDKRAFTVERK 
Under vissa väderlekar kan det 
finnas risk för ras och iskast från 
rotorbladen. Det gäller främst när 
det är hög luftfuktighet och minus-
grader.  
 
Varningsskyltar finns i området 
och vid extra stor risk kan vi ställa 
ut varningsvagnar vid infarterna.  
Den största risken för iskast är vid 
uppstart av en turbin som stått 
stilla. När detta sker i besvärlig 
väderlek har vi alltid medarbetare 
på plats för att garantera 
säkerheten.  
 
Mer om iskast på vindkraftnorr.se. 

VÄLKOMMEN TILL 
FOLKETS VINDPARK 1 JUNI 
 
1 juni inviger vi Skandinaviens 
största vindkraftsområde. Temat 
är Folkets vindpark och vi bjuder 
på mat och dryck, dansband, 
varitéartister och klassiska 
folkparksaktiviteter som tombola, 
chokladhjul och prickskytte med 
finfina priser. Boka in i din 
kalender redan nu! 
 

För några dagar sedan 
ordnade Lungsjöns 
fritidsförening ett studie-
besök med guidade turer 
både i Björkhöjden och 
Ögonfägnaden. Med på 
turen var politiker och 
tjänstemän från 
kommunerna Ragunda, 
Strömsund och Sollefteå. 
Även närboende, företag-
are och Vindkraftcentrum 
deltog för att berätta om 
sina upplevelser och 
erfarenheter. För SSVAB är 
studiebesök på plats alltid 
värdefullt för den dialog vi 
vill ha med närområdet.   
 
På bilden platschef Mats-
Ola Vestin i full färd med att 
guida. 
 
Faksimil från tidningen 
Allehanda 160305 
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På gång i april 
Nu är ombyggnationen av den allmänna vägen utanför vindparken i full gång. 
Bygget i den första etappen pågår till dess att vägterass och vägtrummor är 
klara. Sedan gör vi ett uppehåll och påbörjar etapp två på sensommaren då 
resterande arbeten utförs.  
 
Planeringen pågår för fullt inför den invigning vi bjuder in till den 1 juni. 
Invigningen sker i Björkhöjden vid verk 28 men omfattar även Ögonfägnaden. 
Temat för invigningen är ”Folkets vindpark” och kommer att innehålla det 
mesta som hör till en riktig folkpark. Bland annat blir det dans till Black Jack, 
och vi tror att det är första gången det bjuds upp till dans i en vindpark!  
 
På vindkraftnorr.se lägger vi snart ut programmet och en anmälningsblankett. 
Vi erbjuder till exempel gratis bussar till evenemanget från Edsele, Ramsele, 
Hammarstrand, Hammerdal och Strömsund.  
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 
 

6 apr 2016 

!

 
 
OM RAS OCH ISKAST FRÅN 
VINDKRAFTVERK 
 
Under vissa väderlekar kan det 
finnas risk för ras och iskast från 
rotorbladen. Det gäller främst när 
det är hög luftfuktighet och minus-
grader.  
 
Varningsskyltar finns i området 
och vid extra stor risk kan vi ställa 
ut varningsvagnar vid infarterna.  
Den största risken för iskast är vid 
uppstart av en turbin som stått 
stilla. När detta sker i besvärlig 
väderlek har vi alltid medarbetare 
på plats för att garantera 
säkerheten.  
 
Mer om iskast på vindkraftnorr.se. 

 
VÄLKOMMEN TILL FOLKETS VINDPARK  
Onsdag 1 juni kl 17.00 – 21.00 
 
1 juni inviger vi Skandinaviens största vindkraftsområde. Temat är Folkets vindpark och vi bjuder på mat och dryck, 
dansband, varitéartister och klassiska folkparksaktiviteter som tombola, chokladhjul och prickskytte med finfina priser.  
 
Så här ser programmet ut: 
Guidade korta bussrundturer i vindparken kl. 17.00 – 18.00 
Invigningsceremoni kl 18.15 (konferencier: Lars T Johansson) 
Tombola, tävlingar och varitésällskapet Karneval 
Mat och dryck, kaffe och kaka från Myregården i Resele 
Dans till Black Jack 
Information om vindkraft och möjlighet att titta in i ett vindkraftverk.  
 
Läs mer på vindkraftnorr.se där du också anmäler dig till invigningen senast  
den 23 maj.  
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På gång i maj 
Vägbygget har kommit igång bra och vi räknar med att det kommer att pågå 
under maj månad, därefter gör vi ett sommaruppehåll för att slutföra arbetet 
under augusti - september.  
 
Från mitten av maj och några månader framöver kommer ett 20-tal 
medarbetare från Siemens att etablera sig i vindparken. De kommer att utföra 
kompletterande arbeten i vindkraftverken. 
 
Nu närmar sig 1 juni och det är snart invigningsdags. Vi planerar för fullt och 
håller tummarna för en fin och solig försommarkväll. Temat är ”Folkets 
vindpark” och kommer att innehålla det mesta som hör till en riktig folkpark. 
Bland annat bjuder vi upp till dans under ledning av Black Jack. Glöm inte att 
anmäla att du kommer på vindkraftnorr.se.   
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 

4 maj 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÄGBYGGET ÄR PÅ GÅNG 
Den allmänna vägen förbi 
Björkhöjden byggs om. Arbetet 
gör ett uppehåll under sommaren 
för att färdigställas under augusti-
september.  

 
VÄLKOMMEN TILL FOLKETS VINDPARK  
Onsdag 1 juni kl 17.00 – 21.00 
 
1 juni inviger vi Skandinaviens största vindkraftsområde. Temat är Folkets vindpark och vi bjuder på mat och dryck, 
dansband, varitéartister och klassiska folkparksaktiviteter som tombola, chokladhjul och prickskytte med finfina priser.  
 
Så här ser programmet ut: 
Guidade korta bussrundturer i vindparken kl. 17.00 – 18.00 
Invigningsceremoni kl 18.15 (konferencier: Lars T Johansson) 
Tombola, tävlingar och varitésällskapet Karneval 
Mat och dryck, kaffe och kaka från Myregården i Resele 
Dans till Black Jack 
Information om vindkraft och möjlighet att titta in i ett vindkraftverk.  
 
Läs mer på vindkraftnorr.se där du också anmäler dig till invigningen senast  
den 23 maj.  

VI UPPGRADERAR 
VINDKRAFTNORR.SE  
Nu när alla våra vindparker är 
färdigbyggda gör vi även en 
uppdatering av webbplatsen 
vindkraftnorr.se. Från och med 
mitten av juni kommer vi att 
fokusera på att ge våra besökare 
service kring driftsinformation och 
information kring varje vindpark.    
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Sista månadsbrevet från Björkhöjden 
Efter drygt 3,5 år av byggnation är vindpark Björkhöjden på plats och i 
fungerande drift. Det som återstår är återställningsarbeten som kommer att 
pågå fram till jul.   
 
Vindparken och tillhörande transformatorstation styrs från vår driftscentral i 
Sollefteå. Där sker också en uppskattning av hur mycket el vi kan producera 
och leverera till de som handlar med el. Det är ett övervakningssystem som 
styr turbinerna så att de ställer sig i rätt riktning mot vinden. Rotorbladens 
vridning beror sedan på hur mycket det blåser.  
 
Driftschef Jens Näsström med vindkrafttekniker jobbar med att få driften så 
optimal som möjligt.  
 
Stort tack till alla som kom på invigningen den 1 juni, det var härligt att se så 
många människor på plats för att fira med oss. Ha nu en riktigt skön sommar! 
 
Urban Blom, projektledare 
 
 
 

13 jun 2016 

VÄGBYGGET ÄR PÅ GÅNG 
Den allmänna vägen förbi 
Björkhöjden byggs om. Arbetet 
gör ett uppehåll under sommaren 
för att färdigställas under augusti-
september.  

850 PERSONER KOM PÅ INVIGNINGEN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA VINDKRAFTSOMRÅDE 
Det var fullsatt på den högt belägna festplatsen vid verk 28 när det var dags för invigning av “Folkets vindpark”. 
Tältkåtor för stor matservering, utställning och en dansbana hade byggts upp. Dessutom fanns ett utbud av tombola, 
pop-corn, chokladhjul och tävlingar som hör en riktig folkpark till. Och det visade sig att många ville pröva både 
skicklighet och tur i laserskytte, bollkastning och spikslagning.  
- Cirka 850 personer har varit här ikväll, konstaterade en nöjd Urban Blom, vd för Statkraft SCA Vind AB.  
 
Läs mer om invigningen på vindkraftnorr.se 

VI UPPGRADERAR 
VINDKRAFTNORR.SE  
Nu när alla våra vindparker är 
färdigbyggda gör vi även en 
uppdatering av webbplatsen 
vindkraftnorr.se. Framåt slutet av 
juni kommer vi att fokusera på att 
ge våra besökare service kring 
driftsinformation och information 
kring varje vindpark.    
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