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På gång i september/oktober 
Nu har vi startat byggnationen av vindpark Mörttjärnberget. Efter alla år 
av planering är det roligt att äntligen vara igång.  
 
SCA Skog började att röja för vägar till parken redan före sommaren.  
De har även öppnat en bergstäkt mitt i parken. Arbetet med infartsvägen 
från Albacken har kommit en bra bit på väg och fortsätter under 
september.  
 

I september börjar även röjningen för vägarna inom parken. Vi ska även 
ställa i ordning en plats för baracker och liknande strax utanför parken. 
Cirka 12 personer, via våra entreprenörer, kommer att vara verksamma 
på byggarbetsplatsen.  
 

Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Sedan juni har vi avverkat för 
vägarna till parken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergstäkten som SCA Skog 
arbetat med under sommaren 
ligger mitt i parken. Största 
delen av det material som 
behövs för vägar och funda-
ment kommer att tas härifrån. 
 
Kommande arbeten: 
Arbetet med vägar, fundament 
och kraftstation kommer 
huvudsakligen att utföras 
under 2012. 
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta våren 2013. 
 

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Mörttjärnberget och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Kontrollprogram	  för	  renar	  	  
I	  vårt	  tillstånd	  ingår	  även	  att	  
kartlägga	  hur	  renar	  påverkas	  under	  
både	  anläggnings-‐	  och	  driftfas.	  
Studier	  av	  renarna	  genomförs	  av	  
Hifab.	  	  
	  
Resultatet	  av	  studierna	  styr	  sedan	  
det	  kontrollprogram	  som	  vi	  ska	  
upprätta.	  

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  
	  
Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

Inför	  älgjakten	  i	  september	  
De	  jaktlag	  som	  jagar	  inom	  närområdet	  får	  
gärna	  ta	  kontakt	  med	  Ingemar	  Sundin	  för	  
samordning.	  	  
Telefon	  070-‐322	  01	  34.	  
	  

2 sep 2011 

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	  infartsväg	  till	  parken:	  SCA	  Skog,	  Ingemar	  Sundin	  070-‐322	  01	  34.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  
din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång i november/december 
SCA Skog har avslutat arbetet med infartsvägen. Det innebär att 
arbetsplatsen och bergtäkten är överlämnad till Frölander Entreprenad 
som har påbörjat arbetet med interna vägar och avverkningen inom 
parken. 
 
Alla infarter till vindparken kommer att förses med vägbommar. Det 
innebär att obehörig motorfordonstrafik på vägarna är förbjuden. 
 
Härjeåns kraft har börjat med elkraftsanslutning för lokalkraft. 
 
Cirka 15 personer, via våra entreprenörer, kommer att vara sysselsatta 
med vägarbeten inom parkområdet under slutet av året.  
 

Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Arbetet med infartsvägen är nu 
avslutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etableringsytan vid infarten har 
fått vatten och avlopp. Nu 
kommer vi att sätta upp bodar.  
 
 
Kommande arbeten: 
Arbetet med vägar, fundament 
och kraftstation kommer 
huvudsakligen att utföras 
under 2012. 
Montage av vindkraftverken är 
planerat att starta våren 2013. 
 

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Mörttjärnberget och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  
	  
Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

Skoterlederna	  påverkas	  inte	  
Skoterlederna	  som	  går	  inom	  parken	  ska	  fungera	  som	  vanligt	  i	  vinter.	  Vi	  vill	  dock	  att	  
alla	  skoterförare	  är	  uppmärksamma	  och	  observerar	  att	  tillträde	  på	  byggarbets-‐
platsen	  är	  förbjudet	  för	  obehöriga.	  	  
	  

31 okt 2011 

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	  infartsväg	  till	  parken:	  SCA	  Skog,	  Ingemar	  Sundin	  070-‐322	  01	  34.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  
din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  

Vi	  hoppas	  nu	  att	  snön	  dröjer.	  Ju	  
längre	  barmarkstid,	  desto	  
smidigare	  för	  entreprenörerna.	  
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På gång i januari/februari 
God fortsättning! Det nya året har börjat bra och arbetet i vindparken  
har startats upp som planerat. Trots snö och halka är vi fortfarande förskonade 
från tillbud och olyckor. 
 
Stormen på Annandag jul har gjort att Härjeåns Kraft tvingades prioritera 
stormfällen längs ledningsgatorna, trots detta har man ändå hunnit göra klart 
avverkningarna för vindparken.  
 
Vägbygget går bra och cirka en tredjedel av vägarna i parken har fått  
stenöverbyggnad. Över vissa vattendrag med fiskföring har vi byggt 
valvbågsbroar över för att inte vattenlivet ska påverkas. Vi gör myrövergångar 
för vintertid och tjälad mark.  
 
Under våren kommer styrkan att ökas med de som avslutar sina uppdrag på 
Stamåsen. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Skogsavverkningen är nu 
avslutad.  
 
Våra platskontor är uppställda 
och har fått rinnande vatten. 
Vattnet är kallt och gott.  
Tester har visat att det är av bra 
kvalitet.  
Även avloppet fungerar som 
det ska. 
 
Vi räknar med att vi har ström 
till platskontoren senast i mars 
2012.  
 
 
Kommande arbeten: 
De närmaste månaderna 
innebär koncentration på 
bygget av vägar i vindparken.  
Efterhand att vägarna är 
färdigställda startar arbetet 
med att gjuta fundament.  

 
Vi finns på plats 
 

Alf och Rainer är byggledare 
respektive platsansvarig för 
Mörttjärnberget och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  
	  

Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

Praktikplatser	  i	  parken	  
Vi	  har	  etablerat	  ett	  samarbete	  med	  yrkesutbildningen	  i	  Bräcke,	  där	  deras	  elever	  har	  
möjlighet	  att	  få	  praktikplatser	  inne	  i	  vindparken.	  Vi	  kommer	  också	  att	  genomföra	  ett	  
antal	  utbildningstillfällen	  på	  skolan	  där	  vi	  vill	  öka	  kunskaperna	  om	  den	  arbetsmiljö	  
och	  de	  övriga	  förhållanden	  som	  råder	  i	  parken.	  

30 jan 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	  infartsväg	  till	  parken:	  SCA	  Skog,	  Ingemar	  Sundin	  070-‐322	  01	  34.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång i mars/april 
 
Den 1:a mars hälsade vi Göran Tängdén välkommen som ny platsansvarig  
för vindpark Mörttjärnberget. Göran bor strax utanför Sollefteå och kommer  
närmast från jobbet som projektchef på Skanska. Tveka inte att ta kontakt  
med Göran om du funderar över något. 
 
Vägbygget inne i parken har kommit en god bit på väg och vi är halvvägs  
med utkörningen av berg och kross.  
 
Vi har också kommit halvvägs med att undersöka vilken typ av fundament  
som krävs för de platser där vindkraftverken ska placeras. Det handlar  
antingen om att förankra fundamentet i berget eller om ett gravitations-
fundament. Den senare typen är tack vare sin vikt det som förankrar hela 
vindkraftverket. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Skogsavverkningen i SCA 
Skogs regi är nu avslutad.  
Det som återstår är gallring så 
att de längsta transporterna 
kan gå fria. 
 
Kommande arbeten: 
De närmaste månaderna 
innebär koncentration på 
bygget av vägar i vindparken.  
Efterhand som vägarna blir 
färdigställda startar arbetet 
med att gjuta fundament.  

 
 
Göran ny på plats 
 

Från 1 mars är Göran Tängdén ny 
platsansvarig för Mörttjärnberget.  
  
Tveka inte att ta kontakt med 
Göran om du har frågor och 
funderingar. Han finns på 
mobiltelefon 070-652 01 90  
eller e-post 
goeran.taengden@statkraft.com. 
 

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  
	  

Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

Praktikanter	  på	  plats	  
Under	  fyra	  veckor	  har	  vi	  haft	  praktikanter	  på	  plats	  från	  vindkraftsutbildningen	  i	  
Strömsund.	  Förhoppningsvis	  har	  de	  fått	  en	  bra	  inblick	  i	  hur	  arbetet	  med	  att	  
	  etablera	  en	  vindpark	  går	  till.	  

 

14 mar 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	  infartsväg	  till	  parken:	  SCA	  Skog,	  Ingemar	  Sundin	  070-‐322	  01	  34.	  
	  
För	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång i maj/juni 
 
Våren har kommit och vi har härliga dagar uppe i vindparken som mer och  
mer håller på att ta form.  
 
De geotekniska undersökningarna för våra fundament är avslutade, därmed  
vet vi vilken typ av fundament som krävs för vindkraftverkens olika positioner. 
 
Under perioden som följer kommer fler och fler entreprenörer in i projektet  
då vi successivt börjar gjuta fundament och bygga transformatorstation. 
 
Vi har även börjat arbetet med att färdigställa själva servicebyggnaden för 
parken. Entreprenör är KM Bygg & Måleri AB som utgår från sin nya  
filial i Bräcke. Produktionschef där är Roger Blomqvist. 
 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Vi har grovplanerat hela 
vägnätet inom parken och 
arbetet med vägarna löper på 
enligt plan. Även samtliga 
kranuppställningsplatser är 
grovplanerade. 
 
Kommande arbeten: 
När det gäller vägar och 
kranuppställningsplatser ska vi 
lägga på bär- och slitlager. 
Även justering av diken och 
slänter är ett arbete som 
återstår. 

 
 
Kontakta mig! 
 

Från 1 mars är Göran Tängdén ny 
platsansvarig för Mörttjärnberget.  
  
Tveka inte att ta kontakt med 
Göran om du har frågor och 
funderingar. Han finns på 
mobiltelefon 070-652 01 90  
eller e-post 
goeran.taengden@statkraft.com. 
 

Har	  du	  boende	  att	  hyra	  ut?	  
Förenade	  vindbyar	  arbetar	  för	  att	  samla	  alla	  som	  har	  boende	  och	  husvagnsplatser	  
att	  hyra	  ut	  på	  hemsidan	  www.forenadevindbyar.se.	  Går	  du	  med	  där	  är	  det	  enkelt	  för	  
oss	  och	  våra	  entreprenörer	  att	  hitta	  inkvartering	  för	  de	  som	  behöver.	  
	  

Du	  kan	  också	  anmäla	  att	  du	  har	  boende	  för	  uthyrning	  till	  vår	  leverantörsdatabas	  
som	  finns	  på	  projektets	  hemsida.	  Anmäl	  till	  e-‐post:	  leverantor@vindkraftnorr.se.	  

GSM-‐mast	  
Under	  juli	  kommer	  en	  lokal	  GSM-‐mast	  att	  sättas	  upp	  på	  området.	  Då	  får	  vi	  också	  
mobiltäckning	  i	  hela	  vindparken.	  

 

3 maj 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	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  &	  Måleri	  AB,	  produktionschef	  Roger	  Blomqvist,	  	  
070-‐644	  68	  48	  
	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång i juli och augusti 
 
Sommaren är här och arbetet med vindpark Mörttjärnberget går helt enligt 
planerna.  
 
Arbetet med vindkraftverkens fundament är påbörjat och pågår i en femtedel av 
parken. Vi kommer också att sätta upp en station för tillverkning av  
betong lokalt i bergtäkten. Även ballastmaterial tas lokalt. 
	  
Vi har nu tecknat entreprenaden för den 11 km långa 130 kV kraftledningen. 
Arbetet kommer att påbörjas i sommar och pågå in på hösten. Avverkning för 
kraftledningen är avslutad. 
   
Under ett par veckor i sommar blir det lite lägre aktivitet eftersom 
vägentreprenören och entreprenören för servicebyggnaden tar en semesterpaus.	  
	  
Ha en riktigt skön sommar! 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 

Den lokala GSM-masten är nu 

monterad och snart i drift. Det 

innebär att vi har mobiltäckning 

i hela vindparken. 

 

Kommande arbeten: 

Vi kommer att börja bygget av 

transformatorstation och 

ställverk i augusti. 

 
 
Kontakta mig! 
 

Göran Tängdén är platsansvarig 
för Mörttjärnberget.  
  
Tveka inte att ta kontakt med 
Göran om du har frågor och 
funderingar. Han finns på 
mobiltelefon 070-652 01 90  
eller e-post 
goeran.taengden@statkraft.com. 
 

Byggnad	  för	  
service	  
Så	  här	  långt	  har	  vi	  
kommit	  i	  bygget	  
av	  vår	  service-‐
byggnad.	  Den	  
varma	  delen	  är	  så	  
pass	  färdig	  att	  
den	  klarar	  väder	  
och	  vind.	  

 

5 jul 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	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  &	  Måleri	  AB,	  produktionschef	  Roger	  Blomqvist,	  	  
070-‐644	  68	  48	  
	  
För	  kraftledning	  220	  kV:	  One	  Nordic	  AB,	  platschef	  Anders	  Brusell,	  070-‐328	  99	  68.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i september och oktober 
 
Det är full fart i parken även om det inte alltid ser ut så. Med alla entreprenörer 
är det just nu 70 personer sysselsatta.  
 
Under mitten av september startar arbetet med transformatorstation och  
ställverk. Här kommer byggarbetet att pågå fram till årsskiftet och 
installationsarbetet till och med april nästa år.  
 
Just nu håller vår entreprenör One Nordic på att etablera sig för att starta  
arbetet med att bygga den 220 kV kraftledning som ska gå från parken till 
Gråsjön. Arbetet med detta kommer att pågå hela vintern. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Arbetet med vägar inom parken 
och uppställningsplatser är 
nästan färdiga.  
 
När det gäller gjutning av 
fundament har vi kommit 
halvvägs. 
 
Avverkningen för 
kraftledningen är avslutad.  
 
GSM-masten är i drift och vi har 
mobiltäckning i hela parken. 
  

 
 
Kontakta mig! 
 

Göran Tängdén är platsansvarig 
för Mörttjärnberget.  
  
Tveka inte att ta kontakt med 
Göran om du har frågor och 
funderingar. Han finns på 
mobiltelefon 070-652 01 90  
eller e-post 
goeran.taengden@statkraft.com. 
 

Servicebyggnaden	  
färdig	  
Nu	  är	  vår	  byggnad	  
för	  kontor,	  
personalutrymmen,	  
verkstad	  och	  förråd	  
färdigställd.	  

 

12 sep 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	  vägar	  inom	  parken:	  Frölander	  Entreprenad	  AB,	  platschef	  Joakim	  Nilsson	  	  
070-‐664	  64	  35.	  
	  
För	  fundament:	  SIC	  Sverige	  AB,	  Jan	  Häggström	  0951-‐155	  71.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  &	  Måleri	  AB,	  produktionschef	  Roger	  Blomqvist,	  	  
070-‐644	  68	  48	  
	  
För	  kraftledning	  220	  kV:	  One	  Nordic	  AB,	  platschef	  Anders	  Brusell,	  070-‐328	  99	  68.	  
	  
För	  ställverk:	  Eltel	  AB,	  projektledare	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  direkt	  till	  din	  e-‐post?	  Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  
till	  info@vindkraftnorr.se.	  
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På gång november - januari 
 
Snön kom lite som en överraskning även den här vintern. Men det finns  
ändå saker att göra i vindparken. 
 
De närmaste månaderna kommer vi att jobba på med arbeten på trans-
formatorstationen i parken. Servicebyggnaden ska färdigställas på insidan  
och det är en del att göra på det interna elnätet. 
 
Men verksamheten kommer att vara begränsad under vintermånaderna  
och därför kommer vi bara att ploga ungefär en fjärdedel av vägarna inom 
parken. I mars 2013 räknar vi med att vi kan starta monteringen av de första 
vindkraftverken. 
 
Urban Blom, projektledare 
 

 
Utförda arbeten: 
Alla vägar inom parken och 
uppställningsplatser samt 
fundament är färdiga. Det som 
återstår är lite efterbearbetning 
på en del bergsfundament.  
 
 

 
 
Göran Tängdén är platsansvarig 
för Mörttjärnberget. Tveka inte att 
ta kontakt med Göran om du har 
frågor och funderingar.  
 
Du når honom på telefon  
070-652 01 90  
 
 

Kraftledningen	  är	  på	  gång	  
One	  Nordic	  har	  hunnit	  halvvägs	  med	  arbetet	  med	  den	  220	  kV	  ledning	  som	  går	  till	  
parken.	  På	  bilden	  syns	  gatan	  där	  den	  kommer	  att	  gå	  in.	  

 

8 nov 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	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  &	  Måleri	  AB,	  produktionschef	  Roger	  Blomqvist,	  	  
070-‐644	  68	  48	  
	  
För	  kraftledning	  220	  kV:	  One	  Nordic	  AB,	  platschef	  Anders	  Brusell,	  070-‐328	  99	  68.	  
	  
För	  ställverk:	  Eltel	  AB,	  projektledare	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  

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

Skotersäsongen  
snart igång 
 
Snart är skotersäsongen i full 
gång. Vi uppmanar alla 
skoteråkare att hålla sig till de 
skoterleder som finns inom 
vindparkens område.  
 
På vägarna inom parken vill vi 
inte ha någon skoteråkning 
eftersom de då tjälar igen. Vi 
planerar att komma igång med 
montering av vindkraftverken 
redan i mars och då behöver 
vägarna snabbt torka upp. 
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På gång februari - mars 
Snö och kyla, men vi jobbar på. Servicebyggnaden är klar, samtliga vägar och 
uppställningsplatser är också färdiga och besiktade.  
 
One Nordic, som bygger kraftledningen in till vindparken, har några skarvar  
kvar att göra på lindragningen längs den nya kraftledningen mellan Gråssjön  
och vindparken (mellan stolpe 50 och 68). Arbetet pågår till och med mitten av 
februari och orsakar bitvis höga sprängningsliknande ljud. 
 
Under mars etablerar sig Siemens och påbörjar montage av vindkraftverken.  
De första leveranserna av delar till torn kommer i mars. 
  
Den stora transformatorn som ska transformera upp vår elproduktion till 220kV( 
för att anslutas till kraftledningsnätet levereras också i mitten av mars. 
 
Urban Blom, projektledare 

 
Utförda arbeten: 
Servicebyggnaden är klar, 
samtliga vägar och 
uppställningsplatser är också 
färdiga och besiktade. 
 
 

Ny platschef från 1 mars 
 
Den 1 mars byter vi platschef på 
vindpark Mörttjärnberget. Mikael 
Melin tar över och Göran 
Tängdén går vidare till vindpark 
Björkhöjden. 
 
Till och med sista februari: 
Göran Tängden, telefon  
070-652 01 90  
 
Från och med 1 mars: 
Mikael Melin, telefon  
070-244 81 52 
 
 

Kraftledningen	  är	  på	  gång	  
Så	  här	  ser	  den	  nya	  kraftledningsgatan	  in	  till	  parken	  ut	  just	  nu.	  Arbetet	  med	  att	  dra	  
linor	  beräknas	  vara	  färdigt	  i	  mitten	  av	  februari.	  	  

 

1 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	  kraftledning	  220	  kV:	  One	  Nordic	  AB,	  platschef	  Anders	  Brusell,	  070-‐328	  99	  68.	  
	  
För	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

Du som kör skoter - använd 
skoterlederna  
 
Skotersäsongen i full gång. Vi 
uppmanar alla skoteråkare att 
hålla sig till de skoterleder som 
finns inom vindparkens område.  
 
På vägarna inom parken vill vi 
inte ha någon skoteråkning 
eftersom de då tjälar igen. Vi 
planerar att komma igång med 
montering av vindkraftverken 
redan i mars och då behöver 
vägarna snabbt torka upp. 
 
 
 
 
 
 
Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se  
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På gång i april 
 
Nu har vi så smått kommit igång med monteringen av vindkraftverken 
på Mörttjärnberget. Vår leverantör Siemens finns på plats och har påbörjat  
arbetet med att sätta bottensegment till tornen.  
 
En del torndelar är redan levererade. I mitten på april kommer den första av  
de stora kranarna som behövs för monteringen. Det innebär också att 
bemanningen ökar. Den andra stora kranen anländer i början av maj. 
  
I mars fick vi vår stora transformator levererad och installerad. Det är en rejäl 
pjäs som väger runt 100 ton. I april fortsätter vi med kompletterande arbeten på 
en del av fundamenten. Då fortsätter även arbetet på det interna elnätet. 
 
Urban Blom, projektledare 

 
Utförda arbeten: 
Kraftledningen är färdig och 
transformatorstationen är i 
slutfasen av installation och 
testkörningar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från och med 1 mars är Mikael 
Melin platschef för vindpark 
Mörttjärnberget. Du når Mikael på 
telefon 070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 
 
 

Tung	  leverans	  
Här	  är	  den	  70	  ton	  tunga	  transformatorn	  på	  väg	  till	  Mörttjärnberget.	  På	  bilden	  till	  
höger	  är	  den	  på	  plats,	  oljefylld	  och	  väger	  totalt	  100	  ton.	  
plats	  på	  stationsområdet.	  

 

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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

Transportinformation  
Torndelar, turbiner och rotorblad 
till vindkraftverken anländer först 
till hamnen i Tunadal utanför 
Sundsvall. Transporterna går 
sedan väg 320 via Sörbygden till 
Albacken.  
 
Torndelar som körs på vanliga 
lastbilstrailers har redan börjat 
transporteras in till vindparken. 
 
De första turbinerna kommer 
enligt plan i slutet av april. De 
första rotorbladen är planerade att 
anlända i mitten av maj.	  
 
 
 
 
Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i maj 
 
Vår leverantör Siemens är i full gång med att montera tornen på vindkraft- 
verken. En av de stora kranarna som använts på vindpark Stamåsen har fått 
service och är flyttad till Mörttjärnberget.  
 
De höga montagen börjar nu under maj och arbetet går in i en intensivare fas  
med bland annat ett extra skift. 
 
De sista av de bergsförankrade fundamenten är uppspända och klara. Nu  
hoppas vi på en fin sommar med lite vind. Ju mindre vind desto smidigare går 
monteringen av vindkraftverken. Vi håller också tummarna för bra vägar så att 
våra transporter in till parken löper på enligt plan. 
 
Urban Blom, projektledare 

 
Utförda arbeten: 
Kraftledningar, anslutningar 
och transformatorstationen är i 
testfas. Lite jobb återstår innan 
vi är helt klara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från och med 1 mars är Mikael 
Melin platschef för vindpark 
Mörttjärnberget. Du når Mikael på 
telefon 070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 
 
 

Vindparken	  tar	  form	  
Nu	  börjar	  de	  första	  tornen	  
sticka	  upp	  över	  
granskogen	  i	  
Mörttjärnberget.	  	  
 

3 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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

Transportinformation  
Torndelar, turbiner och rotorblad 
till vindkraftverken anländer först 
till hamnen i Tunadal utanför 
Sundsvall. Transporterna går 
sedan väg 320 via Sörbygden till 
Albacken.  
 
Torndelar som körs på vanliga 
lastbilstrailers har redan börjat 
transporteras in till vindparken. 
 
Turbinerna är på väg in och de 
första rotorbladen är planerade att 
anlända i mitten av maj.	  
 
 
 
 Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
 
 



VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  MÖRTTJÄRNBERGET   
 

Platschef Mikael Melin  /  tfn 070-244 81 52 	  /  e-post mikael.melin@statkraft.com 
Projektledare Urban Blom  /  tfn 076-762 47 31  /  e-post urban.blom@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i juni 
Hittills har vi monterat två kompletta vindkraftverk, dock utan blad eftersom vi 
drabbats av en försening i leveransen. Utöver det står ytterligare fyra torn klara. 
Så snart vindkraftverken är på plats kan vi koppla in dem, eftersom det interna 
kabelnätet är lagt.  
 
På transformatorstationen och kraftledningen återstår några justeringsarbeten  
innan anläggningen är helt klar. 
 
Fokus under sommaren och hösten är att montera vindkraftverken. Det är den 
bästa tiden för just det jobbet eftersom det under den perioden blåser mindre än 
på vintern. Den första spänningssättningen planerar vi till månadsskiftet  
juni/juli. 
 
Urban Blom, projektledare 

 
ÖPPET HUS-KVÄLL  
22/8 kl 18.30 
För alla intresserade av vindpark 
Mörttjärnberget ordnar vi en 
Öppet Hus-kväll torsdagen den  
22 augusti kl 18.30 på 
platskontoret (infart längs vägen 
vid Albacken jakt och fiske). 
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor. Du 
kan också följa med på en kortare 
busstur i vindparken. 
Vi bjuder på fika. Välkommen! 
 

Mikael Melin är platschef för 
vindpark Mörttjärnberget.  
Du når Mikael på 
telefon 070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 
 
 

Vindparken	  tar	  form	  
Två	  vindkraftverk	  är	  helt	  
monterade,	  förutom	  
rotorbladen	  som	  blivit	  
försenade	  i	  leverasen.	  
Missa	  inte	  vår	  Öppet	  hus-‐
kväll	  den	  22	  augusti	  då	  du	  
får	  chans	  att	  ta	  en	  
närmare	  titt	  på	  
vindparken.	  

 

3 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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

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

!

 
 

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 juli och augusti 
Sommaren har kommit till Mörttjärnberget och arbetet löper på med montering 
av vindkraftverk. Själva tornmontagen sker i ett steg med en stor kran,  
därefter kommer den riktigt stora kranen och monterar de översta delarna.  
 
Tyvärr har vi haft leveransproblem med rotorbladen, vilket gör att vi kommer  
att få montera dessa i efterhand. Mycket av utrustningen inne i verket kan dock 
färdigställas utan bladen på plats. 
 
Den försening som bladbristen gett kommer vi att till stora delar ta igen ifrån 
mitten på augusti när ytterligare en stor kran kommer till Mörtjärnberget.  
Då ökar vi också bemanningen.  
 
Övriga arbeten med elinstallationer i parken på transformatorstation och internt 
elnät löper på enligt tidplan. 
	  	  
Vecka 30, 32 och 33 är Sven Levin ersättare för platschef Mikael Melin,  
Sven når du på telefon 010-454 06 26. 
 
Glad sommar! Urban Blom, projektledare 

 
ÖPPET HUS-KVÄLL  
22/8 kl 18.30 
För alla intresserade av vindpark 
Mörttjärnberget ordnar vi en 
Öppet Hus-kväll torsdagen den  
22 augusti kl 18.30 på 
platskontoret (infart längs vägen 
vid Albacken jakt och fiske). 
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor. Du 
kan också följa med på en kortare 
busstur i vindparken. 
Vi bjuder på fika. Välkommen! 
 

Mikael Melin är platschef för 
vindpark Mörttjärnberget.  
Du når Mikael på 
telefon 070-244 81 52 eller e-post 
mikael.melin@statkraft.com 
 
 

Vindparken	  tar	  form	  
Här	  är	  det	  första	  vindkraftverket	  där	  även	  
rotorbladen	  är	  monterade.	  	  
Missa	  inte	  vår	  Öppet	  hus-‐kväll	  den	  	  
22	  augusti	  då	  du	  har	  chans	  att	  ta	  en	  
närmare	  titt	  på	  vindparken.	  
 

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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

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

!

 
 

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 september 
Nu är Mörttjärnberget ansluten till kraftnätet. Svenska Kraftnät har kopplat in 
anslutningen vid Gråsjön och vår kraftledning är spänningssatt. Det innebär  
att vi kan ta transformatorstationen i drift och successivt koppla in del för del  
av vindparken. Den första leveransen av el till nätet kommer att ske under 
september. 
 
Våra rotorblad har varit försenade men nu räknar vi med att 9-10 stycken  
rullar in per vecka. Nu har vi också två jättestora kranar i parken för att  
jobba ikapp den förlorade tiden. Målsättningen är att klara av alla höga lyft  
och komplicerade montage innan vintern blir alltför tuff. 
 
Tack alla som kom på vår Öppet Hus-kväll i slutet av augusti. Nästan 200 
intresserade fick en guidad busstur i parken och möjlighet att ställa frågor.  
Under veckorna 36 och 37 är platschef Mikael Melin på älgjakt. Alf Hurtigh  
är ställföreträdare dessa veckor. Telefon till Alf 070-321 62 92. 
 
Urban Blom, projektledare 

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! 
 

Många	  intresserade	  på	  Öppet	  Hus	  
Den	  guidade	  bussturen	  genom	  vindparken	  
lockade	  många	  besökare	  till	  vår	  Öppet	  
Hus-‐kväll.	  	  
Siemens	  platschef	  Magnus	  Nettelbladt	  
berättade	  i	  bussen	  om	  hur	  det	  går	  till	  att	  
bygga	  ihop	  vindkraftverken	  och	  den	  
enorma	  logistik	  som	  ska	  till	  för	  att	  allt	  ska	  
fungera.	  De	  som	  ville	  fick	  också	  kika	  in	  i	  ett	  
av	  vindkraftverken.	  
Flera	  besökare	  kommenterade	  de	  fina	  
myrmarkerna	  som	  omger	  vindkraftverket.	  
Områden	  som	  blir	  tillgängliga	  för	  
allmänheten	  när	  vindparken	  är	  
färdigbyggd.	  	  
	  

 

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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

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

!

 
 

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 oktober 
September har varit en bra månad i vindparken, vädergudarna har levererat  
milt och fint väder så montagearbetet har gått bra. Över hälften av de totalt  
37 vindkraftverken är nu komplett monterade.  
 
Vi har spänningssatt två av våra fem sektioner och därmed också börjat den  
första testfasen. Under oktober räknar vi med att spänningssätta ytterligare  
två sektioner. 
 
Under första veckan i oktober kommer också all förmontering av torn att vara 
klar. Det betyder att vi därefter minskar bemanningen från de cirka 100 som 
arbetar i dag till 70-80 personer. 
 
Den ena av de stora kranarna gör sina sista veckor i vindparken och kommer att 
lämna Mörttjärnberget vid månadens slut. 
 
Urban Blom, projektledare 

Halvvägs	  
framme	  
Över	  hälften	  av	  
vindkraft-‐
verken	  på	  
Mörttjärn-‐
berget	  är	  nu	  
komplett	  
monterade.	  	  
	  

 

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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

 
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 
Den senaste tiden har det blåst ganska mycket på Mörttjärnberget. Det är ju 
precis som det ska vara i en vindpark, men de stora lyften av rotorblad har  
på grund av vinden drabbats av en del störningar.  
 
30 av de totalt 37 vindkraftverken är monterade, men fyra saknar fortfarande 
rotorblad. Om väderoch vind är på vår sida bör vi vara klara med de höga 
montagen i början av december.  
 
Eftersom allt förmontage av torn är avklarat har vi minskat bemanningen  
på plats till cirka 80 personer. 
 
Tre av fem sektioner är spänningssatta och vi fortsätter att koppla in 
vindkraftverken allt eftersom. I december räknar vi med att ha kopplat in  
hela parken elektriskt.  
 
Urban Blom, projektledare 

Novembersol	  
Solen	  står	  lågt	  
men	  vi	  njuter	  
av	  de	  strålar	  
som	  ändock	  
når	  fram.	  	  
Nu	  håller	  vi	  
tummarna	  för	  
att	  vädrets	  
makter	  är	  på	  
vår	  sida.	  	  
	  

 

5 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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

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

!

 
 

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. 
 

 
FÖRSTA STRÖMMEN FRÅN 
MÖRTTJÄRNBERGET ÄR UTE 
PÅ ELNÄTET 
I oktober kunde vi fira att den 
första strömmen från vindparken 
levererats ut på det allmänna 
elnätet. Det är tre av de totalt fem 
sektionerna som är spännings-
satta. Lagom till jul bör hela 
parken vara inkopplad.  
 
 
OBS! 
NYTT TELEFONNUMMER 
Från och med nu når du vår 
platsledning på telefonnummer 
076-620 17 20. 
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På gång i december och januari 
I månadsskiftet hade vi 33 kompletta turbiner på plats. Av de fyra som återstår 
är det tre som saknar rotorblad och en där nacellen ska monteras. Det har varit 
blåsigt väder den senaste tiden och det har medfört en viss fördröjning. 
 
Fyra av parkens fem sektioner är spänningssatta och i december kommer vi att 
köra ett sk 120-timmarstest på två av sektionerna. Resterande sektioner testkörs i 
i januari. Totalt är det ca 70 personer som arbetar just nu och även om det blir  
en lugnare tid framöver kommer vi att ha bemanning i parken hela julhelgen. 
 
I november hade vi en allvarlig arbetsplatsolycka när det var en montör som  
föll 6 meter ned från en kranbom. Ambulanshelikopter var på plats redan  
efter 35 minuter. Lyckligtvis gick det bra den här gången och montören  
kommer att bli helt återställd. Olyckan är anmäld till Arbetsmiljöverket och nu 
sker i sedvanlig ordning en utredning av händelsen. 
 
Just nu rekryterar vi tre vindkraftstekniker. De kommer att tillsammans med 
Erika Dahlin (som du kan läsa mer om här nedan) och driftschef Magnus 
Österberg samt två vindkraftstekniker från Siemens att utgöra bemanningen i 
parken under de kommande åren.  
 
Urban Blom, projektledare 

Erika	  gillar	  höga	  höjder	  
Sedan	  augusti	  2013	  är	  Erika	  Dahlin	  
vindkraftstekniker	  på	  Mörttjärn-‐
berget.	  Efter	  sin	  utbildning	  på	  
Hjalmar	  Strömerskolan	  har	  hon	  
hunnit	  med	  att	  jobba	  på	  vind-‐
parkerna	  Smöla	  och	  Hitra	  utanför	  
Trondheim.	  Men	  nu	  har	  hon	  alltså	  
flyttat	  hem.	  
-‐	  Det	  här	  är	  ett	  intressant	  jobb	  där	  
det	  händer	  mycket.	  Det	  är	  ju	  inget	  
kontorsarbete	  direkt,	  säger	  hon.	  	  
Efter	  årsskiftet	  ser	  Erika	  fram	  emot	  
att	  få	  tre	  nya	  kollegor.	  Rekryteringen	  
pågår	  för	  fullt.	  
	  
 

6 dec 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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

!

 
 

OBS!  
ERBJUDANDET FÖRLÄNGT 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÄR ÄR MAGNUS  
Driftschef Magnus Österberg 
delar sin tid mellan vindparkerna 
Mörttjärnberget och Stamåsen. 
Tveka inte att ta kontakt om du 
har några funderingar. 
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På gång i februari 
Stormen Ivar före jul ställde till problem för oss och skapade förseningar, men 
nu är hela Mörtjärnberget spänningssatt.  
 
Vi är inne i en period av provdrift som sker sektionsvis. Den första sektionen  
är avklarad och den andra ska påbörjas inom kort. En del tester och 
provkörningar kvarstår fortfarande, går det enligt planerna är det mesta utfört  
i slutet av februari.  
 
Vi tar också över vindparken från Siemens sektionsvis i fem delar. Efter sista 
övertagandet återstår tre månader med mindre justeringar innan vi är i full 
kommersiell drift. 
 
Den 13 februari får vi besök från mässan Winterwind som i år äger rum på  
Södra Berget i Sundsvall. På www.winterwind.se kan du läsa mer om mässan. 
 
Den officiella invigningen av Mörttjärnberget blir någon gång i början av juni. 
Vi återkommer med datum och program.	  
 
Urban Blom, projektledare 

En	  vacker	  vinterdag	  sedd	  från	  ett	  av	  Mörttjärnbergets	  vindkraftverk	  
Foto:	  Ove	  Nordin	  

 

5 feb 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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

 
 
 
 
 
 
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	  

Mörttjärnbergets	  fyra	  
tekniker	  är	  på	  plats	  
	  
Nu	  är	  rekryteringen	  avslutad	  och	  vi	  
har	  anställt	  fyra	  vindkraftstekniker	  
till	  Mörttjärnberget.	  Extra	  roligt	  är	  
det	  att	  alla	  är	  närboende	  och	  har	  ett	  
engagemang	  för	  bygden.	  
	  
Förutom	  Erika	  Dahlin	  i	  Bräcke	  (som	  
vi	  skrev	  om	  i	  förra	  numret)	  
välkomnar	  vi	  Nicklas	  Alfredsson	  från	  
Bräcke,	  Martin	  Wiklund	  från	  Bräcke	  
och	  Tapio	  Lainio	  från	  Linehäll	  
(mellan	  Brunflo	  och	  Pilgrimsstad).	  
	  	  	  
De	  kommer	  under	  våren	  2014	  att	  
ingå	  i	  Siemens	  dagliga	  arbete	  i	  
vindparken	  samt	  fortlöpande	  
utbildas	  till	  kompetenta	  vindkrafts-‐
tekniker.	  	  	  
	  
Tillsammans	  med	  drift-‐	  och	  
underhållschef	  Magnus	  Österberg	  
bildar	  de	  ett	  starkt	  team	  på	  
Mörttjärnberget. 
 

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



VI BYGGER VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  MÖRTTJÄRNBERGET   
 

Platschef Mikael Melin  /  tfn 076-620 17 20 	  /  e-post mikael.melin@statkraft.com 
Projektledare Urban Blom  /  tfn 076-762 47 31  /  e-post urban.blom@statkraft.com 
Drift- och underhållschef Magnus Österberg  /  tfn 072-723 41 43  /  e-post magnus.osterberg@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i mars 
Just nu pågår tester och inspektioner på Mörttjärnberget. Vi övertar 
vindkraftverken från Siemens i sektioner och vi siktar på att ha hela parken 
övertagen under mars månad. Sedan startar en intrimningsperiod på tre  
månader innan vindkraftverken ska uppfylla full prestanda. 
 
Förutom vår egen driftspersonal är projektet bemannat med ytterligare 20 
personer till och med slutet av mars. Från och med april blir det något färre. 
 
Den officiella invigningen av Mörttjärnberget blir onsdag den 4 juni på kvällen. 
Vi planerar invigningsprogrammet för fullt, ambitionen är att båda ung och 
gammal ska få en trevlig kväll och kunna få en rundtur med buss för att se den 
färdiga vindparken. Vi återkommer med närmare detaljer!	  
 
Urban Blom, projektledare 

Fikadags	  	  
Här	  har	  våra	  vindkraftstekniker	  tagit	  en	  paus	  i	  arbetet.	  Från	  vänster	  Nicklas	  
Alfredsson,	  Erika	  Dahlin,	  Martin	  Wiklund	  och	  Tapio	  Laino.	  
Foto:	  Mikael	  Melin	  

 

6 mar 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	  ställverk:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Gustav	  Roman,	  076-‐798	  37	  78.	  
	  
För	  internt	  elnät:	  ELTEL	  Networks	  Infranet	  AB,	  Anders	  Bad,	  072-‐537	  82	  79.	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens	  Windpower,	  Magnus	  Nettelbladt,	  070-‐728	  15	  02.	  

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

VI MÄTER LJUD OCH 
BEHÖVER DIN HJÄLP 
Under 2014 gör vi ljudmätningar 
som kontrollerar att vindkraft-
verken på Mörttjärnberget 
uppfyller ställda krav på 
ljudnivåer. 
Om du gör ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa.  
 
Motsvarande ljudmätningar görs 
även på vindpark Stamåsen. 
 
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 får en så bra 
bild av ljudupplevelserna som 
möjligt. Tack på förhand!  
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På gång i april 
 
Projektet att bygga Mörttjärnberget är nu inne i sin sista fas. Det är nu som alla 
småjusteringar och intrimningar ska göras innan vindparken är i verklig drift 
och ska leverera den utlovade energiproduktionen. En sista test sker under 
normal drift för att bevisa att vindkraftverken uppfyller kraven. Beroende på 
förutsättningar och hur det går kan den sista testen pågå mellan 3 och 10 
månader. 
 
Sedan slutet av februari har vi haft en lågfrekvent ljudstörning från vindparken 
som drabbat närboende. Efter ett intensivt arbete med felsökning för att hitta 
orsaken till missljudet har vi nu lokaliserat det och gjort en styrsystem-
förändring. Den aktuella störningen minskade men förändringen i sig orsakade 
en annan störning, denna gång i form av en annan typ av ljud. För att få 
ordning på den nya störningen behöver vi samla mer data. Gör du 
ljudobservationer – notera dessa i vår ljudlogg på www.vindkraftnorr.se.   
 
Vi beklagar verkligen det inträffade och vi gör allt för att lösa problemet.  
 
Urban Blom, projektledare 
 

7 apr 2014 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

VI MÄTER LJUD OCH 
BEHÖVER DIN HJÄLP 
Under 2014 gör vi ljudmätningar 
som kontrollerar att vindkraft-
verken på Mörttjärnberget 
uppfyller ställda krav på 
ljudnivåer. 
Om du gör ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa.  
 
Motsvarande ljudmätningar görs 
även på vindpark Stamåsen. 
 
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 får en så bra 
bild av ljudupplevelserna som 
möjligt. Tack på förhand!  
 

Nu	  är	  det	  snart	  dags!	  	  
Onsdag	  4	  juni	  kl	  16-‐20	  
inviger	  vi	  Vindpark	  
Mörttjärnberget.	  	  
	  
Det	  blir	  fina	  artister	  för	  hela	  
familjen	  med	  Lars	  T	  
Johansson	  som	  
konferencier.	  Vi	  bjuder	  
även	  på	  en	  bussrundtur	  i	  
vindparken,	  information	  
och	  möjlighet	  att	  ställa	  
frågor.	  Mat	  och	  dryck	  till	  
både	  vuxna	  och	  barn.	  	  
	  
Håll	  utkik	  efter	  fullständigt	  
program!	  
	  

INVIGNING 4 JUNI. VÄLKOMMEN! 
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På gång i maj 
Övertagandet av vindparken är i stort sett klart, det mesta är inspekterat och vi 
är inne i en intrimningsperiod som pågår till början av juli.  
Vi fortsätter att mäta och undersöka samt justera vindkraftverken för att 
minimera de ljudstörningar från vindparken som drabbat några närboende. Vi 
beklagar att det fortfarande är en del olägenheter som upplevs och gör vårt 
yttersta för att få komma till rätta med detta. Gör du ljudobservationer – notera 
dessa i vår ljudlogg på vindkraftnorr.se 
 
Annars ser vi mycket fram emot invigningen den 4 juni. Läs hela programmet 
på vindkraftnorr.se och anmäl ditt deltagande senast 26 maj. Missa inte heller 
Gunder Häggs vindlopp i regi av Albackens IF. Loppet går inne i vindparken 
och det finns olika klasser att delta i. Hoppas du kan komma! 
 
Urban Blom, projektledare 
 

6 maj 2014 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

VI MÄTER LJUD OCH 
BEHÖVER DIN HJÄLP 
Under 2014 gör vi ljudmätningar 
som kontrollerar att vindkraft-
verken på Mörttjärnberget 
uppfyller ställda krav på 
ljudnivåer. Om du gör 
ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa.  
 
Motsvarande ljudmätningar görs 
även på vindpark Stamåsen. 
 
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 får en så bra 
bild av ljudupplevelserna som 
möjligt. Tack på förhand!  
 

Nu	  är	  det	  snart	  dags!	  	  
Onsdag	  4	  juni	  kl	  16-‐20	  
inviger	  vi	  Vindpark	  
Mörttjärnberget.	  	  
	  
Det	  blir	  fina	  artister	  för	  hela	  
familjen	  med	  Lars	  T	  
Johansson	  som	  
konferencier.	  
Gycklarkompaniet	  spexar	  
och	  trixar	  för	  alla	  med	  
barnasinnet	  kvar.	  Vi	  bjuder	  
även	  på	  en	  bussrundtur	  i	  
vindparken,	  information	  
och	  möjlighet	  att	  ställa	  
frågor.	  Mat	  och	  dryck	  till	  
både	  vuxna	  och	  barn.	  	  
	  
Missa	  inte	  heller	  Gunder	  
Häggs	  vindlopp	  som	  äger	  
rum	  inne	  i	  vindparken	  
samtidigt	  som	  invigningen.	  
Första	  start	  18.00.	  
	  
Fullständigt	  program	  och	  
anmälningsformulär	  hittar	  
du	  på	  vindkraftnorr.se.	  	  
	  
	  
	  

GUNDER HÄGGS VINDLOPP

INVIGNING 4 JUNI KL 16.00-20.00 

ANMÄL DIG SENAST 26 MAJ. VÄLKOMMEN! 
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På gång i juni 
Ett stort tack till alla som deltog i vår invigning av vindpark Mörttjärnberget. 
Regnet och dimman som hängde i luften på förmiddagen skingrades 
någorlunda och vi fick en fin kväll.  
Över 600 gäster dök upp och invigningstalare Sven-Åke Draxten, 
kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun, konstaterade att det nästan 
motsvarar tio procent av kommunens befolkning. Det var guidade bussturer, 
mat och dryck, information, underhållning med Hoven Droven, gycklare och 
Lars T Johansson. Dagen till ära genomfördes även Gunder Häggs vindlopp 
där ett 60-tal sprang eller gick 4,5 km eller 9 km på vägarna genom 
vindparken.  
 
Urban Blom, projektledare 
 

9 jun 2014 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

VI MÄTER LJUD OCH 
BEHÖVER DIN HJÄLP 
Under 2014 gör vi ljudmätningar 
som kontrollerar att vindkraft-
verken på Mörttjärnberget 
uppfyller ställda krav på 
ljudnivåer. Om du gör 
ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa.  
 
Motsvarande ljudmätningar görs 
även på vindpark Stamåsen. 
 
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 får en så bra 
bild av ljudupplevelserna som 
möjligt. Tack på förhand!  
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Sista månadsbrevet från 
Mörttjärnberget 
Efter nästan fyra år av byggnation är vindpark Mörttjärnberget på plats och i 
fungerande drift. 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. Även rotorbladen ska vridas rätt i förhållande till vindriktningen.  
Vindkraftverken startar vid 4 m/s och den bästa vindhastigheten är ca 11 m/s. 
Ett bra dygn när det blåser optimalt kan vi producera 2000 MWh. 
 
Driftschef Magnus Österberg och vindkraftteknikerna Erika Dahlin, Nicklas 
Alfredsson, Martin Wiklund och Tapio Lainio jobbar tillsammans med 
medarbetare från Siemens med att få driften så optimal som möjligt. 
 
Angående ljudstörningarna från Mörttjärnberget har vi i dag inga ljudnivåer 
från parken som överskrider några gränsvärden. Trots det har vi lokalt 
upplevda störningar och vi arbetar vidare med målsättningen att eliminera 
dessa. 
 
Glad sommar! 
Urban Blom, projektledare 
 

1 jul 2014 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

VI MÄTER LJUD OCH 
BEHÖVER DIN HJÄLP 
Under 2014 gör vi ljudmätningar 
som kontrollerar att vindkraft-
verken på Mörttjärnberget 
uppfyller ställda krav på 
ljudnivåer. Om du gör 
ljudobservationer är vi 
intresserade att ta del av dessa.  
 
Motsvarande ljudmätningar görs 
även på vindpark Stamåsen. 
 
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 får en så bra 
bild av ljudupplevelserna som 
möjligt. Tack på förhand!  
 

Ett	  stort	  tack	  
På	  invigningen	  av	  Mörttjärnberget	  den	  
4	  juni	  tackade	  Statkraft	  SCA	  Vind	  AB:s	  
VD	  Jakob	  Norström	  alla	  entreprenörer	  
som	  arbetat	  med	  projektet.	  	  
Han	  tackade	  även	  alla	  närboende	  och	  
markägare	  som	  följt	  och	  stöttat	  
projektet	  ända	  sedan	  2007.	  Invigningen	  
blev	  en	  lyckad	  tillställning	  med	  600	  
deltagare.	  På	  vindkraftnorr.se	  kan	  du	  
läsa	  mer.	  	  
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