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På gång i oktober och november 
Efter investeringsbeslutet den 26 september 2012 startar nu bygget av 
vindpark Ögonfägnaden. 
 
Vi börjar direkt med att avverka för vägar och etableringsytor inom 
parken. Även arbetet med infartsvägen ett par kilometer öster om 
Sörviken är påbörjat. Nästa steg är att öppna bergstäkter mitt i parken, 
detta innebär att en hel del sprängningsarbeten kommer att pågå i 
området.  
 
Så här ser den övergripande tidplanen ut: 
Hösten 2012: Vägbygge startar och pågår även under hela 2013. 
Våren 2013: Fundamentarbete.  
Våren 2014: Eon bygger transformatorstation. Byggnation av  
interna elnät, övrigt elarbete. 
Sommar 2014: Montering av vindkraftverk. 
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Byggperioden av vindparken är 
intensiv. Detta innebär att vi 
arbetar med vägar även under 
de vintermånader som kommer.  
 
Montage av vindkraftverken är 
planerade till sommaren 2014. 
 
 
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 
 

Ole Christian och Rune är 
projektledare respektive platschef 
för Ögonfägnaden 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.	  

23 okt 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	  och	  etableringsytor:	  Markentreprenader	  AB	  i	  Östersund,	  Bengt	  
Olofsson	  070-‐248	  08	  11.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i december och januari 
 
Vi har en haft en varm vinter i Ögonfägnaden och det är en utmaning  
när det gäller att bygga väg. På infartsvägen till vindparken öster om 
Sörviken återstår fortfarande två veckors arbete.  
 
All avverkning för vägarna inom parken är avslutad. Den senaste tiden 
har vi arbetat med att frilägga bergstäkten så att sprängningsarbetet kan 
starta i december som vi planerat.  
 
Med alla entreprenörer inräknade är det ca 30 personer som just nu är 
sysselsatta i vindparken. Vi har också hyrt ett hus i Sörviken som tills 
vidare fungerar som både platskontor och övernattningsställe. 
 
Vi önskar God jul och Gott nytt år! 
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Byggperioden av vindparken är 
intensiv. Detta innebär att vi 
arbetar med vägar även under 
de vintermånader som kommer.  
 
Montage av vindkraftverken är 
planerade till sommaren 2014. 
 
 
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 
 

Ole Christian och Rune är 
projektledare respektive platschef 
för Ögonfägnaden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Platskontoret	  i	  Sörviken	  
Här	  håller	  vi	  till	  med	  vårt	  
platskontor	  för	  Ögonfägnaden.	  
	  

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	  infartsväg	  och	  etableringsytor:	  Markentreprenader	  AB	  i	  Östersund,	  Bengt	  
Olofsson	  070-‐248	  08	  11.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i februari 
Vi har nu flyttat vårt platskontor in till själva vindparken. Även  
NCC har flyttat in med sina baracker. 
 
Byggnationen av interna vägar i parken har kommit igång bra. 
Terrasserings- och förstärkningsarbeten pågår i hela vindparken. Vi 
arbetar även med att anlägga kranplatser och gräva ut för fundament. 
 
Med alla entreprenörer inräknade är det ca 50 personer som just nu är 
sysselsatta i vindparken. Många tunga fordon är också på plats, bland 
annat ett 10-tal grävare och dumprar samt de krossar som arbetar i 
bergstäkten. 	  
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Byggperioden av vindparken är 
intensiv. Detta innebär att vi 
arbetar med vägar även under 
vintermånaderna.  
 
Montage av vindkraftverken är 
planerade till sommaren 2014. 
 
 
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 
 

Ole Christian och Rune är 
projektledare respektive platschef 
för Ögonfägnaden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 
 

Vägbygge	  på	  gång	  
Det	  är	  full	  fart	  på	  vägbygget	  i	  vindpark	  Ögonfägnaden.	  
	  

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	  infartsväg	  och	  etableringsytor:	  Markentreprenader	  AB	  i	  Östersund,	  Bengt	  
Olofsson	  070-‐248	  08	  11.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i mars 
Det är full fart i vindparken och våra entreprenörer ligger bra till med  
sina arbeten. Terrasserings- och förstärkningsarbeten fortsätter för de 
interna vägarna. Arbetet med transformatorstationen och nätkopplingen 
till Storfinnforsen har startat. 
 
Längs väg 837 pågår arbetet med linjesträckning och att resa stolpar för  
vår 400V kraftledning. Inkoppling av denna sker i mitten av mars.  
 
Totalt är ca 50 personer sysselsatta i vindparken. På plats finns också 
13 grävare, 10 dumprar samt de krossar som arbetar i bergstäkten. 	  
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Byggperioden av vindparken är 
intensiv. Detta innebär att vi 
arbetar med vägar även under 
vintermånaderna. Montage av 
vindkraftverken är planerade till 
sommaren 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här är vägen till det ställverk 
som kommer att finnas i 
parken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Ole Christian och Rune är 
projektledare respektive platschef 
för Ögonfägnaden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 

Planering	  och	  
grävning	  
Här	  är	  en	  bild	  från	  
verk	  37.	  Arbetet	  
med	  att	  planera	  
och	  gräva	  för	  
kranplanen	  och	  
fundamentet	  är	  i	  
full	  gång.	  
	  

27 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	  infartsväg	  och	  etableringsytor:	  Markentreprenader	  AB	  i	  Östersund,	  Bengt	  
Olofsson	  070-‐248	  08	  11.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i april 
Vi har haft några härliga vårvinterdagar med strålande sol. Arbetet med de 
interna vägarna går enligt plan och ca 75 % är färdigställda. Även arbetet 
med kranuppställningsplatser löper på, och ungefär hälften 
av dessa är klara.  
 
Under april fortsätter terrasserings- och förstärkningsarbeten för de 
interna vägarna. Vi börjar också att schakta för kablar. 
 
Medarbetare från Siemens har tillsammans med oss startat upp 
planeringsarbetet för den kommande monteringen av vindkraftverken.	  
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
Byggperioden av vindparken är 
intensiv. Montage av vindkraft-
verken är planerade till sommaren 
2014. 
 
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.  
Om du kommer från Ramsele 
ligger platskontoret lite bortom 
Hocksjön längs vägen mot 
Borgvattnet. 
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Ole Christian och Rune är 
projektledare respektive platschef 
för Ögonfägnaden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 

Plats	  för	  
ställverk	  
Här	  är	  en	  bild	  
från	  arbetet	  
med	  den	  plats	  
där	  ställverket	  
ska	  placeras.	  	  
Vägen	  dit	  är	  
redan	  
färdigställd.	  
	  

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	  infartsväg	  och	  etableringsytor:	  Markentreprenader	  AB	  i	  Östersund,	  Bengt	  
Olofsson	  070-‐248	  08	  11.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i maj 
NCC bygger vidare på vägarna inom vindparken. Vägarna till alla 
platserna där vindkraftverken ska stå är färdiga, men det återstår 
fortfarande en del förstärkningsarbeten. Det ska också grävas kabeldiken 
bredvid vägarna.  
 
Fundamenteringen för transformatorstationen har startat och det  
kommer att bli en del trafik av stora betongbilar ut och in i parken. 
 
Den senaste veckan har infartsvägen varit stängt på grund av 
tjällossningen. Vi har gjort en del förbättringsåtgärder och nu borde 
trafiken flyta på som vanligt. 
 
Inom kort startar även gjutningen av fundament för vindkraftverken. 
Betongen produceras i vindpark Björkhöjden och planen är att den  
fraktas hit på den genväg som finns mellan parkerna.	  
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

 
Kommande arbeten: 
De kommande veckorna börjar vi 
gjuta fundamenten för vindkraft-
verken. Montage av verken är 
planerade till sommaren 2014. 
 
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.  
Om du kommer från Ramsele 
ligger platskontoret lite bortom 
Hocksjön längs vägen mot 
Borgvattnet. 
Några av oss som arbetar finns 
på plats och svarar på frågor.  
Vi bjuder på kaffe. Välkommen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi finns på plats 
 

Ole Christian och Rune är 
projektledare respektive platschef 
för Ögonfägnaden och rör sig 
regelbundet i området.  
Tveka inte att ta kontakt om du 
har frågor och funderingar. 

Plats	  för	  	  
vindkraftverk	  
Här	  kommer	  
vindkraftverk	  nr	  36	  att	  
stå	  väl	  förankrat	  i	  
berget.	  Utsikten	  från	  
platsen	  är	  milsvid.	  
	  

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	  infartsväg	  och	  etableringsytor:	  Markentreprenader	  AB	  i	  Östersund,	  Bengt	  
Olofsson	  070-‐248	  08	  11.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i juni 
Vägarbetet fortsätter under ledning av NCC, terrasseringen av vägarna är  
färdig men fortfarande återstår en hel del. Vi rensar även en del vägtrummor 
längs den väg mellan Ögonfägnadens nordöstra del och Björkhöjdens norra  
del som snart är färdig. Här kommer sedan alla våra interna transporter mellan 
parkerna att ske.  
 
Parallellt med vägarbetet pågår även schaktning och förläggning av kabelrör.  
 
Arbetet med fundamenten har också startat. 25 st blir bergsfundament och  
5 st blir så kallade gravitationsfundament. Gjutningen av dessa kommer  
att pågå under hela sommaren. Under sommaren kommer även bygget av 
servicebyggnaden att starta, det vi gör nu är att förbereda det arbetet. 
Servicebyggnaden kommer att stå färdig mars-april 2014. Vi räknar med att  
börja montera vindkraftverken i april 2014. 
 
Ole Christian Albert, projektledare 
 

Plats	  för	  	  
ställverk	  
Här	  byggs	  det	  för	  	  
Ögonfägnadens	  
ställverk.	  	  
	  

31 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	  

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

!

 
 

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. 
 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ögonfägnaden och vi jobbar på för fullt i  
vindparken. Terrassering och släntarbeten kommer att pågå under hela  
sommaren, vi har precis startat upp markarbetena för servicebyggnaden och på 
kranplanerna pågår finjusteringsarbeten. 
 
Betongarbetet står stilla under vecka 28 och 29, sedan trappar vi upp det arbetet 
eftersom vi ligger lite efter tidplanen. Den interna vägen mellan Ögonfägnaden 
och Björkhöjden är nu i drift och fungerar mycket bra. Tack vare den vägen  
kan betongbilarna köra från Björkhöjden utan att använda de allmänna vägarna. 
Även transporttiden minskar. 
 
Cirka 50-60 personer kommer att vara sysselsatta i vindparken under  
sommarperioden. 
 
Glad sommar! Ole Christian Albert, projektledare 
 

Plats	  för	  	  
vindkraftverk	  
Här	  ställer	  vi	  i	  ordning	  
platsen	  för	  vindkraftverk	  
nr	  18	  	  
	  

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	  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	  Ögonfägnaden.	  

!

 
 

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. 
 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i september 
Just nu är det fokus på vägar och fundament i vindpark Ögonfägnaden.  
NCC, som bygger vägarna, ligger bra till i sin planering och infartsvägen är  
helt färdig. Det som sker nu är justeringar och kompletteringar, även ett  
arbete med att återställa slänter pågår. 
Gjutningen av fundament är i full gång, hittills är sju fundament färdigställda.  
 
Den 72 meter höga mobilmasten är i drift och mätmaster för vindmätning  
är på väg att monteras där vindkraftverk nr 19 och nr 28 kommer att stå. 
 
Bygget av vår servicebyggnad har kommit igång med markarbeten.  
I september startar också Eltel installationen av vindparkens interna elnät.  
Själva transformatorn till transformatorstationen ska installeras mot slutet av 
månaden. 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 1 oktober. Då har du chans att ställa frågor 
till oss som jobbar i projektet. 
	  
Thomas Nyman, projektledare 
 

Thomas	  och	  Tomas	  
Nu	  tar	  Thomas	  Nyman	  (till	  
vänster)	  över	  som	  projektledare	  
för	  Ögonfägnaden.	  Ole	  Albert	  
Christian	  kommer	  att	  gå	  vidare	  
till	  Statkrafts	  norska	  projekt.	  	  
Tomas	  Pallin	  (till	  höger)	  är	  
platschef	  sedan	  mitten	  av	  
augusti.	  Kontaktuppgifter	  till	  
båda	  hittar	  du	  längst	  ned	  i	  det	  
här	  månadsbrevet.	  
	  

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	  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	  Ögonfägnaden.	  

!

 
 

 
 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Det är krispiga mornar i vindparken, men ännu ingen snö. På vägar och planer 
pågår slutjustering. Gjutningen av fundament framskrider som planerat och just 
nu är 17 fundament färdigställda. 
 
I början av oktober blir plattan till servicehuset färdiggjuten och vi ser fram  
emot att själva byggnaden börjar ta form. 
 
Själva transformatorn i transformatorstationen har kommit på plats.   
 
Thomas Nyman, projektledare 
 

Öppet	  Hus-‐kväll	  
Den	  första	  oktober	  var	  det	  Öppet	  Hus-‐kväll	  på	  Björkhöjdens	  etableringskontor.	  Här	  
berättar	  Tomas	  Pallin	  om	  status	  för	  bygget	  av	  Ögonfägnaden.	  	  
	  

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	  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	  Ögonfägnaden.	  

!

 
 

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. 
 

 
NU ÄR STAMÅSEN INVIGD 
Med pompa, ståt och rökfyrverkeri 
invigde vi vindpark Stamåsen den 
26 september 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).  
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På gång i november 
Den senaste tiden har det varit montering av mätmaster här på Ögonfägnaden. 
Det är Siemens som monterar dem för att få så bra koll på vinden som möjligt 
inför det kommande arbetet med att sätta upp vindkraftverken. I början av 
november ska samtliga mätmaster vara på plats.  
 
Under november ska samtliga fundament vara färdiggjutna, i dagsläget återstår 
6 stycken. Nu har även spänning av fundament startat. 
 
Delar av de interna vägarna är förbesiktade och även huvudvägen (väg 300). 
 
I mitten av november startar Eltel sina kabelarbeten.  
 
Missa inte vår Öppet-hus kväll den 3 december då vi berättar mer om hur  
långt vi kommit. Välkommen då! 	  
 
Thomas Nyman, projektledare 
 

Servicebyggnaden	  
växer	  fram	  
Det	  går	  framåt	  med	  
servicebyggnaden.	  
Takstolarna	  på	  
kontorsdelen	  är	  
snart	  på	  plats	  och	  
nu	  syns	  det	  hur	  
huset	  kommer	  att	  
se	  ut.	  	  
	  

6 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	  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	  Ögonfägnaden.	  

!

 
 

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 
Vintern har kommit till Ögonfägnaden så nu är det vitt och fint i hela parken. 
Vägar och kranplaner börjar bli färdiga, det som återstår är att putsa till 
kanterna och göra snyggt. Vi gör också anpassningar för att kranar och 
hjälpkranar ska få plats på rätt ställen samt att det finns ytor att placera rotor- 
blad på när det blir dags för montering.  
 
I början av december startar Eltel sitt arbete med att dra kablar för det interna 
elnätet, arbetet beräknas pågå in i januari. Just för tillfället är ett 40-tal personer 
som arbetar i parken. Dessutom är det ytterligare ett 30-tal personer som till  
och från arbetar med kraftledningarna. 
 
Under jul- och nyårshelgen tar vi det lite lugnare för att starta upp igen på det  
nya året. I mars ska vi få flytta in i den nya servicebyggnaden och då ska även 
Siemens vara på plats för att förbereda monteringen av vindkraftverken.  
 
Thomas Nyman, projektledare 

Servicebyggnaden	  	  
-‐	  nu	  med	  väggar	  
Nu	  börjar	  det	  likna	  
något.	  Kontorsdelen	  
har	  fått	  väggar	  och	  
fönster	  och	  värmen	  
är	  påslagen.	  I	  mars	  
räknar	  vi	  med	  att	  
flytta	  in.	  	  
	  

5 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	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
	  
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	  Ögonfägnaden.	  

!

 
 

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. 
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i februari 
Nu räknar vi ned tills det är dags att flytta in i servicebyggnaden. Arbetet pågår  
för fullt och byggnaden ska stå färdigt i mitten av mars.  
 
Inne i vindparken pågår uppspänning av fundament och runt kranplaner har  
NCC fyra grävmaskiner och ett par dumprar som gör klart det sista. Eltels  
arbete med att dra kablar för det interna elnätet startar om i början av februari.  
Totalt är det cirka 50 personer som just nu jobbar i vindparken 
 
Den 13 februari har vi ett informationsmöte för alla berörda inom parken, 
Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten. Mötet hålls på Ramsele Konferens- 
och forskarcentrum. Mot slutet av månaden kommer Siemens sitemanager och 
montageledare till vindparken för att planera det kommande monteringsarbetet. 
 
Missa inte vår Öppet-hus kväll den 26 februari då vi berättar mer om hur  
långt vi har kommit. Välkommen då!  
 
Thomas Nyman, projektledare 

Snart	  
inflyttning	  
KM	  Bygg	  
jobbar	  på	  för	  
fullt	  med	  	  
vår	  service-‐
byggnad.	  	  
I	  mars	  räknar	  
vi	  med	  att	  
flytta	  in.	  
	  

4 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	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05	  
	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

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

 
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	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  
direkt	  till	  din	  e-‐post?	  
	  
Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  till	  
info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  
det	  gäller	  vindpark	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i mars 
Den 17 mars är det dags att besikta servicebyggnaden, och sedan ser vi fram  
emot att flytta in på riktigt. Det arbete som pågår i vindparken just nu är NCC:s 
justeringar av slänter. De har fyra grävmaskiner på plats och jobbar på en  
månad till för att sedan göra ett uppehåll till dess snön är borta.  
 
Informationsmötet för alla berörda inom parken, Arbetsmiljöverket och 
Räddningstjänsten blev inställt i februari och sker istället den 12 mars. Eltel har 
börjat sitt arbete med kabeltryckning och även det sista kring fundamenten blir 
klart under mars. 
 
Delar till vindkraftverken har börjat komma in till vindparken och Siemens 
sitemanager Jan Bång Fugmann Henriksen är på plats. Efter hand under  
månaden kommer nio kontorsmedarbetare och fyra montörer att installera sig. 
Montörerna startar med uppsättningen av vindkraftverkens bottensegment.  
 
Missa inte vårt Öppet Hus på Ramsele Konferens- och Forskarcentrum 8 april.	  
 
Thomas Nyman, projektledare 

Kablar	  i	  massor	  
Det	  blir	  många	  metrar	  av	  kablar	  i	  en	  vindpark.	  Här	  visar	  Mats	  Ljus	  på	  Eltel	  hur	  
kabeltryckningen	  av	  det	  interna	  elnätet	  går	  till.	  
	  

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	  interna	  vägar,	  uppställningsplatser	  och	  fundament:	  	  
NCC,	  Per	  Järnberg	  070-‐216	  86	  05	  
För	  vindturbiner:	  Siemens,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

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! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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	  

Vill	  du	  ha	  det	  här	  månadsbrevet	  
direkt	  till	  din	  e-‐post?	  
Skicka	  dina	  kontaktuppgifter	  till	  
info@vindkraftnorr.se	  och	  ange	  att	  
det	  gäller	  vindpark	  Ögonfägnaden.	  
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På gång i april 
 
Det är full fart på Ögonfägnanden just nu, vi slutjusterar vissa vägar och slänter 
och vartefter snön smälter bort finns en hel del justeringar att göra på övriga  
vägar i vindparken. 
 
Inflyttningen till det nya kontoret gick smidigt och till och med internet-
uppkopplingen fungerar och blev klar som planerat. Arbetet med fundamenten 
fortsätter med undergjutning av fotsegment. Arbetet med elkabeltryckning är 
avslutat och det som pågår nu är att sätta elskåp. 
 
Vi är nu ca 40 personer som arbetar i vindparken, och denna vecka fylls antalet 
på med lika många till från Siemens. Den 7:e april startar monteringen av torn. 
 
Under maj kommer Siemens att bjuda in till ett Öppet-Hus i Ögonfägnaden för 
att visa och berätta mer om sitt arbete. Håll utkik efter datum och tid för detta. 	  
 
Thomas Nyman, projektledare 
 
 

Monteringen	  har	  börjat	  
Här	  har	  ett	  bottensegment	  kommit	  på	  plats	  tillsammans	  med	  mezzaninen,	  även	  
hissen	  som	  går	  upp	  genom	  tornet	  till	  nacellen	  skymtar.	  	  

10 apr 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
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	  

 
Transportinformation 
Under	  våren	  2014	  startar	  leveransen	  
av	  33	  vindkraftverk	  till	  vindpark	  
Ögonfägnaden.	  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	  och	  345	  från	  Ramsele	  	  	  
•	  Väg	  965	  och	  837	  mot	  Sörviken	  
	  	  
Lastbilstransporterna	  är	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar. 
  
Leveranserna	  av	  delar	  till	  
vindkraftverken	  kommer	  att	  pågå	  
under	  2014.	  
 
 
 
 
 
 

Passa också på att följa bygget  
av våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång i maj 
Nu är snön i stort sett borta på Ögonfägnanden och det innebär att vi kan göra 
de kvarstående justeringarna på vägar och på övriga områden i parken. 
Eltel sätter ut elskåp och ska börja med att koppla in tornen i den första  
sektionen av parken. Siemens har snart rest tre torn med hjälp av en mindre  
kran, den stora kranen anländer till vindparken första veckan i maj och kommer 
att vara igång veckan därefter.  
 
I mitten av maj blir det full fart här när Siemens börjar med montering i 2-skift, 
de beräknar då att vara 75 personer på plats. Till det kommer 25 medarbetare  
från NCC samt 5-10 stycken från Eltel. Totalt alltså 105-110 personer som jobbar 
i parken. 
 
Tisdag 27 maj kl 18.30 bjuder vi in till ett Öppet-Hus på Ögonfägnaden. Vi 
berättar om status i projektet, hör Siemens berätta om sitt arbete och ställ  
frågor till sitemanager Jan Henriksen. 
 
Thomas Nyman, projektledare 
 
 

Monteringen	  har	  börjat	  
Här	  ligger	  nacell,	  hub	  och	  tre	  rotorblad	  i	  väntan	  på	  montering.	  När	  den	  stora	  kranen	  
kommer	  i	  mitten	  av	  maj	  blir	  det	  full	  fart	  på	  monteringsarbetet.	  

6 maj 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

Transportinformation 
Under	  våren	  2014	  startar	  leveransen	  
av	  33	  vindkraftverk	  till	  Ögon-‐
fägnaden.	  Kraftverken	  transporteras	  
med	  fartyg	  från	  Danmark	  till	  
Köpmanholmen	  i	  Örnsköldsvik.	  Där	  
lastas	  de	  om	  för	  vidare	  transport	  
med	  lastbil.	  Leveranserna	  av	  delar	  till	  
vindkraftverken	  kommer	  att	  pågå	  
under	  hela	  2014.	  
	  

Aktuella	  vägar:	  
•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  och	  345	  från	  Ramsele	  	  	  
•	  Väg	  965	  och	  837	  mot	  Sörviken	  
	  

Lastbilstransporterna	  är	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar. 

 
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!	  
 
 
 
 
 
 

Öppet Hus på 
Ögonfägnaden 27 maj  
	  

Tisdag	  27	  maj	  kl	  18.30	  bjuder	  vi	  in	  till	  
Öppet	  Hus	  i	  vindparken.	  Håll	  utkik	  
efter	  annons	  i	  Ramselebladet	  och	  
mer	  info	  på	  vindkraftnorr.se.	  



VI BYGGER VINDPARK ÖGONFÄGNADEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  ÖGONFÄGNADEN   
 

Platschef Tomas Pallin  /  tfn 070-269 16 00  /  e-post tomas.pallin@statkraft.com 
Projektledare Thomas Nyman  /  tfn 070-387 38 89  /  e-post thomas.nyman@statkraft.com 
Ansvarig tillståndsfrågor Malin Hillström  /  tfn 076-771 75 07  /  e-post malin.hillstrom@statkraft.com 

 

På gång i juni 
Vårt Öppet-hus i slutet av maj blev lyckat. Tack alla som kom! Det var cirka  
100 personer som fick åka i två bussar genom vindparken. Vi startade med 
information och säkerhetsgenomgång på servicebyggnaden. Sedan åkte vi en 
rundtur och tittade bland annat på våra kranar som jobbar för fullt. Den stora 
kranen arbetade just då med vinglyft på parkens högsta punkt (540 möh).  
 
NCC är i stort sett färdiga med vägar och planer. De har även återställt 
bergstäkten. Under juni blir också undergjutningen på fundamenten klara.  
Eltel fortsätter att koppla in elskåp, vindturbinerna och samordnar detta med 
Siemens som just nu har 120 medarbetare på plats. Under juni är det totalt  
cirka 150 personer som jobbar i vindparken.  
 
Det sista på servicebyggnaden; målning, markarbeten, verkstad och förråd, 
beräknas också bli klart under juni. 	  
 
Thomas Nyman, projektledare 
 
 

Spännande	  Öppet-‐hus	  på	  Ögonfägnaden	  
Här	  har	  bussen	  stannat	  för	  att	  alla	  Öppet-‐hus	  deltagare	  skulle	  få	  se	  den	  stora	  kranen	  
som	  arbetar	  med	  att	  montera	  vingar	  på	  kranplan	  nummer	  38.	  Den	  här	  platsen	  ligger	  
på	  Ögonfägnadens	  högsta	  punkt,	  540	  meter	  över	  havet.	  

10 jun 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

Ingegärd,	  Helen,	  Elsa	  och	  Vincent	  
Nordin	  var	  några	  av	  våra	  Öppet-‐hus	  
besökare.	  Alla	  fyra	  tyckte	  att	  det	  var	  
spännande	  att	  se	  hur	  vindparken	  
växer	  fram.	  	  
Foto:	  Anna	  Edholm 
 

 
Transportinformation 
Under	  våren	  2014	  startade	  
leveransen	  av	  33	  vindkraftverk	  till	  
Ögonfägnaden.	  De	  transporteras	  
med	  fartyg	  från	  Danmark	  till	  
Köpmanholmen	  i	  Örnsköldsvik.	  Där	  
lastas	  de	  om	  för	  vidare	  transport	  
med	  lastbil.	  Leveranserna	  av	  delar	  till	  
vindkraftverken	  kommer	  att	  pågå	  
under	  hela	  2014.	  
	  

Aktuella	  vägar:	  
•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  och	  345	  från	  Ramsele	  	  	  
•	  Väg	  965	  och	  837	  mot	  Sörviken	  
	  

Lastbilstransporterna	  är	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar. 
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På gång juli – augusti 
Sommaren är här trots att värmen lyser med sin frånvaro. Monteringen av 
vindkraftverken löper på som planerat även om vi den senaste veckan har haft 
vissa besvär med hårda vindar. För närvarande har vi 6 verk färdigmonterade 
med rotorblad.  
 
Siemens kommer att arbeta med oförminskad styrka under hela sommaren och 
det betyder att de tunga transporterna in till Ögonfägnaden också kommer att 
pågå hela sommaren. När det är tunga transporter inom vindparken och mycket 
byggtrafik tillåter vi inte någon obehörig trafik inom parkområdet.  
 
Markentreprenaderna är klara och de flesta av maskinerna är borta från 
vindparken. Eon har spänningssatt kraftledningen fram till transformator-
stationen och vartefter vindkraftverken blir färdigbyggda kommer vi att  
driftsätta de interna marknäten etappvis under sommaren och hösten. 
 
Glad sommar!	  
Thomas Nyman, projektledare 
 
 

I	  väntan	  på	  montering	  
Här	  ligger	  tre	  rotorblad	  och	  väntar	  på	  att	  bli	  monterade.	  Vid	  platsen	  för	  varje	  
vindkraftverk	  finns	  uppställningsplatser	  för	  rotorbladen.	  Varje	  blad	  är	  55	  	  
meter	  långa.	  	  

1 jul 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
För	  servicebyggnad:	  KM	  Bygg	  AB	  i	  Östersund,	  Håkan	  Hedberg,	  070-‐308	  49	  62.	  
	  

 
Transportinformation 
Under	  våren	  2014	  startade	  
leveransen	  av	  33	  vindkraftverk	  till	  
Ögonfägnaden.	  De	  transporteras	  
med	  fartyg	  från	  Danmark	  till	  
Köpmanholmen	  i	  Örnsköldsvik.	  Där	  
lastas	  de	  om	  för	  vidare	  transport	  
med	  lastbil.	  Leveranserna	  av	  delar	  till	  
vindkraftverken	  kommer	  att	  pågå	  
under	  hela	  2014.	  
	  

Aktuella	  vägar:	  
•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  och	  345	  från	  Ramsele	  	  	  
•	  Väg	  965	  och	  837	  mot	  Sörviken	  
	  

Lastbilstransporterna	  är	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar.	  
 
 
 
 
 
 
 

Mörttjärnberget 
invigt  
Den 4 juni 2014 
invigde vi vind-
park Mörttjärn-
berget med 
pompa, ståt och 
ett vindlopp.  
Läs mer på 
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 september 
Arbetet under sommaren har löpt på enligt plan. Vägar och planer är slut-
besiktade och alla arbeten runt fundamenten är avslutade och ska besiktas i 
oktober.  
Ett 90-tal personer är just nu sysselsatta på Ögonfägnaden. Alla torn är 
färdiguppsatta och det som återstår är lyft med den stora kranen när nacell, hub 
och vingar ska monteras på de sex sista vindkraftverken. Planen är att alla verk 
ska vara färdigmonterade kring månadsskiftet september/oktober.  
 
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.  
	  
Thomas Nyman, projektledare 
 
 

4 sep 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
	  

 
Transportinformation 
Det	  som	  återstår	  av	  transporter	  in	  	  
till	  Ögonfägnaden	  är	  tre	  omgångar	  
rotorblad.	  Förutom	  dessa	  kommer	  
även	  en	  del	  returmaterial	  att	  
transporteras	  från	  vindparken.	  	  
	  

Aktuella	  vägar:	  
•	  Väg	  335	  Köpmanholmen	  -‐	  Sollefteå	  
•	  Väg	  87	  Sollefteå	  -‐	  Långsele	  	  	  
•	  Väg	  331	  och	  345	  från	  Ramsele	  	  	  
•	  Väg	  965	  och	  837	  mot	  Sörviken	  
	  

Transporterna	  kan	  vara	  långa	  och	  
skrymmande	  och	  vi	  ber	  trafikanter	  
att	  iaktta försiktighet	  i	  samband	  med	  
möten	  och	  omkörningar.	  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
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	  

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.	  
 
	  

Passa också på att följa  
våra övriga vindparker på 
www.vindkraftnorr.se.  
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På gång oktober 
I Ögonfägnaden börjar vi se slutet på montagearbetena. Kranen som gör de  
tunga lyften står nu vid det sista verket och vi beräknar att den slutgiltiga 
monteringen är klar inom de närmaste tio dagarna. Siemens har drygt 70 
medarbetare på plats nu under den sista fasen. 
 
Hela vindparken, förutom två verk, är spänningssatt och vi är nu inne i en 
testkörningsperiod. Två av sektionerna är snart färdigtestade och klara för 
överlämning från Siemens till vår egen driftsorganisation. Målsättningen just  
nu är att hela vindparken ska vara i full drift innan årsskiftet.  
 
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! 
	  
Thomas Nyman, projektledare 
 
 

2 okt 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
	  

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

Välkommen	  Erik,	  Frida,	  Åsa	  och	  Kristoffer!	  
Här	  är	  Statkrafts	  fyra	  nya	  vindkraftstekniker	  på	  plats.	  De	  började	  sina	  anställningar	  i	  
mitten	  av	  september.	  Erik	  Bruneskogh,	  Frida	  Mohlin,	  Åsa	  Sjödin	  och	  Kristoffer	  
Nygren	  kommer	  att	  tillsammans	  med	  drift-‐	  och	  underhållschef	  Jens	  Näsström	  till	  en	  
början	  att	  bemanna	  både	  Björkhöjden	  och	  Ögonfägnaden.	  
 
	  

 
 
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! 

 
 
 
 
 
 
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 ÖGONFÄGNADEN 
 
 
 

Statkraft SCA Vind AB  |  ÖGONFÄGNADEN   
 

Platschef Tomas Pallin  /  tfn 070-269 16 00  /  e-post tomas.pallin@statkraft.com 
Projektledare Thomas Nyman  /  tfn 070-387 38 89  /  e-post thomas.nyman@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 november 
Vintern har kommit till Ögonfägnaden och här pågår just nu provkörningar av 
vindkraftverken, besiktningar och justeringar. Det sker även en del efterarbeten 
i vindkraftverken.  
 
Det arbetslag som precis avslutat monteringen på Ögonfägnaden har flyttat  
över till Björkhöjden  
 
Alla markarbeten på vägar och planer är färdigställda. Till våren och sommaren 
kommer vi att utföra vissa återställningsarbeten.  
	  
Thomas Nyman, projektledare 
 

10 nov 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	  

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!  

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.	  
	  

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.	  	  
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På gång i december och januari 
På Ögonfägnaden fortsätter vi med provkörningar av vindkraftverken, 
besiktningar och justeringar. Vi övertar vindkraftverken från Siemens i  
sektioner och den 1 december överlämnades det första området. Efter det sista 
övertagandet har vi en intrimningsperiod på tre månader innan vindkraftverken 
ska uppfylla full prestanda.  
 
Vi arbetar också vidare med att minimera upplevda ljudstörningar från 
vindparken. Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 27 januari när vi informerar  
om det senaste kring detta. Till dess, ha en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!	  
	  
Thomas Nyman, 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,	  Tage	  Hyldal	  Christensen,	  +45	  3037	  41	  39.	  
	  

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.	  	  
 
	  

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!  

 
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 
Från och med 22 december har Ögonfägnaden gått över till driftfas och det 
innebär att Statkraft Sverige ansvarar för all verksamhet inom parken.  
Drift- och underhållschef Jens Näsström och vindkraftsteknikerna Kristoffer 
Nygren, Frida Molin, Erik Bruneskogh och Åsa Sjödin jobbar tillsammans med 
medarbetare från Siemens med att få driften så optimal som möjligt.  
 
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.  
	  
Jens Näsström, drift- och underhållschef	  
 

3 feb 2015 

Bilden	  till	  vänster:	  Här	  pågår	  rengöring	  av	  solceller	  och	  laddning	  av	  batterier	  i	  
mätmasten	  vid	  verk	  19.	  Det	  är	  Piotr	  Kuckio	  från	  Cowi	  som	  utför	  arbetet	  en	  
gnistrande	  vinterdag.	  Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson.	  	  
Bilden	  till	  höger:	  Kristoffer	  Nygren,	  Åsa	  Sjödin,	  Frida	  Molin	  och	  Erik	  Bruneskogh	  är	  
nyanställda	  vindkraftstekniker	  på	  Ögonfägnaden	  och	  Björkhöjden.	  Alla	  fyra	  bor	  i	  
Ramsele.	  Foto:	  Lena	  Sjödin	  
 
	  

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!  

 
 
 
 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

!

 
 
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. 
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På gång i mars 
Nu i mars går vi in i Ögonfägnadens sista testperiod. Under tre månader fram-
över kontrollerar Siemens och Statkraft tillsammans att vindparken levererar  
det den ska i form av driftsäkerhet och utlovad energiproduktion. 
 
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. 
	  
Jens Näsström, drift- och underhållschef	  
 

5 mar 2015 

Bilden	  till	  vänster:	  Den	  här	  årstiden	  kan	  det	  bli	  riktiga	  skådespel	  på	  himlen.	  Här	  har	  
medarbetare	  från	  Siemens	  lyckats	  fånga	  ett	  fint	  norrsken.	  	  
Foto:	  Fehér/Paulovszki	  
	  
Bilden	  till	  höger:	  Drift-‐	  och	  underhållschef	  Jens	  Näsström	  tar	  en	  runda	  i	  
Ögonfägnaden.	  Foto:	  Selfie	  
	  

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!  

 
 
 
 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

!

 
 
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. 
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På gång i april 
Ögonfägnaden är mitt inne i den sista testperioden. Det innebär att Siemens  
och Statkraft tillsammans kontrollerar att vindparken levererar det den ska i  
form av driftsäkerhet och utlovad energiproduktion. 
 
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. 
 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 14 april då vi berättar mer om  
transporterna som kommit igång till Björkhöjden igen. Välkommen! 
	  
Jens Näsström, drift- och underhållschef	  
 

8 apr 2015 

Dag	  Hjalmarsson,	  Eltel	  och	  Jens	  Fredriksson,	  ÅF,	  ser	  till	  
att	  få	  kablarna	  till	  ljudmätningsutrustningen	  på	  plats.	  På	  
bildten	  till	  höger	  syns	  hur	  utrustningen	  ser	  ut	  
färdigmonterad.	  	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson 

LJUDSTÖRNINGAR? 

På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan rapportera 
eventuella ljudstörningar. Med din 
hjälp kan vi få ett bra underlag för 
vårt analysarbete.  
Tack på förhand!  

!

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
Ögonfägnaden är mitt inne i den sista testperioden. Det innebär att Siemens  
och Statkraft tillsammans kontrollerar att vindparken levererar det den ska i  
form av driftsäkerhet och utlovad energiproduktion.  
 
I övrigt pågår återställningsarbeten och allmänna markarbeten, bland annat  
ska miljön kring servicebyggnaden snyggas till. Till sommaren kommer även 
miljön kring själva vindkraftverken att ställas i ordning. 
 
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. 
 
Missa inte vår Öppet Hus-kväll den 16 juni. Välkommen då! 
	  
	  
Jens Näsström, drift- och underhållschef	  
 

12 maj 2015 

 
 
VI REKRYTERAR FLER  
Just nu pågår rekryteringen av 
ytterligare fyra medarbetare till 
vindparkerna Ögonfägnaden och 
Björkhöjden.  
- Jag ser fram emot att alla 
kommer på plats, säger Jens 
Näsström, drift- och 
underhållschef. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

Här	  är	  våra	  senaste	  nyanställda	  vindkraftstekniker.	  Frida	  Granholm	  från	  Junsele	  och	  
Lars-‐Erik	  Helmersson	  från	  Östersund	  kompletterar	  det	  starka	  teknikerteamet	  på	  
våra	  vindparker.	  	  	  
	  
Foto:	  Sven-‐Åke	  Pettersson 

LJUDSTÖRNINGAR? 

På www.vindkraftnorr.se finns 
en logg där du kan rapportera 
eventuella ljudstörningar. Med din 
hjälp kan vi få ett bra underlag för 
vårt analysarbete.  
Tack på förhand!  
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Platschef Tomas Pallin  /  tfn 070-269 16 00  /  e-post tomas.pallin@statkraft.com 
Projektledare Thomas Nyman  /  tfn 070-387 38 89  /  e-post thomas.nyman@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 

 

Sista månadsbrevet från 
Ögonfägnaden 
 
Testperioden för Ögonfägnaden närmar sig sitt slut och därefter startar vi igen 
med ordinaie servicearbeten.  
 
Under juni kommer det att pågå arbete med att återställa marken runt 
turbinerna. Vissa ytor kommer till exempel att jämnas ut för att de ska smälta 
in bättre i det kringliggande landskapet. Stora delar av det som idag är 
grusplaner kommer att täckas med jordmaterial – allt för att återetableringen 
av växtlighet och vegetation ska gå snabbare.  
 
Rapporten till Länsstyrelsen för ljudstörningarna på Ögonfägnaden 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.  
 
Det här är det sista månadsbrevet från Ögonfägnaden. Tack för ditt intresse 
och engagemang under den här tiden. Fortsätt gärna att följa bygget av 
Björkhöjden och ta del av andra nyheter på vindkraftnorr.se 

 
Missa inte heller vår Öppet Hus-kväll den 16 juni. Välkommen då! 
	  
Jens Näsström, drift- och underhållschef 
 

8 jun 2015 

 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

Den	  här	  stämningsfulla	  bilden	  får	  avsluta	  våra	  månadsbrev	  från	  Ögonfägnaden.	  
En	  lugn	  och	  fin	  vårkväll	  med	  en	  hare	  på	  språng.	  	  
	  
Foto:	  Torbjörn	  Bergkvist 

 
 
Jens är på plats 
Har du frågor eller funderingar 
kring vindpark Ögonfägnaden är 
du välkommen att kontakta vår 
drift- och underhållschef Jens 
Näsström på tfn 070-548 39 37, 
eller via e-post 
jens.nasstrom@statkraft.com 
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