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Roan vindpark 

Bildet øverst er en visualisering av Roan vindpark fra Skomakerfjellet. Foto: Norconsult. 

INFORMASJON 

Fremdrift 

Hovedentreprenør Johs. J.Syltern AS er 
nå snart ferdig med alle 50 km med in-
ternveier.  Det gjenstår bare planering 
og siste finpuss på noen strekninger. 

 
 
I alt 61 av 71 turbinfundamenter inklusi-
ve kranoppstillingsplasser er ferdig bygd 
pr. 11.12. Arbeidene er godt i rute for 
ferdigstilling til turbinmontasjen som tar 
til i april/mai 2018. 
 

 
 
Servicebygget i Einarsdalen er ferdig 
bygget og overlevert. Trafobyggene i 
Einarsdalen og på Haraheia er også 
ferdige og overlevert for videre elektro-
installasjon.   

 

Bygging av 132kV linje pågår for fullt, 
dette gjelder både Statkrafts interne linje 
i parken samt linje som bygges fra Hof-
stad og fram til vindparken.

 
 
Ferdsel i området 
 
Adkomstveiene opp Einarsdalen og 
Tostendalen er stengt med bom. Det er 
stor aktivitet og massetransport med 
tyngre kjøretøy i hele anleggsområdet. 
Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessi-
ge årsaker derfor ikke ønskelig.  
 

4G 
Radiomaster og målemaster er ferdig-
stilt, datanettverk og 4G-dekning i vind-
parken er nå på plass. 
 

 
  

Hva skjer videre 
 

Transport av vindturbinene fra kaia som 
er under bygging på Monstad i Åfjord vil 
ta til i april 2018. Turbinmontasjen oppe 
i fjellet vil pågå fram til senhøsten 2018.  

Mer informasjon om  
vindparkene og  
utbyggingen finnes på 
www.fosenvind.no. 
KONTAKT OSS: 

Det er Statkraft som gjennomfører ut-
byggingen på vegne av  
Fosen Vind DA. Vi har anleggskontor 
ved trafostasjontomtene i Einarsdalen 
og på Haraheia. Dersom du har spørs-
mål som gjelder utbyggingsaktivitetene, 
ta gjerne kontakt med oss. 

Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggings-
organisasjon for Roan vindpark er: 

Byggeleder Statkraft:  
Halvor Haarstad 
 

 Mobil: +47 90111669 
     E-post: halvor.haarstad@statkraft.com 

Helse, Miljø & Sikkerhet, Statkraft:  
Bjørn Innhaug 

 Mobil: +47 45413307 
     E-post: bjorn.innhaug@statkraft.com 

Assisterende byggeleder Statkraft:  
Karl Endre Gustad 
 

 Mobil: +47 40106250 
     E-post: karlendre.gustad@statkraft.com 

 
 

Kort om Roan vindpark 

 Produksjon (GWh) 900 

 Installert effekt (MW) 255,6 

 Byggestart  2016 

 Turbinmontasje 2018 

 Idriftsettelse 2018 

 Vindturbiner  71 

 Veier, adkomst  
pluss interne (km) 70 

 Kommune Roan 
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