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Nå starter utbygginga på
Ånstadblåheia
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E� er mange års arbeid skal den nye eieren Fortum med hjelp av Nordkra�  bygge Ånstadblåheia vindpark. De 
første maskinene vil være på plass allerede 6. mars.

mars 2017
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Visualisering av vindparken.

Vesterålskra�  Vind AS (nå Ånstadblåheia vindpark AS) 
ble sti� et av Vesterålskra�  og Nordkra�  i 2004. En 
forhåndsmelding om planene for vindpark på Ånstad-
blåheia ble sendt til myndighetene to år senere. E� er 
de� e var det off entlig høring før konsesjonssøknaden 
ble sendt inn i 2011.

I 2012 kom konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE), noe som ble klaget på kort 
tid e� er. Olje- og energidepartementet  (OED) stad-
festet kosesjonen høsten 2013.

Eierne av prosjektet startet da jakten på investorer 
for å kunne fi nansiere en utbygging. Høsten 2016 ble 
det inngå�  en avtale med Fortum om kjøp av selskapet
Ånstadblåheia vindpark AS.

Nordkra�  er prosjektleder for utbyggingen, blant annet 
med innleid kompetanse fra Vesteålskra� . Når utbyg-
gingen er ferdig høsten 2018, er det avtalt at Nordkra�  
sammen med vindmølleleverandør skal drive vindpar-
ken for Fortum.

FAKTA
 ► 14 turbiner (vindmøller) på 3,6 MW. Tårnhøyde 87 m 

og rotordiameter 126 m.
 ► Totalt installert eff ekt: 50,4 MW
 ► Årlig produksjon er beregnet til 150 GWh
 ► Total budsje� ramme 400-500 mill. NOK
 ► Ca. 11,5 km internveier med 4,5-7 m bredde
 ► Intern kabling nedgravd i veiene, spenning 22 kV
 ► Servicebygg og trafostasjon skal bygges ved vind-

parkens adkomst i Holmstaddalen
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Ønsker du mer informasjon om arbeidet? Kontakt oss gjerne:
Fortums representant  Prosjektleder   Lokal kontaktperson
Tuomo Sinisalmi    Torkjell Lund   Thomas Stigen
tlf. +46 70 394 8455  tlf.  908 63 855   tlf. 911 04 783
tuomo.sinisalmi@fortum.com torkjell.lund@nordkra� .no thomas@vesteralskra� .no

Se også www.nordkra� .no/abh

PROSJEKTSTATUS 
Totalentreprisen for bygg og grunnarbeider er gjort 
med Sortland Entreprenør. Deres underentreprenør 
Bulldozer Maskinlag gjør deler av jobben.

 ► Bulldozer Maskinlag skal bygge veier og oppstillings-
plasser for vindturbinene. Arbeidet starter opp i 
Holmstaddalen 6. mars. Omtrent samtidig starter 
samme jobb på Ånstadblåheia.

 ► I forbindelse med veibyggingen legges også kabler 
og trekkerør for fi ber.

 ► Samtidig med oppstart av veibygging starter arbeidet 
med å gjøre klar tomta for service- og trafobygg.

 ► Sortland Entreprenør skal bygge service- og trafo-
bygg. De� e arbeidet starter 2. mai.

 ► Sortland Entreprenør skal også bygge fundamenter 
til vindturbinene. De� e arbeidet starter på Ånstad-
blåheia 1. juni. 

 ► Transport og montasje av vindturbinene skjer
sommer/høst 2018.

Det vil komme fl ere nyhetsbrev underveis i prosjektet.
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MILJØPLAN FOR ANLEGGSARBEIDET
Vi legger vekt på den miljømessige gjennomføringa 
av arbeidene. Det er derfor utarbeidet en miljø-, 
transport- og anleggsplan, som styrer aktiviteter 
kny� et til planlegging og bygging av vindkra� verket,
inkludert transport innenfor og utenfor anleggs-
området. Miljøprogrammet gir også en beskrivelse 
av viktige forebyggende og oppfølgende miljøtiltak 
som skal gjennomføres ved utbygging og dri�  av 
parken. Planen skal godkjennes av NVE, og vil 
legges på  h� p://www.nordkra� .no/abh

RINGVIRKNINGER I LOKALSAMFUNNET
Investeringa er totalt på 400-500 millioner kroner. 
De viktigste ringvirkningene er:
• lokal sysselse� ing i anleggsfasen
• økte ska� einntekter til det off entlige
• leveranser av varer og tjenester
• grunneiererstatning
• forbedret atkomst til området
• samfunnspakke

Kartet viser veier og plassering av de 14 vindturbinene. Veiene som er markert med hvi�  er det som prioriteres først.

ANLEGGSOMRÅDET
Ånstadblåheia/La� ellet vil være et anleggsområde fra 
1. mars 2017 til høsten 2018. Anleggsvei blir sperret ved 
avkjøring Holmstaddalen.
Vi ber folk respektere skilt/sperringer. Befaring/
infoturer vil bli holdt i anleggsperioden.


