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Torsdag 30. august 2015 

Fjordspenn demonteres 

Første mai starter demontering av Vefsnfjordspennet, og under arbeidet vil Sørfjorden tidvis 

stenges for båttrafikk. Demonteringen vil ta cirka 10 dager. 

 

På torsdag for en uke siden ble den nye sjøkabelen satt i drift, som nå har erstattet de til tider trøblete 

linjespennene over Sørfjorden. 

-Når nå den viktige forsyningsåren til Alstahaug øyene utenfor forsynes via den nye sjøkabelen, er det 

viktig for oss å få revet den 3,2 kilometer lange fjordspennet så raskt som mulig, sier prosjektleder 

Finn Fagerbakk. 

-Det er tre faser a 8 tonn som skal demonteres etter tur, og det er under nedheisingen til sjøen at 

båttrafikken blir stanset, påpeker Fagerbakk. 

Helgeland Kraft har engasjert firmaet One Nordic Kraftmontasje AS til å utføre selve demonteringen. 

Hver linje vil bli senket ned mot sjøen der 4 båter vil hekte på store blåser slik at linjen ikke synker. 

Deretter kappes linjespennet på hver side av Sørfjorden og slepes inn til land. Her vil linjen kappes 

videre ned til 300 meters lengder og fraktes på land med helikopter. 

-Det vil være 20 mann, 4 båter og ett helikopter i sving under demonteringen, og er været med oss vil 

jobben være gjort innen 10 dager, sier Fagerbakk.  

-Under planleggingen av demonteringen har Helgeland Kraft Nett sendt inn søknad til Kystverket. De 

har sendt ut en høringsrunde til blant annet berørte kommuner og bedrifter i området, fordi vi er nødt 

til å stoppe skipstrafikken i perioder, forklarer Fagerbakk.  

-I tillegg har vi tatt en ringerunde til Alcoa, Vefsn- Alstahaug kommune og havnevesen i Mosjøen og 

Sandnessjøen, avslutter Finn Fagerbakk. 

Demonteringen har en kostnadsramme på 5 millioner kroner, og der trådene vil bli sendt til 

gjenvinning. 
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Kontaktpersoner:  

 Finn Fagerbakk, prosjektleder, mob: 90 28 73 31, epost: finn.fagerbakk@helgelandkraft.no   

 Magne Nordnes, Leder prosjektavdelingen HK Nett , mob 99105980, epost: magne.nordnes@helgelandkraft.no  

 

Bilder: 

 Magne Nordnes(t.v.) og Finn Fagerbakk 

 2 bilder fra Vefsnfjordspennet og Sørfjorden 
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Frode Dorp 

Kundeansvarlig Nett 

Tlf: 75 10 02 09 

Mob: 97 06 38 06 

e-post: frode.dorp@helgelandskraft.no 
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