Projeto de atualização da
linha de transmissão
N12/M13- Evento Virtual

O que é o projeto de atualização da linha de transmissão N12/M13?
O Projeto de Atualização da Linha de Transmissão N12/M13 é um projeto de
confiabilidade proposto para separar duas linhas de transmissão atualmente
transportadas em um conjunto de estruturas de transmissão. O segmento de 1,8
milhas de linhas de energia aéreas a serem reconstruídas começa na costa oeste do
rio Taunton em Somerset (Avenida Riverside na Subestação de Pottersville), cruza o
rio para Fall River e continua a leste em um corredor de transmissão existente para a
subestação de Sykes Road. Na maior parte da faixa de servidão restante, cada
estrutura de treliça verde existente será substituída por dois monopolos de aço. Um
conjunto de monopolos suportará a linha N12 e carregará a linha M13.

Evento Virtual Quinta-feira, 14 de Julho, das 18h às 20h
Os vizinhos do projeto em Somerset e Fall River estão convidados a aprender mais
sobre o Projeto de Atualização da Linha de Transmissão N12/M13 e discutir o projeto
com especialistas no assunto. Durante as Open Houses, os membros da comunidade
terão a oportunidade de aprender sobre o projeto e conversar e fazer perguntas à
equipa do projeto. Especialistas em construção, engenharia, licenciamento e outros
tópicos estarão presentes para responder a perguntas.

Evento Virtual
Quinta-feira, 14 de julho, das 18h às 20h
Enlace de zoom:
http://transperfectww.remotecounsel.com/meetings/UkCvsDnBbks/join

Password: 881703
Meeting ID: 980-293-64199
Dial-in: 646-568-7788

1-833-233-7277 | www.southcoastreliabilityprojects.com | info@southcoastreliabilityprojects.com
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M13 - Nova linha de transmissão aérea de
115kV na faixa de servidão existente
N12 - Atualizações para linha de transmissão
de 115kV na faixa de servidão existente

Subestação de Pottersville
Subestação de Sykes Road
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PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE
TRANSMISSÃO N12/M13
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