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Innledning

► EU sine krav til å øke fornybarhetsandelen krever utbygging av mer fornybar energi i Norge og Sverige fram til 2020

► Norge og Sverige løser EU sine krav i fellesskap gjennom elsertifikatmarkedet

► I Midt-Norge kan det bli mye vindkraft grunnet at det er mer begrensede muligheter til vannkraft

► Vi som er aktører innen kraftproduksjon er opptatt av å legge til rette for utbygging av prosjekter i Midt-Norge grunnet at 

landsdelen har en svak kraftbalanse

► TrønderEnergi har prosjekter i egen regi og gjennom selskaper vi er deleier i

▬ TrønderEnergi eier 50 % av Sarepta Energi AS (TrønderEnergi og NTE)

▬ TrønderEnergi eier 14,5 % av Fosen Vind AS (Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi, NTE)

► Det er også prosjekter sør for Trondheimsfjorden som vil bygges hvis det i juni i år besluttes at det skal bygges vindkraft på 

Fosen. Ca 400 MW på Geitfjellet, Svarthammeren og Remmafjellet

► Statnett skal ved positiv beslutning bygge sentralnett fra Namsos via Fosen og Snillfjord til Trollheim.

► Kommende prosjekter fra alle disse selskapene blir kort gjennomgått og da med tanke på det som ligger innenfor aktiviteter 

for bygg og anlegg

▬ Dvs planlegging, veier, oppstillingsplasser, fundamenter, bygg, elarbeider, etc.

► I et vindkraftanlegg vil ca 60-70 % av investeringskostnaden være innkjøp av turbiner.

► Utenom TrønderEnergi, Sarepta Energi og Fosen Vind har selskaper som E.ON og Zephyr prosjekter innen vind

▬ SAE Vind er inkludert i Fosen Vind eller Statkraft sitt engasjement
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Brungfjellet vindkraftverk Eggjafjellet vindkraftverk

Stokkfjellet vindkraftverk



Stokkfjellet Tekniske inngrep – Beslutning starten av 2016 ?

► Veger: Bredde: min. 5 m

▬ Adkomstveg: 

▬ Oppgradering av eksisterende veg: ca. 4 km

▬ Ny veg: ca. 4.2 km

▬ Interne veier: ca. 17 km

►Nettstasjon/kabler:
▬ Ca. 6 stk

▬ Kabellengde: Ca. 22 km 

► Transformatorstasjon

► Drifts- og vedlikeholdsenter

►Oppstillingsplass

► Fundament

► Anleggsperiode: 2.5 år

► Investeringskostnader:  890/1100 MNOK

► Eksklusive turbiner: ca 300 mill NOK
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