
 

   

HEMNE AGDENES  HITRA   MELDAL  FRØYA ORKDAL  SNILLFJORD   SKAUN  RENNEBU RINDAL   

ORKDALSREGIONEN 

 

Til næringslivet i Orkdalsregionen 
 

Invitasjon til leverandørseminar med tema: Hvordan komme i inngrep med 
de store utbyggingene på vindkraft i Snillfjord og på Hitra? 
  

Det er planlagt investeringer på mange milliarder i vindkraftutbygging i Orkdalsregionen de neste 4-5 
årene. Det skal bygges ut to vindparker i Snillfjord med installert effekt på 300 MW. I tillegg skal 

eksisterende vindpark på Hitra utvides med 100 MW. I samband med dette skal det bygges en 
sentralnettlinje på 420kV gjennom området. Til sammen vil dette generere investeringer på om lag 5-

8 milliarder. 

  
Det er Statkraft (SAE Vind) som planlegger og skal stå for utbygging av vindparkene i Snillfjord og på 

Hitra. Statnett har ansvaret for planlegging og utbygging av sentralnettet. Endelig 
investeringsbeslutning er ventet i slutten av juni 2015.  

  

Utbygging av vindparker og nett byr på store muligheter for næringslivet i de berørte kommunene og 
ellers i Orkdalsregionen, men det kreves en mobilisering og ikke minst kvalifisering for å komme i 

betraktning om oppdragene.  
  

For næringslivet i regionen vil det bli muligheter innenfor ulike bransjer og fagområder: 

 Det skal bygges ca 130 km med tilkomst- og internveier 

 En arbeidsstyrke på 200 personer på det meste skal innkvarteres og bo i området 

 Det vil bli stor aktivitet på bygging av fundamenter og montering av turbiner/tårn 

 Store oppdrag innen transport, tele og elektro 

Tidspunkt: 21. april, 1000-1400 
Sted: Orkdal Rådhus, kinoen 

  

Program:  
 

1000-1015: Bakgrunn for prosjektet ved Knut Andreas Mollestad, direktør prosjektutvikling, SAE Vind 
1015-1100: Generell gjennomgang av hva som skal skje i prosjektet og hvilke tjenester det vil bli bruk 

for. Ivar Brynhildsvoll, ansvarlig for anskaffelser i Statkraft 
1100-1115: Pause 

1115-1200: Ivar Brynhildsvoll forts. 

1200-1220: Lunsj 
1220-1250: Vestas, leverandør av turbiner 

1250-1320: Statnett 
1300-1400: Åpent for samtaler mellom utbyggere og næringsliv 

 
Deltakeravgift: Kr 100 som dekker kaffe og enkel lunsj 

Link til påmelding: http://onf.no/node/372/register 
 

Påmeldingsfrist 16. april 
Kontakt: Håkon Kibsgaard Jordet, 90895134, hakon@orkdalsregionen.no 

 

Vel møtt! 
 

Arrangør: 

Næringsalliansen i Orkdalsregionen | Snillfjord kommune | Orkdalsregionen 
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