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Vår identitet og våre verdier  – utgangspunktet for alt vi gjør

Åpen AnsvarligModig



Årsresultatet 2016
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Nøkkeltall konsern 2016 2015

Salgsinntekter 1 487 1 523

Driftsresultat 440 117

Årsresultat 282 0



Driftsresultatet i 2016 ble 323 mill bedre enn i 2015

► Hovedforklaringer til bedret driftsresultat for konsernet:

▬ Kraftprisen var høyere i 2016 enn i 2015 (Områdepris NO3: 26,6 øre/kWh i 2016 
vs 19 øre/kWh i 2015). 

▬ Det løpende effektiviseringsarbeidet har gitt gode bidrag til resultatforbedringen.  
Som følge av effektivisering, vekst og fokus på kjernevirksomheten (salg av 
virksomhet) er lønnskostnadene redusert med 23% i perioden 2012-2016

► Andre sentrale forhold

▬ Kraftproduksjonen ble 1.840 GWh i 2016. Dette er ca 10% lavere enn 
normalproduksjonen og 99 GWh mindre produksjon enn i 2015. Årsaken til lavere 
produksjon er mindre nedbør og lavere tilsig.

▬ TrønderEnergi Nett satte ned nettleia med rundt 4 øre pr kWh i november 2015, 
og har nå en av landets laveste nettleier. Denne reduksjonen fikk full 
regnskapsmessig effekt i 2016. 

▬ Bruttomargin marked ble 63 MNOK, noe som er en bedring med 25 MNOK. Det 
skyldes økt kundemasse og bedre marginer.
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2016 var et år med stor 
aktivitet. Mye falt på plass og 
prosjekter som vil ha stor 
betydning fremover ble satt i 
gang.
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TOBB valgte TE som 
samarbeidspartner og vi 
overtok drift og 
vedlikehold på Valsneset 
og Bessaker 

JANUAR



600 elever fra vid.skole deltar på «Veien til 
fornybarsamfunnet» i Samfundet. Samarbeid TE og NVE

FEBRUAR
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Skomakerfjellet åpnes –
Norges største 
vindturbiner i drift

MARS - APRIL
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Stort strømbrudd i Trondheim. 
Brudd på strømledning som følge 
av gravearbeid ved Gløshaugen.
40 minutter tar det før alle har 
strømmen tilbake.

JUNI OG JULI

Linja Fillan –
Barmvatnet ble 
ferdigstilt. Prosjektet 
ble utført med bruk av 
egne mannskaper.

Fullført ombygging av flere hundre 
plattformsbetjente nettstasjoner 

Lanserer solpilot. 
2000 melder seg
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SEPTEMBER

Åpning av Jøsnøya 
trafostasjon, Hitra.
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Kulturminister deler ut Samspillsprisen 
til Stein Vanebo i kantina hos 
TrønderEnergi

OKTOBER

Samspillkonferansen 
arrangeres for 3. gang
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AMS-pilot startet opp

NOVEMBER

Trøndersk 
fornybarklynge 
lansert
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Frivillighetspris til 
Hogst og 
TrønderEnergi

DESEMBER

ON Energi – en 
fusjon mellom TEL 
og Elnett

Norges første inkubator for 
fornybar energi åpnes

TOBB avtalen 
resulterte i  

underkant av 9000 
nye kunder

Vi kjøper nett – og 
kundevirksomhete
n til Selbu 
Energiverk



Utvikling - vår fornybarvisjon
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Vannkrafta – fundamentet for vår eksistens, historisk og i fremtiden

TrønderEnergi opererer og forvalter 18 kraftverk, 4 vindparker, 30 vannmagasin, 100 
myndighetsregulerte objekt med tilsynskrav og eier 700 ulike anlegg (veier, bruer, dammer etc.) i Midt-
Norge. 

TE/Tor Landløpet
Nye damforskrifter  1 til 2 damrehabiliteringer pr. år fremover



Sikker strømforsyning til våre kunder - døgnet og året rundt

120 montører over hele fylket sørger for at strømmen kommer frem i alle 
årets timer. I all slags vær. Ikke minst etter uvær.



Investor og initiativtaker i regionale fornybarprosjekter 

Investerer 300 millioner i Biokraft på Skogn. Vindkraftutbygginger for 10 milliarder mot 2020.  



Pionèr innen fremtidens energisystem regionalt og nasjonalt

Første anlegg i solcellepiloten nylig installert



Pådriver og samarbeidspartner i utviklingen 
av regionens økosystem for innovasjon



Engasjert i samfunnet rundt oss - på noen områder også litt utenfor det rent 
forretningsmessige



Hvordan skal vi lykkes både med kjernevirksomheten og «det nye»?

For at alle deler av TrønderEnergis virksomhet skal bli en del av fremtidens regionale og 
nasjonale vinnerlag – til det beste for våre kunder, eiere og våre egne arbeidsplasser – så 
må vi ...

vokse og bygge størrelse for å utnytte 
nye markedsmuligheter og styrke vår evne til innovasjon 
og utvikling

være kostnadsledende innenfor alle våre 
virksomhetsområder



Og vi må bygge konkurransekraft og fremtidens vinnerlag gjennom;

Kontinuerlig forbedring
Strøm må produseres og leveres på en svært kostnadseffektiv måte, 

Men på en minst like sikker, trygg og kundevennlig måte som i dag 

Vi må evne å utvikle oss innenfor både tradisjonell og ny energiproduksjon.

Kontinuerlig innovasjon
Vi må evne å utvikle nye, billigere og bedre løsninger innen fremtidens sluttbrukermarked og 
være pionér på nye måter å drive virksomheten på. 

Kontinuerlig kompetanse- og medarbeiderutvikling
Vi må ha spisskompetanse på et mer digitalt, mer desentralt og mye smartere energisystem.
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Pionér
Redusere global 

oppvarming

Åpen, modig, ansvarlig Vi tar ansvar for det du 
tar for gitt

Energi for 
generasjoner


