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MIDT NORGES TRAVPARK - ORKANGER 

EL.ENERGI OG KOMMUNIKASJON 

 
1.0 BAKGRUNN 

Ved etablering av ny travpark er Sweco Norge AS blitt bedt om å vurdere effektbehov for 
el.energi og mulig omlegging av høyspent på området. Det er også sett på muligheter for 
kommunikasjon på fiberkabler. 
 

2.0 STATUS  

Det ligger idag er høyspentlinje på tvers over der ny bane er tenkt, men to tverrforbindelser som 
kommer inn mot et kryss som ligger omtrent midt på ny plassering av bane. Dagens trase ligger 
og rett over der vi vil få nytt publikumsbygg med tribune og racingstall.  
 
Svorka har fibernett som passer dagens travbane på Fannrem. Det er mulig å tilknytte seg dette 
anlegget. Telenor har trolig også kabler som kommer i konflikt med utbyggingen, men vi har 
ikke klart å fått tak i kabelkraft fra Gravemelding.no per i dag. 
 
 
 

3.0 EFFEKTBEHOV/ENERGIBRUK 

Vi har foretatt et svært grovt estimat for å synliggjøre noen størrelser. Det nye anlegget består 
av flere bygg og anlegg som har behov for strøm i ulikt omfang. 
I tabellen under er listet og bygg og anlegg med forventet effektbehov. 
Ved vurdering av effektbehov er det gjort vurderinger for ulikt bruk av bygget. 
 

Bygg: Areal[m2] Effekt[W/m2] Effekt[kW] 

Utleiestall 1 600 30 18 

Utleiestall 2 600 30 18 

Utleiestall 3 600 30 18 

Utleiestall 4 600 30 18 
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Utleie/skole 600 50 30 

Sosial stue 280 50 14 

Klinikk 380 50 19 

Forbrenningsanlegg 470 40 19 

Besøk gard/rest/trib 3500 50 175 

Racingstall 3050 30 92 

Verksted/lager 1350 25 34 

El.kjel     1000 

Pumpestasjon     100 

Generell utomhus 
el/lys     60 

Lys banen      350 
 
Dette gir samlet et effektbehov på ca 2135kVA  
Det er her forutsatt en el.kjel/bereder på totalt 1000kW som dekker oppvarming av bygg og 
tappevann.  
Mating av evt. elkjel for varme til tele- og snøsmelting på bane er ikke medtatt, da det her er 
snakk om 8-9MW. Dette er effekter som trolig ikke vil være tilgjengelig på Fannrem uten større 
utbygginger på regionalnettet. 
 
I tillegg til dette bør man tilrettelegge for 25% reservekapasitet 
 

med lavere kapasitet. 
 

3.0 LØSNINGSFORSLAG ENERGI 

Orkland Energi har i dag ikke kapasitet til å dekke nytt energibehov på eksisterende 
lavspentanlegg og må inn med ny/nye trafoer for travanlegget. Trønderenergi som er eier av 
Regionalnett har også nevnt ovenfor Orkland Energi at de heller ikke har tilstrekkelig kapasitet 
på område. 
 
Da høyspent uansett vil komme i konflikt med publikumsbygg med tribune og racingstall, og vi 
må legge om høyspenten her, vil det være hensiktsmessig at all høyspent luftstrekk legges om. 
Det ar avholdt møte med Orkland Energi v/Atle Heggen som er i gang med å se på mulig 
traseer og kostnader knyttet til omlegging og nye trafoer. De forespør også for videre effekter 
oppimot regionalnettet. 
 
Det foreslås å etablere et traforom/kiosk ved den nye forbrenningssentralen. Denne tenkes 
plassert vegg i vegg med hovedtavlerom og rom for el.kjel.  
Her plassert egen trafo (1000kVA) for tavle til ny el.kjel og en egen trafo (1250kVA, alternativt 
1600kVA) for felles hovedfordeling til alle bygg og anlegg. Fra denne hovedfordelingen legges 
separate stigere til en «hovedfordeling» per bygg.  
 

4.0 KOMMUNIKASJON 



   

 

 

3 (3) 
 

NOTAT 

31.10.2019 

 

 

NOARKO p:\31663\10214660_midt-norge_travbane_orkdal\000\06 dokumenter\fagkode rie\05 notater\10214660_notat energiforsyning strøm og 
kommunikasjon.docx 
 

Svorka har fibernett som passer dagens travbane på Fannrem. Vi har I kontakt med Svorka og 
de sier travbanen kan tilkobles deres nett. Dette gir god tilgang til stor kapasitet. Fiberkabler 
som idag ligger over området må trolig legges om. Utsnitt fra Svorka sitt kart over fiberkabler er 
vist under. De mørkerøde og grønne strekene er Svorka sine kabler. 
 

 
Eller kan flere leverandører på bredbånd levere nett via kobberkabel 
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ENERGINOTAT – FORELØPIG 

 
1.0 BAKGRUNN 

Ved etablering av ny travpark er Sweco Norge AS blitt bedt om å vurdere et energikonsept for 
varmeproduksjon til anlegget.  
 

2.0 OMFANG 

Anlegget består av flere enheter, men de som er aktuelle for varmetilførsel er: 

• Oppvarming av skissert bebyggelse 

• Oppvarming av ventilasjonsluft 

• Oppvarming av varmt tappevann 

 

3.0 MULIGE ENERGIKILDER 

 

• Fjernvarme: I dag er fjernvarme fra Elkem på Orkanger ført frem til området som ligger 

relativt langt fra travparken. (flere kilometer) 

• Varmepumpe: Her vurderes bruk av vann - vann varmepumpe mot grunn eller elv. 

Eller luft-/vann varmepumpe. Dersom grunnvarme skal være aktuelt betinger dette 

relativt liten dybde til fjell. Helst ikke over 30 m. Elvevannet vil på vinteren ha så lav 

temperatur at dette sammen med relativt liten vannføring gjør dette uaktuelt.  

• Flisfyring: Vi har fått opplyst at det på Leangen er et eksisterende anlegg med kjel fra 

ca. 1990 og plasstøpt silo. Relativt ny mateskive og automatikk. Ovennevnte gjør at det 

kun er matingen som er relevant å flytte.  

• Elektrisitet: Området har tilgang på nok strøm via ny trafo. Vil være uaktuelt å benytte 

kun strøm på grunn av forskriftskrav. 
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4.0 EFFEKTBEHOV/ENERGIBRUK 

Vi har foretatt et svært grovt estimat for å synliggjøre noen størrelsesordner. Når bygninger og 
tappevannsbehov er mer detaljert vil vi se på dette på nytt.  

• Effektbehov bygninger inkludert ventilasjon: ca. 750 kW 

• Effektbehov varmt tappevann: ca. 150 kW 

• Effektbehov telesikring: ca. 1000 kW 

• Effektbehov snøsmelting ca. 7500 kW  

Ovennevnte tar utgangspunkt i ca. 10-12 000 m2   oppvarmet areal og ca. 30 000 m2 bane. 
 
Vi vil se nærmere på hva dette betyr for energibruk, men kan allerede skissere at telesikring vil 
ha et forbruk på mellom 2-2,5 millioner kWh og snøsmelting vil gi ca. 10-12 millioner kWh. 
Selv ved bruk av varmepumpe vil disse bety svært høye energikostnader pr. år.  
 

5.0 LØSNINGSFORSLAG 

Når vi har fått noe mer eksakte tall foreslår vi følgende løsning. 
En kombinasjon av et nytt flisfyringsanlegg sammen med luft-/vannvarmepumpe og EL-kjel. Kjel 
dimensjoneres for totalt effektbehov. Dersom fjernvarme føres frem erstattes EL-kjel med 
varmeveksler.  
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