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Austri Vind – et samarbeid om å utvikle vindkraft  
basert på lokale ressurser og lokalt eierskap

• Austri Vind eies av Eidsiva Vekst, Gudbrandsdal Energi,      
Stange Energi og Statskog Vind

• Austri Vind ble etablert våren 2010, og har som formål å 
utvikle vindkraftprosjekter i Hedmark og Oppland



Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet?

• Behov for mer fornybar kraft
• Utnytte naturressursene i regionen - skape 
verdier og nye arbeidsplasser



Formålet med dette møtet er å redegjøre for 
prosjektet, og forslag til utredningsprogram

• Om Raskiftet vindkraftverk
• Konsekvenser ved bygging 

av et vindkraftverk

Melding om oppstart av planlegging av et 
vindkraftverk i Trysil og Åmot kommune

av et vindkraftverk
• Forslag til 

konsekvensutrednings-
program

• Om Austri Vind DA



• Gode nok 
vindressurser?

• Nærhet til vei og 
nett(med kapasitet)?

Hvorfor vindkraftverk akkurat her?

Avgjørende spørsmål er:

nett(med kapasitet)?
• Mulighet for frivillig 
avtaler med 
grunneiere?

• Hva sier kommunen?
• Konfliktpotensial?



Planområde for melding om
Vindkraftverk på ca 27 
kvadratkilometer i Trysil og Åmot 
kommune

Vindkraftverk  med potensial opp 
mot 110 MW  som kan gi inntil 300 
GWh ny fornybar energi

Tre mulige soner for adkomstveg

Om prosjektet

Tre mulige soner for adkomstveg

Soner for kraftlinje til 132kV linje
i nord

Antall turbiner og deres plassering
er bare ett av flere alternativer.
Valg av turbinstørrelse og  type
skjer senere. Vindmålinger og 
nettanalyser vil
påvirke dette valget.



Hva er et vindkraftverk?







Konsekvenser av vindkraftverk

• Vindturbinene plasseres høyt og fritt og de 
synes derfor godt i terrenget

• Vindturbinenes vinger gir en viss lyd som på 
en avstand på ca 1 km borte tilfredsstiller 
retningslinjer for støyretningslinjer for støy

• Skyggekast og refleks/lysglimt
• Vindkraftverket vil prege et lite berørt 
utmarksområde med veger og store turbiner

• Oftest liten konsekvens for biologisk 
mangfold



Forslag til konsekvensutredningsprogram

• Landskap og visuell virkning
• Kulturminner og kulturmiljø
• Friluftsliv og reiseliv
• Biologisk mangfold
• Støy og skyggekast• Støy og skyggekast
• Annen forurensning
• Landbruk og annen arealbruk
• Luftfart og kommunikasjonssystemer samt 
forsvarsinteresser

• Verdiskaping



Foreløpig visualisering



Bygging av vindkraftverk krever veger















Mulig fremdrift for Raskiftet
vindkraftprosjekt



Målemast satt i drift i 
mars 2011mars 2011



Takk for 
oppmerksomheten!
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