
Kommune Plassering Fordeler med plasseringen Strømtilgang Annen finansiering

Flatanger

V Spar Flatanger i sentrum. Innbyggertall 3-dobbles om sommeren 

pga fritidsboliger. Økende behov for 

hurtiglading.

Ikke oppgitt. Ønsker 50 Kw/400 V. Kommunen + Spar 

Flatanger.

Høylandet 1
Circle K. Mye besøkt. Like ved gjennomfartsvei. Trafokapasitet begrensende - ny 

kapasitet må bygges.

Ikke spesifisert.

Høylandet 2
Høylandet Auto og Coop. Område i stor utvikling. Trafokapasitet begrensende - ny 

kapasitet må bygges.

Ikke spesifisert.

Hitra

Sandstad hurtigbåtterminal Flere servicefunksjoner, museum, 

båtknutepunkt og kysthavn, industripark, 

mye hytteturisme.

Etablert trafo, vindmøllepark som 

energikilde, 50 kw/400 V.

Trønderenergi aktuell 

samarbeidspartner.

Indre fosen 1

Rissa s, p-plass ved Rema 

1000.

Mange servicetilbud i umiddelbar nærhet. 

Mange elbiler på Fosen pga gunstig mht 

ferge og bommer. Flere fosenkommuner 

har mange hytter.

Ny trafo 400 V, rør til kabler allerede 

lagt. Ber oss vurdere 150 kw. Tilgang 

til 22 kw også nyttig når hurtigladerne 

er opptatt.

Det er allerede 

samfinansiert lokalt 

forberedelser; mht trafo og 

trekkrør + klarert kostnad 

for kabel, sum 540 000 kr.
Indre fosen 2 Ny vgs i Vannvikan.

Levanger

Ytterøy fergekai Ingen ladestasjon på Ytterøya fra før. Mye 

besøkt turist/jakt-mål. Nært lokalbutikk.

Ikke omtalt. Grunnen eid av 

fylkeskommunen.

Lierne

V bensinst. I sentrum, like v 

FV 74

Nært kommuneadmin., bibliotek, 

nasjonalparksenter, andre tjenstetilbud. 

Få elbiler i kommunen, men stor 

gjennomgangstrafikk.

God strømtilgang. Forutsetter 50 

Kw/400 V.

Kommunen har tro på 

samfinansiering med 

næringslivet.

Melhus 1
Melhus vgs Nært vgs, barne- og ungdomsskole og 

idrettshall.

Ikke omtalt.

Melhus 2
Melhus s. Flere alternativer. Gode servicetilbud, en del hytteturister, 

nært E6.

Tilgjengelig Næringslivet.

Orkland 1
Lensvika s. ved 

bensinstasjon.

Omtrent midt mellom Orkanger og 

Ørlandet.

Ikke omtalt. Aktuelt med samarbeid 

med driver av bensinst.

Orkland 2
Svorkmo s. Nært servicetilbud og hytterenovasjon. 

Knutepkt for flere veistrekninger.

Ikke omtalt.

Orkland 3
Løkken, enten ved vgs eller 

bensinstasjon.

Ikke omtalt. Aktuelt med samarbeid 

med driver av bensinst.

Orkland 4

Aa tettsted (Meldal) Nært bensinst. Og matbutikk, nærkafe. 

Mange hytteturister og 

gjennomgangstrafikk.

Ikke omtalt.

Osen

Auto`n AS, Osen sentrum Nært tjenestetilbud, sentralt på 

Kystriksveien FV715, egnet for turister og 

hyttefolk, nært Osen camping.

Svært nært trafo. Auto`n AS v Geir Karlsen 

vil bidra til bygging og 

drifting.



Overhalla

Circle K i Overhalla sentrum Egnet plass mht FV, lokalisering midt 

mellom Høylandet/Grong og Namsos, 

fundament, snørydding, servering, åpen 

bensinstasjon med toalett lang dag.

Rel nært trafo (160 m). Overhalla kommune 200 

000 kr.

Rindal
Har bygd i 2018, ikke aktuelt 

med en til pr nå.

Roan

Roan S. (Coop, Ran 

bilverksted, Roan sykeheim)

En del hytteeiere som kjøerer elbil. 

Nærmeste lader er i dag Ågjord 59 km 

unna. Økende etterspørsel.

230 V i området, men sykeheimen har 

400 V.

Ikke avklart.

Røros 1 Røros s; Storstuggu Kulturbygg. Ikke omtalt. Ikke lokal finansiering.

Røros 2
Øverhagen Bog-, helse- og 

velferdssenter.

Mye besøk. Ikke omtalt.

Røros 3 Røros vgs. Skole + idrettshall og treningssenter. Ikke omtalt.

Røyrvik

Røyrvik Auto AS Knutepkt, servicetilbud, overnatting, 

turitsinfo og planer om info om 

nasjonalparken og startpkt for stier inn i 

denne.

Egnet strømkilde. Ikke avklart, men finnes 

muligheter.

Trondheim 1

Taxiholdeplass 

(Klimasatsprosjekt ser på 

aktuelle plasseringer, eks. 

St.Olav og Leuthenhaven).

Viktig for fossilfri drosjenæring. Bør vurdere 150 kw.

Trondheim 2
Innfartsparkering; 

Leistadkrysset eller Klett.

Nyttig også for gjennomfartstrafikk.

Verdal 1

Shell Vinne/eller annen 

lokalisering knyttet til 

Jamltandsvegen (72)

Servicefunksjoner i noenlunde nærhet, 

strategisk ift hyttefolk i områdene rundt 

Jamtlandsvegen og passerende på E6.

Ikke avklart Ikke avklart

Verdal 2

Verdal bo- og 

behandlingssenter/Verdal 

vgs

Ansatte og besøkende ved vgs og bo- og 

behandlingssenteret får anledning til å 

lade samtidig med andre gjøremål. Litt 

avstand fra E6 og servicefunksjoner.

Arbeider med Verdal bo- og 

behandlingssenter igangsettes nå og 

det er da naturlig at strømtilgang for 

ladepunkt sees i sammenheng med 

dette.

Ikke avklart

Vikna 1
Ytre Namdal vgs Nært F-kom bygg, kommunale bygg og 

idrettsanlegg. Mye folk gjennom hele uka.

Nært trafo. Kommunale midler.

Vikna 2

Røyrvik sentrum ved 

biblioteket/Museet Midt Iks.

Nært  kommunale bygg, kulturbygg og 

tjenestetilbud. Mye folk gjennom hele 

uka.

Nært strøm. Kommunale midler.



Ørland pri 1

Brekstad, fylkeskommunens 

fergeoppstillingsplass.

Mange servicetilbud. Infrastruktur strøm på plass i fob med 

fergekai. Ønsker at FK ikke tar 

anleggsbidrag på dette.

400 000 fra Ørland 

kommune. Fosenkraft (ikke 

spesifisert). 

Kostnadsoverslag fra 

Fortum på en pakke med 5 

ladepunkt = 1,14 mill

Ørland 2
Brekstad, Ørland Spbank 

arena.

Frøya

Ved rådhuset på Sistranda. Har Enova-tilskudd + kommunal 

finansiering. Ønsker samarbeid om 

innhenting av tilbud.

Ikke omtalt.


