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Dette koster strøm fra ulike kraftkilder
Energikostnad inkludert drift og investering over levetid (LCOE)

https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/kostnader-for-kraftproduksjon/

▪ Bakkemontert solkraftverk kan gå forbi 

vindkraft på land og bli billigste kraftkilde i 

Norge allerede i 2030

▪ Solkraft og vindkraft er veldig arealeffektive 

ressurser, mot andre naturnæringer. Om man 

installerer solceller på 2% av arealet i Norge 

som brukes til skogsdrift, vil man kunne 

fordoble norsk kraftproduksjon. Norsk kraft 

selges i dag for ca. 40 MRD. Norsk tømmer 

selges for 4 MRD

▪ Ny solkraft og vindkraft kan i stor grad 

utnytte eksisterende nett

https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/kostnader-for-kraftproduksjon/


• 40 MW installert 2020 (litt mer i 2021)

• Saktere utbygging enn i naboland
• Strengere reguleringer 

• Mindre statlig støtte

• Mindre interesse fra media og befolkning

• Flere politikere ønsker mål om 8 TWh med 
solkraft innen 2030 

• Foreløpig er det to små solkraftverk (1MW) i 
Norge og et med konsesjon (7 MW) 

• Flere aktører har begynt å utvikle 
solkraftprosjekter i Norge

• Installasjonshastigheten av solkraft var i 2021 
• 15 ganger høyere i Danmark og Sverige enn 

Norge

• 100 ganger høyere i Tyskland enn Norge

• EU har mål om 600GW solkraft i 2030 som 
tilsvarer 800TWh, etterspørsel er firedoblet det 
siste året
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Solkraft i Norge og Europa



▪ Arealbeslag fra solkraft sammenlignet med vindkraft; Et solkraftverk på 75 mål vil produsere like mye kraft som en 

2,3 MW turbin på Lista. 

▪ En moderne 6 MW turbin «beslaglegger» et areal på 700 mål og produserer like mye kraft som et solkraftverk på 

200 mål. 200 mål med solkraft produserer like mye energi som en skog (ved) på 3000 mål



▪ Arealbeslag fra vannkraft inkluderer rørgate, turbin hus, vei og innløp. 

▪ Bildet er fra Kvitåi i Tinn før mann bygget et vannkraftverk med  6,6 GWh, som tilsvarende produksjon fra en 

gammel Lista turbin eller et solkraftverk på 75 mål 

▪ Natur inngrep som følger vannkraft er ofte større enn vindkraft, men vannkraft med magasin har stor verdi



▪ Vannkraft i Grenland

▪ 30 kraftverk

▪ 0,6 TWh årsproduksjon

▪ 18 GWH gjennomsnittlig produksjon

▪ Energiproduksjon fra vannkraft i Grenland 

tilsvarer energi fra 30 nye vindturbiner eller 

7km² med solceller

▪ Sannsynligvis lite potensial for ny vannkraft

▪ Ingen saker under behandling for ny vannkraft

▪ Noen konsesjonssaker relatert til utbedring av 

forhold for fisk
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Mulig ny fornybar kraftproduksjon - vannkraft



▪ Grenland har vindressurs

▪ Gul farge angir middelvindhastighet på 7 
m/s som gir fullastproduksjon rundt 3000 
timer

▪ Best vind på fjellet og mot kysten

▪ Ingen turbiner i drift og ingen aktive 
konsesjonssaker

▪ Mulig ny økonomisk kraftproduksjon fra 
vindkraft i Grenland – 3-4 TWh

▪ 900 meter buffersone til bygninger 

▪ Ekskludert vernede områder og basisdata

▪ Grenland har noen skogmarksområder 
som kunne blitt brukt til vindkraft –

▪ Veier er alt bygget 

▪ Biologisk mangfold kan økes om man 
verner/restaurere deler av skogsmarken 
innenfor eller utenfor planområdet
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Mulig ny fornybar kraftproduksjon - vindkraft



▪ Gode solressurser

▪ Mye potensielt areal – mye skogsmark og 
lite natur

▪ Nett og terreng begrenser mulighetene

▪ Estimert økonomisk potensial for større 
bakkeanlegg er ca 0,4 TWh, 2 TWh dersom 
det bygges sammen med vindkraft

▪ Resultat fra Fred Olsen Renewables søk etter 
prosjektareal for solkraft har så langt vært litt 
begrenset 

▪ Ting tar tid

▪ Kupert til veldig kupert terreng

▪ Mange små grunneiere, delte interesser

▪ Vi må minst ha 2-300 mål for å starte 
prosjektutvikling
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Mulig ny fornybar kraftproduksjon – solkraft, bakkeanlegg



▪ Vind- og sol-kraft i samme anlegg

▪ Eks; Bjorstaddalen i Skien

▪ Mulig område for solkraft er 700 mål og har 

plass til ca. 60 MW solkraft 

▪ Mulig årsproduksjon 60-75 GWh

▪ Kupert terreng, men helning med riktig 

orientering

▪ Mulig vindkraft på toppene 4 stk 5-6 MW 

turbiner med rotor Ø164m

▪ Mulig årsproduksjon 60 GWh

▪ Vindressurs er marginal og kanskje ikke 

økonomisk

▪ Avstand til bebyggelse ikke hensyntatt i 

eksempel
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Mulig hybrid kraftproduksjon i Grenland
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Visualisering 2
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Visualisering 3
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Visualisering 1
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Visualisering 4
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▪ Bærekraftig energiproduksjon med relativt lavt 
økologisk fotavtrykk, effektiv utnyttelse av 
skogsmark eller snaufjell 

▪ Gir god utnyttelse av 

▪ Eksiterende veier (skogsmark)

▪ Kan finansiere nett til solkraft

▪ Mye energiproduksjon på lite område

▪ Jevnere energiproduksjon over året

▪ HYPE – Fred Olsen Renewables  
Forskningsprosjekt

▪ Skog og CO2? 

▪ 700 mål skog har et årlig CO2 opptak på  280 
tonn

▪ 120 GWh kraftproduksjon med kullkraft vil kreve 
ca. 50 000-60 000 tonn med kull per år og et 
utslipp på Ca. 140 000 CO2 i året

▪ Kan kanskje tillate at mindre konfliktfylte 
områder blir tatt i bruk til vindkraft

Hybrid kraftproduksjon – Et godt alternativ for Grenland



▪ Potensielt stor etterspørsel etter ny kraft – Bedrifter forventer et grønt 
skifte og ønsker å bli med

▪ De nye grønne jobbene og verdiskapning vil komme i Grenland, men 
kommer kraften? Grenland bør ta sin del

▪ Ensidig satsing på Solkraft 

▪ Gir en del energi, 

▪ Mindre problemer enn vindkraft, 

▪ Begrenset aktivitet og inntjening til kommunene

▪ Satsing på Hybridkraft

▪ Bedre kommuneavkastning

▪ Jevner produksjonsfordeling over året

▪ Noen jobber

▪ Produksjon som sammenfaller med forbruk

▪ Utslippene til Norge gikk bare ned med 0,3 mill tonn i 2021 – Hvordan skal 
Norge bli «Fit for 55». Facebook må kastes ut av styre og stell og politikere 
må gå sammen og ta styring,

▪ Alle våre naboland tar grep, mens vi «diskuterer» 

 Hva om Grenlandskommunene setter et felles mål om ny fornybar 
kraftproduksjon?

 0,6 TWH innen 2030

 Kan oppfylles med 300MW solkraft og 100 MW vindkraft, 

 Kan oppfylles med 1 % av skogsmark i Grenland
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Veien videre for Grenland



Takk for oss!
gaute.tjensvoll@fredolsen.com

920 39 102

mailto:gaute.tjensvoll@fredolsen.com

