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Agenda (kl. 12 - 15)

1. Velkommen og bakgrunn til prosjektet v/ Charlotte Iversen (Borg Havn IKS)

2. Presentasjon av prosjektet og planlagt fremdrift v/Anja Wingstedt (SIN) 

3. Pitch til forberedelse av workshop

• Småskala-vindkraft – hva er dette? v/ Østfold Energi 

• Utfordringer (lovverk, miljø) v/ Cowi

• Geografisk analyse og vindforhold v/ Zephyr

4. Spørsmål/avklaringer

Kaffepause

5. Workshop 

Kaffepause 

6. Referansegruppe 

7.     Oppsummering og veien videre



Kort om Borg Havn IKS

ORGANISATORISK TILKNYTNING

Eiere:
◦ Hvaler Kommune 4 %

◦ Sarpsborg kommunen 48 %

◦ Fredrikstad kommune 48 %

Underlagt særlovgivning:
◦ Lov om interkommunale selskaper

◦ Havne- og farvannsloven

Fagdepartement: 
◦ Samferdselsdepartementet

◦ Kystverket

AKTIVITETSOMRÅDER

Havnedrift – stamnettshavn:

Omlasting av gods mellom sjø og land

Industri- og næring:

Tilrettelegge for verdiskaping i vårt omland

Myke samfunnsverdier: 

Turisme, fritidsbåtbruk, kysten som rekreasjonsområde

Den havna i 

Oslofjorden med størst 

bredde i varetyper og 

godshåndtering



Representantskap

Styre

Havnedirektør

Terminal avd. (12 pers.)

Terminal sjef

Kranmester / 
terminaloperasjoner

(8 pers)

7 kranførere

Maritim seksjon (3 pers.)

Maritim leder

Havneoppsyn 

(2 pers)

Administrativ avd. (3 pers.)

Administrativ leder

Økonomi/adm.
(2 pers)

Teknisk avd. - prosjekt

Teknisk sjef

Teknisk avd. – vedlikehold
Vedlikeholdssjef

Plan og utredningsleder

Ass. Havnedirektør
Miljøsjef

E-land Horizon
2020

(2 pers, 50 %)

Organisasjonskart:

(23 ansatte)





Borg Havn IKS, Øra i Fredrikstad



DU sitter her



Glomma

Ørakanalen

Øra naturreservat

Øra naturreservat



Bakgrunn for prosjektet



Borg havns visjon: 
En smart og bærekraftig havn 

Fra strategidokument 2018-2022 (vedtatt januar 2018):

Å være den mest allsidige og fremtidsrettede havn ved 

Oslofjorden, et effektivt, bærekraftig logistikksenter og 

en viktig samarbeidspartner i utvikling av regionen, 

næringslivet og det maritime miljø.

Målsetninger:

• Å bli en utslippsfri havn innen 2030

• Bli selvforsynt med energi

• Delta aktivt i utvikling av nye energi- og 

miljøløsninger i havneområdet



Bakgrunn for prosjektet

• Muligheter for egenproduksjon av strøm

• Etablering av vindkraft i eksisterende 

industriområder vs. urørt natur

• Samarbeid med Smart Innovation Norway  

- vindkraft i prosjektporteføljen

• Diverse arbeid (2018-2019): 

- vindanalyser 

- kartlegging rundt typer vindmøller 

- innledende dialog med planmyndighet / NVE

- masteroppgave student NMBU «How buildings affect the annual energy production for a vind turbine in an urban environment» 

- Enova-søknad, november 2019

Masteroppgave: 



Presentasjon av prosjekt

«Grønn vindenergi i symbiose med industrien»



Presentasjon av prosjektet

Beskrivelse:

• Bygge en vindmølle som kan produsere lokal grønn energi, som kan benyttes av industrien på 

Øra

• Vindmølle med kommersiell teknologi, men åpen for nyere og innovative teknologi

• Vindmøllen plasseres på Borg havn sin eiendom på Øra

• Beregninger viser gode vindforhold

• Mål å etablere vindkraft i løpet av en 3-års periode

• Konseptutredningen gir føringer på hvorvidt det er realistisk med vindkraft i en slik området 

(industriområde, bysenter, naturvernområde)



Presentasjon av prosjektet

Hensikten med konseptutredningen:

• Fordeler og ulemper med vindkraft i industrielle miljø, sammenliknet med vindkraft i andre 

typer områder

• Hvilke forretningsmessige muligheter som finnes for samspill mellom industriaktører, 

produksjon, distribusjon og salg av grønn energi

• Hvilke planprosesser som skal gjennomføres for etablering av vindkraft

• Hvilke typer vindmøller som er aktuelle for utbygging på Borg Havn



Presentasjon av prosjektet - Organisasjon

Samarbeidspartner

• Østfold Energi AS

• Zephyr AS

• Østfoldforskning

• COWI

• Smart Innovation Norway AS

• Smart Simulation AS – Nordic Media Lab



Presentasjon av prosjektet

Prosjektgjennomføring

A. Prosjektstyring

B. Konseptutredning

• Verdien av prosjektet

 Workshop og idegenerering

 Geografisk og organisatorisk stedsanalyse

 Undersøkelse potensielle strømkunder

 LCA-analyse

 Forretningsmodell



Presentasjon av prosjektet

Prosjektgjennomføring

A. Prosjektstyring

B. Konseptutredning

• Kunnskapsgrunnlag

 Lovverk, forskrifter og myndighetskrav

 Miljø og samfunnshensyn

 Tekniske forutsetninger og grunnforhold

 Visualisering av vindkraftprosjektet



Presentasjon av prosjektet

Prosjektgjennomføring

A. Prosjektstyring

B. Konseptutredning

C. Kommunikasjon og formidling



Fremdriften videre – kommende møter

• Arbeidsmøte 2: uke 12

• Presentasjon av konsepter

• Workshop 2: uke 14

• Presentasjon av konsepter

• Innspill til foreslåtte konsepter

• Arbeidsmøte 3: uke 18

• Valg av minst 2 konsepter

• Oppstart LCA



Pitch

Småskala-vindkraft – hva er dette? v/ Østfold Energi



Pitch

Utfordringer (lovverk, miljø) v/Cowi 



Pitch

Geografisk analyse og vindforhold v/ Zephyr



Workshop

Grønn
vindenergi i 

symbiose med 
industrien

1

2

3

4

• Bord 1: Lovverk, forskrifter og myndighetskrav (20 min)

Bordvert: Cowi

• Bord 2: Miljø- og samfunnshensyn (20 min)

Bordvert: Borg Havn / Smart Innavation Norway

• Bord 3: Tekniske forutsetninger og grunnforhold (20 min)

Bordvert: Zephyr

• Bord 4: Plassering og konsepter (20 min)

Bordvert: Nordic Media Lab

Kaffepause 

Oppsummering



Workshop - oppsummering



Workshop

Grønn
vindenergi i 

symbiose med 
industrien

1

2

3

4

• Bord 1: Lovverk, forskrifter og myndighetskrav (20 min)

Bordvert: Cowi

• Bord 2: Miljø- og samfunnshensyn (20 min)

Bordvert: Borg Havn / Smart Innavation Norway

• Bord 3: Tekniske forutsetninger og grunnforhold (20 min)

Bordvert: Zephyr

• Bord 4: Plassering og konsepter (20 min)

Bordvert: Nordic Media Lab

Kaffepause 

Oppsummering



Referansegruppe



Takk for innsatsen og takk for i dag!


