
Alternative konsepter for vindkraft
- Webinar, Borg havn 27.04.20
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Kjøreregler
• Det gjøres videoopptak av webinaret. Opptaket vil gjøres 

tilgjengelig for deltagere for senere bruk
• Mikrofonen vil automatisk være dempet, og video vil være 

avslått for møtedeltakere
• Under presentasjon: 

• Bruk chatfunksjonen eller Q&A til å stille spørsmål slik at 
presentasjonen ikke avbrytes underveis  

• Det er mulig å sende direkte meldinger via chatten. Det kan gjøres 
uten at det blir offentlig for alle deltagerne. 

• Presentasjonen avbrytes av meg ved passende anledning for å 
svare på stilte spørsmål og videre oppfølging

• Diskusjon/innspill-del:
• Bruk «raise hand»- funksjon for å stille et spørsmål muntlig. Da vil vi 

slå på din mikrofon når det blir din tur
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Funksjoner i Zoom

• Demp mikrofon og skru av/på video (for noen)

• Participants: Se deltakere og bruk funksjonen «Raise hand»
• Du kan rekke opp hånden og be om ordet uten å avbryte verbalt

• Q&A: Still spørsmål til innlederne

• Chat: Still spørsmål åpent eller direkte 



Prosjektets mandat
• Etablering av vindkraft i eksisterende industriområder vs. urørt natur
• 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 
• Konseptutredningen gir føringer på hvorvidt det er realistisk med vindkraft i en slik området 

(industriområde, bysenter, naturvernområde)

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



Hvor er vi i prosessen?

Prosjektslutt 
August 2020

WS2 –
27.04.20

WS1 –
28.02.20

Prosjekt-
oppstart
Jan. 2020 

Enova
søknad  

innvilget
Des. 2019
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Status prosjekt
• Workshop 1: 28.februar - gjennomført
• Arbeidsmøte 2: uke 12 - gjennomført
• Deltema - påbegynt

• Lovverk, forskrifter og myndighetskrav
• Geografisk og organisatorisk stedsanalyse 
• Miljø– og samfunnshensyn
• Tekniske forutsetninger og grunnforhold 
• Undersøkelser potensielle strømkunder

• Workshop 2: I DAG
• Arbeidsmøte 3: uke 19

• Valg av minst 2 konsepter

• Deltema
• LCA
• Forretningskonsepter
• Visualisering

• Ferdigstilling: august 2020



Formål

• Informere om ulike løsninger for vindkraft
• Få innspill fra sentrale interessenter
• Diskutere og enes om vurderingskriterier, samt evt. vekting 
• Presentere, diskutere og evt. eliminere ulike caser/alternativer 

til produksjonsløsninger
• Diskutere løsninger på evt. problemer
• Identifisere kunnskapshull og mulige bidragsytere
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Agenda

NB: Innspill underveis via Q&A-funksjon i Zoom
• Innledende om turbiner
• Dagens kraftforbruk i Borg havn
• Beslutningsvariabler og vurderingskriterier
• Fire ulike konsepter
• Diskusjon, innspill og veien videre
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Tradisjonelle horisontale
turbiner er vår anbefaling

• Horisontal turbin (HAWT)
• Standard løsning, 3 blader
• Velprøvet og kommersialisert

• Vertikalturbiner (VAWT)
• Krever plass til 

forankring
• Ekstremvind

• Multi-rotor
• Kun konseptnivå

• To-vinget
• Tropisk ekstremvind
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Regulatoriske rammer
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To vurderte horisontale turbiner
Løsning med en stor turbin – 800 kW

Enercon E-53
Fem små turbiner – 500 kW

XANT M-24
Navn Modell Rotor-

diameter [m]
Nav-

høyde [m]
Total-

høyde [m]
Effekt 
[kW]

Cut-in 
WS [m/s]

Rated WS 
[m/s]

IEC-
klasse

Gir

Enercon E44 44
45
55

67
77

900 3 17 IA N

E48 48
50
56
60

74
80
84

800 3 14 IIA N

E53 52,9
50
60

73,3

76,5
86,5
99,7

800 2 13 SA
(User defined)

N

XANT M-24 24 23-38 35-50 100 3 10 IIIA N
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Størrelsesforskjeller – M-24 og E53
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Dagens strømforbruk Borg Havn – totalt 1,15 GWh
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• I sum et forbruk på 1,15 GWh på et 
år.

• I snitt forbrukes 130 kWh per time. 
Største timeforbruk 324 kWh en 
tirsdags morgen i januar, laveste 
timesforbruk 49 kWh en 
søndagsmorgen i August.

• Klassisk «norsk» profil, mest forbruk i 
vintermåneden og betydelig lavere om 
sommeren

• Forholdsvis stabilt forbruk gjennom 
døgnet (natt/dag) med en peak om 
morgenen 

• Forholdsvis flat profil gjennom uken 
(man – søn) med lavest forbruk om 
søndager.



Vurderingskriterier
• Trussel for fugleliv

• Fugletrekk
• Reservat/våtmarksområde

• Fotavtrykk i et LCA-perspektiv
• Økonomi
• Energiproduksjon
• Sikkerhet/HMS
• Støy
• Klima og miljø
• Visuelt inntrykk

28.04.2020 14



Beslutningsvariabler
• Turbinløsninger

• Plassering – tre alternativer
• Antall
• Høyde
• Fargevalg
• Forankring/fundament
• Nye eller brukte
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Fire caser
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1. Produksjon 2. Hensyn til fugl

3. Støyminimering 4. Landskapsvirkning

Foto: Per-Arne Johansen



Eksempel: visualisering av E53 på tre aktuelle punkter
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1. Maksimal produksjon

• Plassering: Best vindforhold
• Turbin: Største alternativ
• Én E-53 med rotordiameter 

52,9 m og tårnhøyde 60 m 
totalhøyde 86,5 m

• Installert effekt: 800 kW
• Årlig produksjon: ca. 1,76 GWh
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Vurdering case 1: Maksimal produksjon 
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Fugletårn

Poengvurdering:
1 – Negativ virkning
5 – Positiv virkning

Vurderingskriterium Vurdering (1-5) Begrunnelse

Økonomi 5 Mest produksjon for investeringen. 

Energiproduksjon 5 Største installerte effekt i området med antatt beste vindforhold.

Støy 3 Nære boligfelt på Kråkerøy, men allikevel kamuflert av omkringliggende 
støykilder. 

Fugleliv 2 Begrenset virkning fra kun én turbin, men allikevel mest negativ av de 
aktuelle casene. Trenger feedback fra faglig ekspertise her.

Fotavtrykk (LCA) Feedback ØF.

Miljø og klima 4 Mindre inngrep med kun én turbinplassering. Mer produksjon per inngrep. 

Visuelt inntrykk 3 Lengst syd i havnen og vil dermed prege innseilingen til Borg havn. 
Industriområde i utgangspunktet, så begrenset hvor mye dette vil prege.

Sikkerhet 5 Lengst unna den største aktiviteten fra personell. Kun hensyntatt HMS her 
og ikke fugl.

Totalvurdering



2. Hensyn til fugl

• Høyde – Avhenger av bevegelses-/
trekkmønster

• Rotordiameter og sveipeareal
• Fargevalg – Male tårn eller blad(er)
• Avstand til reservat og trekkruter
• Avbøtende tiltak

• Tilgang på mat
• Hvileplasser mm. 
• Produksjonsstans i gitte perioder
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Vurdering case 2 – Hensyn til fugl
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Fugletårn

Poengvurdering:
1 – Negativ virkning
5 – Positiv virkning

Vurderingskriterium Vurdering (1-5) Begrunnelse

Økonomi 4 Samme forutsetninger som case 1, men antatt noe 
dårligere vindforhold. 

Energiproduksjon 4 Som over.

Støy 5 Lengst unna boligfelt og midt inne i industriområdet. 

Fugleliv 3 Lengre inn i industriområdet og større avstand til 
fuglereservat.

Fotavtrykk (LCA) Feedback ØF.

Miljø og klima 4

Visuelt inntrykk 4 Noe mer i skjul rundt eksisterende infrastruktur.

Sikkerhet 3 Nære kontoret til Borg Havn – må avklares.

Totalvurdering



Støyvurdering 

Enercon E53 XANT M-24
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https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/5768-stewart-island-wind-investigationhttp://cgdt.org/wp-content/uploads/2010/07/Enercon-E53-Noise-reduced-operation-500kW_Appendix-H.pdf

https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/5768-stewart-island-wind-investigation
http://cgdt.org/wp-content/uploads/2010/07/Enercon-E53-Noise-reduced-operation-500kW_Appendix-H.pdf


3. Støyminimering

• Plassere en E-53-turbin ved 
steinlager, øst for kontorene 
til Borg Havn

• Én stor turbin, fremfor flere 
små (se neste slide)

• Lengst mulig unna boligfelt på 
Kråkerøy, samt over en 
kilometer unna Kongsten
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Vurdering case 3 - Støyminimering
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Fugletårn

Poengvurdering:
1 – Negativ virkning
5 – Positiv virkning

Vurderingskriterium Vurdering (1-5) Begrunnelse

Økonomi 4 Samme forutsetninger som case 1, men antatt noe 
dårligere vindforhold. 

Energiproduksjon 4 Som over.

Støy 5 Lengst unna boligfelt og midt inne i industriområdet. 

Fugleliv 3 Lengre inn i industriområdet og større avstand til 
fuglereservat.

Fotavtrykk (LCA) Feedback ØF.

Miljø og klima 4

Visuelt inntrykk 4 Noe mer i skjul rundt eksisterende infrastruktur.

Sikkerhet 3 Nære kontoret til Borg Havn – må avklares.

Totalvurdering



4. Landskapsvirkning

• Fem turbiner av typen XANT 
M-24 (rotordiameter: 24 m)

• Maks fem turbiner pr. prosjekt
• Tre ved steinlager og to ved 

containere
• Totalhøyde 42 m 

• 44,5 m lavere enn Enercon E-53
• Installert effekt: 500 kW
• Årlig produksjon: ca. 1,1 GWh

• 37,5 % lavere enn ved en E-53
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Vurdering case 4 - Landskapsvirkning
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Fugletårn

Poengvurdering:
1 – Negativ virkning
5 – Positiv virkning

Vurderingskriterium Vurdering (1-5) Begrunnelse

Økonomi 2 Mer materialer, fundamenter og plass, lavere 
energimengde å fordele kostnader på.

Energiproduksjon 2 Betydelig redusert energiproduksjon.

Støy 3 Tilnærmet samme kildestøy per turbin, spredt ut over fem 
ulike lokasjoner. 

Fugleliv 2 Større totalareal for rotorer og flere treffpunkter.

Fotavtrykk (LCA) Feedback ØF.

Miljø og klima 2 Mer inngrep per kWh. Berører flere områder.

Visuelt inntrykk 3 Flere punkter med forstyrrelser i samme synsfelt.

Sikkerhet 3 Trenger mer kunnskap.

Totalvurdering



Spørsmål og innspill fra deltakere

28.04.2020 27



Veien videre
• Workshop 1: 28.februar - gjennomført
• Arbeidsmøte 2: uke 12 - gjennomført
• Deltema - påbegynt

• Lovverk, forskrifter og myndighetskrav
• Geografisk og organisatorisk stedsanalyse 
• Miljø– og samfunnshensyn
• Tekniske forutsetninger og grunnforhold 
• Undersøkelser potensielle strømkunder

• Workshop 2: I DAG
• Arbeidsmøte 3: uke 19

• Valg av minst 2 konsepter

• Deltema
• LCA
• Forretningskonsepter
• Visualisering

• Ferdigstilling: august 2020



Linker
• Kart med eiendomsavgrensning: 

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6567840.09&lon=268970.43&markerLat=6568186.527
728009&markerLon=268780.01890710986&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&drawing=9nB8dnAB9Mg5tTWeRu
F4&sok=%C3%98rakaia

• Kart case 1 – Maksimal produksjon: 
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6567509.55&lon=268978.54&markerLat=6567250.400
390624&markerLon=270379.51953125&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&sok=Gansr%C3%B8dbukta&drawing
=-zl_fXEB-evtxO7jK2Dz

• Kart case 2 og 3 – Hensyn til fugl og Støyminimering: 
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6567838.94&lon=268970.19&markerLat=6567250.400
390624&markerLon=270379.51953125&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&sok=Gansr%C3%B8dbukta&drawing
=zQeCfXEBYfrwDhu6KT89

• Kart case 4 – Landskap: 
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=12&lat=6567593.18&lon=269750.37&markerLat=6567250.400
390624&markerLon=270379.51953125&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&sok=Gansr%C3%B8dbukta&drawing
=qw_yfXEBYfrwDhu6QPdK

28.04.2020 29

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6567840.09&lon=268970.43&markerLat=6568186.527728009&markerLon=268780.01890710986&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&drawing=9nB8dnAB9Mg5tTWeRuF4&sok=%C3%98rakaia
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6567509.55&lon=268978.54&markerLat=6567250.400390624&markerLon=270379.51953125&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&sok=Gansr%C3%B8dbukta&drawing=-zl_fXEB-evtxO7jK2Dz
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=6567838.94&lon=268970.19&markerLat=6567250.400390624&markerLon=270379.51953125&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&sok=Gansr%C3%B8dbukta&drawing=zQeCfXEBYfrwDhu6KT89
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=12&lat=6567593.18&lon=269750.37&markerLat=6567250.400390624&markerLon=270379.51953125&panel=searchOptionsPanel&showSelection=true&sok=Gansr%C3%B8dbukta&drawing=qw_yfXEBYfrwDhu6QPdK

	Alternative konsepter for vindkraft
	Kjøreregler
	Funksjoner i Zoom
	Lysbildenummer 4
	Hvor er vi i prosessen?
	Lysbildenummer 6
	Formål
	Agenda
	Tradisjonelle horisontale�turbiner er vår anbefaling
	Regulatoriske rammer
	To vurderte horisontale turbiner
	Størrelsesforskjeller – M-24 og E53
	Dagens strømforbruk Borg Havn – totalt 1,15 GWh
	Vurderingskriterier
	Beslutningsvariabler
	Fire caser
	Eksempel: visualisering av E53 på tre aktuelle punkter
	1. Maksimal produksjon
	Vurdering case 1: Maksimal produksjon 
	2. Hensyn til fugl
	Vurdering case 2 – Hensyn til fugl
	Støyvurdering 
	3. Støyminimering
	Vurdering case 3 - Støyminimering
	4. Landskapsvirkning
	Vurdering case 4 - Landskapsvirkning
	Spørsmål og innspill fra deltakere
	Lysbildenummer 28
	Linker

