
• Hovedmål: Studere tekniske og organisatoriske 
utfordringer ved etablering av kraftverk basert på 
en miks av vind,- vann,- sol og bioenergi på norske 
gårdsbruk.
• Delmål 1: Vurdere om småskala vann- og vindkraft kan 

integreres med eksisterende teknologier på sol- og 
biogass og danne et fleksibelt og leveringssikkert 
energisystem

• Delmål 2: Vurdere hvordan tilknytning til det lokale 
strømnettet påvirker nettet og gitte krav til 
spenningskvalitet. Vurdere nødvendige tilpasninger i det 
lokale nettet og eventuelle krav til en tilknytning. 

• Delmål 3: Vurdere investerings- og driftskostnader og 
effekt på utslipp av klimagasser ved bygging av et slikt 
anlegg.

• Delmål 4: Formidle resultater og utvikle et større 
FoU/innovasjonsprosjekt.

Nye løsninger for distribuert fornybar 
energiproduksjon på gård (2016-2018)



Den amerikanske klimaforskeren James Edmond har presentert 
fem strategiske virkemidler som må tas i bruk hvis vi skal oppnå 
et nullutslippssamfunn:

1.Energibruken må reduseres så mye som økonomisk mulig.
2.Kraftproduksjon må dekarboniseres gjennom: 

1. økt bruk av fornybare storskala og småskala 
energikilder

2. økt bruk av kjernekraft og bioenergi
3. bruk av karbonfangst og -lagring dersom fossile 

energikilder utnyttes
3.Bygg og industri må elektrifiseres så mye som økonomisk 
mulig, gitt at elektrisiteten genereres fra fornybare/utslippsfrie 
energikilder.
4.Transportsektoren må dekarboniseres gjennom 
elektrifisering, bruk av biomasse som energikilde og hydrogen 
som drivstoff.
5.Avskogingen må reverseres.

Nyhetssak SINTEF 15.des 2016
David JC Mackay, Sustainable energy – Without the hot air, UIT Cambridge, 2008, ISBN 978-0-9544529
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Mikronett/Micro-grid

Microgrid is a localized grouping of electricity sources and loads 
that normally operates connected to and synchronous with the 
traditional centralized electrical grid (macrogrid), but can 
disconnect and function autonomously as physical and/or 
economic conditions dictate.[1] By this way, it paves a way to 
effectively integrate various sources of distributed generation 
(DG), especially Renewable Energy Sources (RES). …In case of an 
emergency by having the ability to change between islanded 
mode and grid-connected mode. On the other hand, control and 
protection are big challenges in this type of network 
configuration,[2] which is generally treated as a hierarchical 
control. Wikipedia

..lokal energiproduksjon fra vind, sol, vann, 
biogass. Dette fører til at mindre aktører 
som gårdbrukere og privatpersoner 
begynner å levere elektrisitet inn på det 
eksisterende nettet, eller blir selvforsynt 
med energi og ikke lenger har behov for å 
være tilkoblet kraftnettet.

..økt forsyningssikkerhet, mindre 
belastning på regional/hovednett 
(mindre behov for linjebygging) og 
reduserte CO2-utslipp. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_grid
https://en.wikipedia.org/wiki/Microgrid#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_generation
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Microgrid#cite_note-2


Gjennomføring

• Delmål 1
• Kartlegging hav, vind, sol- og bioenergi ved og av kompetansesentra for 

fornybar energi (Smøla, Runde, Tingvoll)
• Bachelor-oppgave NTNU 2017
• Arbeidet har ledet videre til solcelleprosjektering for Tingvoll Gard. 

Solcelleanlegg installeres våren 2018.

• Delmål 2
• Litteraturstudium
• Sommerjobb studenter
• Møter med NEAS, NTNU, SINTEF, Trønderenergi, Utgard Microgrid, Schneider 

Electric og leverandører med fokus på spenningskvalitet, infrastruktur og 
styring.



Gjennomføring

• Delmål 3 
• Lagringsenhet foreløpig vurdering
• Produksjon og investeringskostnad

• Vind og batteri
• Vind- og bølgekraftverk
• Solceller og biogass

• CO2-fotavtrykk og noen foreløpige vurderinger av effekt på klimagassutslipp

• Delmål 4
• Nytt prosjekt på Tingvoll Gard der man ser på kombinasjonen av tracker-basert solcelleanlegg og 

biogass (Stirling CHP). I samarbeid med Nordmøre Energiverk AS. Finansiert av Møre og Romsdal 
Fylkeskommune

• Problemstillingene i prosjektet presentert og brukt som utgangspunkt for elevoppgaver i 
bachelor-faget Ingeniørfaglig systemtenkning - landsby NTNU (ca. 100 elever, 2017 og 2018)

• Presentasjoner med fokus på fornybar energi i liten skala foretatt på solseminar i Molde, 
Innovasjonsfestival Åndalsnes, Bioenergidagene på Gardermoen og på gårdsenergiseminar i 
Eidsdal.

• Prosjektdeltakere og utvidet nettverk tar sikte på hovedprosjektsøknad høsten 2018







Styring og kommunikasjon

http://www.enova.no

http://bit.ly/2DJH2XN



Dekke eget behov, eget endret 
behov og/eller andres behov?

“An all-electric twin-disc fertilizer spreader” 

Nes, Rastad, Aarstad, Yttersian, 
Muligheter og utfordringer knyttet 
til fornybar energiproduksjon på 
norske gårdsbruk, 2017



http://bit.ly/2gdIK86
http://bit.ly/2boVSXy

5 kW

R9000

30 kW ASV Solar platesolfanger

20 + 7,2 kW

Cleanergy V161

1 MW, Danstoker

UGE Ny prototyp videreutviklet
fra Visionair5

3,5 kW

http://bit.ly/2bvtMsV

http://cleanergy.com/
350 m2, 50 kWp?

http://www.waves4power.com

100 kW

Delmål 1
Produksjon

Variasjon over døgn 
og måneder/årstider



Delmål 1. Solinnstråling
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Solinnstråling på horisontal 
flate:      700–1000 kWh/ m2 år

Nes, Rastad, Aarstad, Yttersian, 
Muligheter og utfordringer knyttet 
til fornybar energiproduksjon på 
norske gårdsbruk, 2017



30 grader vinkel
Sørvendt

Maksimal (oransje): 36,2 
kWp, 134 paneler, 
Årsproduksjon 27500 kWh

Begrenset (grønn): 8 kWp, 30 
paneler
Årsproduksjon 6200 kWh

Delmål 1. Elektrisk_Solceller



Delmål 1. Elektrisk_Solceller

På bakgrunn av arbeidet i 
prosjektet og diskusjon og 
samarbeid med NEAS så 
installeres et fysisk 
solcelleanlegg på Tingvoll 
gard våren 2018

DEGERtracker D80 –
Dobbeltakslet tracker med 
lys-sensitiv sensor. 
http://www.degerenergie.de/en/degertracker-
dual-axis.html Dette er et spennende alternativ til fastmonterte solceller i og med at 

produksjonen blir større på morgen og kveld da behovet i fjøset er 
større i tillegg til at man får maksimalt ut av solcellene siden de skal 
rettes med optimal vinkel mot sola. Produsenten antyder 40 % større 
utbytte sammenlignet med fastmonterte solceller av samme størrelse. 

http://www.degerenergie.de/en/degertracker-dual-axis.html


Delmål 1. Elektrisk_Vind

Vindmåling med identisk oppsett på Tingvoll og Smøla med Vaisala
WA15 mekanisk anemometer og vane i 10 meters høyde (a.g.l.). 
Logging av vindhastighet og vindretning hvert sekund (1 Hz).

Produksjon av vindenergi regnet fra erfaringstall fra Britwind
Evance R9000 plassert hos NVES på Smøla. 3-blad oppvinds rotor 
med diameter 5,5 meter og 18 meter tårnhøyde. Cut-in 3 m/s, 
rated produksjon 5 kW til survival wind speed på 60 m/s.

Power curve for R9000 Vaisala WA15

Britwind Evance R9000 plassert på Smøla



Delmål 1. Elektrisk_Vind

På grunn av problemer med måleutstyr har det 
ikke vært mulig å få noe komplett bilde av 
produksjon over året. 

Fokus på perioder med data av god kvalitet 
over lengre sammenhengende perioder. Tre 
uker fra vinteren 2018 plottet som eksempel.

Gjennomgående mønster at produksjon fra 
vind på Tingvoll vil være svært lav. Antatt 
kapasitetsfaktor* under 4 %, tilsvarende 1500 -
1700 kWh/år. Tilsvarende for Smøla er over 30 
%, tilsvarende 13 000 – 15 000 kWh/år.

* Faktisk produksjon delt på potensiell produksjon



Delmål 1. Elektrisk_Vind

Lokajon til målemast på Tingvoll (og dermed antatt 
turbinlokasjon) er ikke optimalisert mht. 
vindhastighet. 

Vindhastighet i lav høyde kan variere sterkt over små 
avstander pga. påvirkning fra terreng, vegetasjon og 
bebyggelse. 

Med flere vindmålinger som gjort i prosjektet på flere 
lokasjoner vil det være mulig å simulere vinden på 
Tingvoll med større presisjon og slik finne gode 
turbinlokasjoner. Dette vil kunne gi en potensielt 
høyere vindkraftproduksjon på Tingvoll enn hva som 
ble funnet i denne studien

Eksempel fra vindstudie på Utsira. Vindhastigheten i 10 meters høyde 
varierer med 5 m/s over avstander ned i 20 meter. Her vil forskjellen i 
vindkraftproduksjon mellom beste og dårligste turbinlokasjon utgjøre 
over 250 % (10 000 kWh/år vs. 25 000+ kWh/år)-



Delmål 1. Elektrisk_Bølgekraft

Bølgekraft: 

• Stort energipotensiale

• Mange teknologier

• Mye aktivitet på 

utvikling/testing

• Ennå tekniske 

utfordringer



30/08/2018

Delmål 1. Elektrisk_Bølgekraft
WAVES4POWER

Initially focusing on the off-grid market for fossil free wave energy

Fish farming, 
small farms

Island communities

Oil & Gas

Case: Waves4power 100 kW anlegget utplassert ved 
Runde 2016 for demonstrasjon, med el levert til nettet. 

Delmål 1. Elektrisk_Bølgekraft
WAVE ENERGY IS AVAILABLE - NOW
Waves4Power launched at Runde, Norway in February 2016.

After verifying the survivability of the system and after functional testing,
the Waves4Power system was connected to the local grid June 2, 2017.

The testing continued until December 2017. WaveEL 4.0 next generation 
is now being developed to be launched in 2018.



https://vimeo.com/114322821

Forbehandling

Oppvarming Rensing

Lagring

Bruk av gassen

Anaerob utråtning

Tilleggssubstrat

Varmegjenvinning

Delmål 1. Termisk og Elektrisk_Biogass



• Hva er de viktigste parametre ved 
biogassproduksjon på gård?

• Gjødsel er ikke gjødsel. Tørrstoff-innholdet 
kan variere fra 2-7 vekt %, avhengig av

• om man har inne- eller ute-lager

• om man har melkerobot eller ikke

• Foringsregime

• Jevn gjødselflyt

• Mikro-organismene vokser og tilpasser 
seg avhengig av substratet. Ved stor 
variasjon i det som kommer inn vil også 
prosessen være mer sårbar og 
produsere mindre biogass

• Tilleggssubstrat er nødvendig for å komme 
opp i en produksjon som forsvarer 
investeringen (Tabell)

• Effektiv varmetilførsel og å unngå varmetap. 

Delmål 1. Termisk og Elektrisk_Biogass



• Gassproduksjon som funksjon 
av timer etter innmating
• Nedbrytningen av organisk 

materiale er ikke konstant og har 
et annet mønster i reaktoren 
med gassomrøring (RT2) 
sammenlignet med den uten 
(RT1)

• Varmeproduksjonen kan bidra 
til å erstatte varme besørget av 
elektriske laster

• Gassmotoren kan/må justeres 
opp eller ned i pådrag avhengig 
av gassproduksjon og 
lastsituasjon.

• Et gasslager på 20 m3 kan i 
noen grad brukes som buffer 
og bidra ved økt lastbehov.

Delmål 1. Termisk og Elektrisk_Biogass
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• Biogass – dekke varmebehov 
og komplettere (starte 
produksjon) når variable 
produksjoner ikke leverer?



Delmål 1. Termisk_Biovarme



Delmål 1. Termisk_Biovarme

• Enkel og effektiv produksjon
• Med en biokjel kan alle elektriske 

laster som brukes til å dekke 
varmebehov tas bort for å få et 
system med minimalt 
elektrisitetsbehov.

• De fleste biokjeler nytter lokalt virke 
til flis- og/eller ved-produksjon
• Bidrar til rydding av lauvvirke

• Hvis fjernvarme
• Tap i nett er avgjørende for pris
• Flere kunder = bedre utnyttet kjel = 

bedre pris
• Bidrar til å redusere belastning på lokalt 

nett sett i forhold til om varmen hadde 
vært produsert ved hjelp av elektrisitet



• Rasjonell elektrisk virksomhet AS (REN) lager 
standardisering for nettselskapene i form av 
RENblader. RENblad

• I RENblad 303 finnes tekniske funksjonskrav til 
tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder 
i fordelingsnettet

• Forskrift om leveringskvalitet regulerer hva 
nettleverandørene skal levere ift- spenningskvalitet

• Gårdsbruk ligger ofte i enden av fordelingsnett. 
Mange av disse fordelingsnettene er i tillegg 
tilårskomne og ble bygd for andre formål enn å evt. 
ta seg av distribuert produksjon av fornybar energi. 

• En studie gjort av NVE i 2014 viste at opptil 40 % av 
fordelingsnettet kan være for svakt*

• Innkobling av DG påvirker strømkunder på samme 
kurs

Delmål 2. Spenningskvalitet

Bilde: https://www.sintef.no/projectweb/spenningskvalitet/



Delmål 2. Spenningskvalitet
• Spenningsbånd

• Et mulig sannsynlig scenario er utfordringer med å 
holde seg innenfor spenningsbåndet på +-10%, dvs. at 
spenningen holder seg mellom 214 og 247 V for 230V-
nett. Ved høy produksjon fra PV om sommeren med 
lav last hos prosument og nærliggende kunder vil 
spenningen kunne overstige 247 V med mulige følger 
for elektrisk utstyr. 

• Harmoniske forstyrrelser
• De fleste nye invertere produserer en ren sinus, uten 

store konsekvenser for harmoniske spenninger i 
nettet.

• Usymmetri
• Enfase-invertere som finnes på en del mindre PV-

anlegg kan gi utfordringer med usymmetri. Dette 
kontrolleres ved å styre lastene i nettsystemet slik at 
alle fasene belastes likt. 

• Flimmer
• Spenningsfluktuasjoner fører til flimmer. For eksempel 

kan en vindmølle som går fra maks produksjon til 
nedstengning eller et PV-anlegg som går fra 
produksjon til ingen produksjon pga skyer lede til 
flimmer-problematikk. Styrking av nettet er det mest 
nærliggende tiltaket for å håndtere dette. 

Nes, Rastad, 
Endring av spenningskvalitet 
ved innmating av distribuert 
energiproduksjon i 
fordelingsnettet , 2017



Delmål 2. Spenningskvalitet

Nes, Rastad, 
Endring av spenningskvalitet 
ved innmating av distribuert 
energiproduksjon i 
fordelingsnettet , 2017



Delmål 2. Spenningskvalitet Stirling-motor

• Generatoren er asynkron og bruker nettet 
ved oppstart og til å «bremse» motoren til 
50 hz.

• Kan gi spenningsdipp ved oppstart
• Mykstarter kan installeres for å redusere 

spenningssprang

• Ingen erfaringer med utfordring ift. 
spenningskvalitet på Tingvoll.



Delmål 2. Spenningskvalitet Vindturbin

• Trafo som lager riktig spenning 
230V

• Vekselretter som endrer fra 
likespenning (DC) til 
vekselspenning (AC)

• Synkronoskop som faser inn 
riktig fase i forhold til nett som 
den er tilkoblet.



Delmål 2. Spenningskvalitet og vernutfordringer

• Gamle distribusjonsnett er som oftest svake nett med 
lav kortslutningsytelse.
• Lav kortslutningsytelse er synonymt med lav 

kortslutningsstrøm - strømmen som oppstår dersom alle 
fasene i et gitt punkt kortslutter. Det er 
kortslutningsstrømmen som brukes til dimensjonering av 
vern.

• Svake nett stiller krav større krav til overstrømsvern 
som skal beskytte anlegget og koble ut ved 
overbelastning og kortslutning. Mulige tiltak for å øke 
kortslutningsytelsen er å 
• øke tverrsnittet på kabel
• øke kortslutningsstrømmen fra inverter
• Trinne transformator

• Gjennomføring av ett eller flere av disse tiltakene blir 
sett på som nødvendig for å kunne realisere et 
mikronett med tilhørende overstrømsvern.
• Hvis man øker kortslutningsstrømmen fra inverter er man 

imidlertid avhengig av rask nok utkoblingstid. 
Smeltesikringer er begrensede i så måte, mens justerbare 
effektbrytere kan være et alternativ. 

Ref. Case Nordøy, 
Trønderenergi og 
Paulsen, Sundklakk og 
Thoresen, 
Vernutfordringer i 
lavspent microgrid med 
distribuert produksjon , 
2017



• Behov. 

• Scenario 1. All produksjon fra biogass-anlegget og solcellene blir brukt på gården

• Scenario 2. Behovet er ikke stort nok om sommeren. Halv produksjon fra biogass-anlegget. 

• Enheter

• Solcelle-anlegg 8 kWp 

• Biogass-anlegg med Stirling-motor 7 kWp el og 20 kWp varme

• Ingen avansert styrings og kommunikasjonsenhet. 

• Ingen batteri-løsning

• Hva skjer med bruksstruktur, priser og ytelse fremover? Større bruk med større behov, anlegg som koster mindre og 
opprettholdte tilskuddsordninger er en forutsetning for lønnsomhet.

Delmål 3. Investerings- og driftskostnader_Sol- og bioenergi

Forutsetninger Investeringskostnad [kr] Distribusjon av varme [kr] Personal/drift/energi-kostnad [kr] Støtte INN [kr] Tilskudd [kr]

Biogass 45000000 350000 254017 20250000 49060

Solceller 150000 3000 67500

Kalkyle Varme biogass [kWh] Strøm biogass [kWh] Strøm PV [kWh] Energipris [kr/kWh] Internrente [%] Tilbakebetalingstid [år]

Scenario 1 235936 88036 27500 80 -6,3 n/a

Scenario 1 økt strømpris 235936 88036 27500 150 10,5 13

Scenario 2 206444 77065,25 27500 80 -10,6 n/a

Scenario 2 økt strømpris 206444 77065,25 27500 150 7,1 18



Delmål 3. Økonomisk vurdering av småskala vindkraft

• Høy investeringskostnad og betydelige 
servicekostnader

• Følsomhetsanalyser viser at vindressursen (og 
strømpris) er den mest avgjørende faktor for 
lønnsomhet. 

• Nåverdiberegning på Smøla blir negativ selv ved 20 
års levetid, salgspris plusstrøm på 52 øre/kwh og 
besparelse strøm 92 øre kwh

• Andre og mindre konservative beregningsmetoder 
gir marginalt positivt resultat



Investerings- og driftskostnader R9000

Delmål 3. Økonomisk vurdering av småskala vindkraft



• Effektfull energiressurs, kan erstatte høyt forbruk/fossile kilder

• Matcher forbruksprofil mtp vinterforbruk

• Konkurransedyktig med andre alternativer forutsatt ekstremt god 
vindressurs

• Økonomisk positiv oppskalleringseffekt ved høyt forbruk som følger 
vindprofil. 

Delmål 3. Økonomisk vurdering 
av småskala vindkraft



Delmål 3. Investerings- og driftskostnader_Bølgekraft

Case: Waves4power anlegget, produksjonskostnader: 
W4P will speed up development 
in 2018 with WaveEL 4.0 Next 
Generation. Tests will take place 
in Norway together with, among 
others, the Fish Farm Industry

LCOE: 7 kr/kWh for pilotbøyen (268 MWh/år). 5 anlegg sammen: 300 MWh/år pr bøye, 2 
kr/kWh.    Kommersiell fase, mange bøyer produsert, 1.10 kr/kWh. Kilde: Waves4power. 



Berekna årleg el-produksjon frå nokre (danske) bølgjekraftanlegg. Det er teke omsyn til varierande bølgeklima på aktuell 
lokalitet.  



Energiøkonomiske forhold for dei ulike anlegga. Siste kollonne syner pris pr kWh. Dette er anlegg frå 10-15 år 
tilbake, og dagens anlegg har betre effektivitet og priskurve.  

Kjelde: Fakta om bølgeenergi. Energistyrelsen, Danmark.



Delmål 3. Kombinasjonen bølger og vind

Bølgekraft kan kombineres med vind og andre fornybar-ressurser: levere strøm på tider da andre ressurser ikke gjør 
det. Bølger «vare lenger» og kommer etter vinden.  

Eksempel, ressursen: Målt vind og bølger ved Runde: 
Betydelig bølgeaktivitet også i stille vindperioder.

500 kW Wave 
Treader, 
montert på 
havvindmøle. 

EnerOcean 
W2Power 
konseptet, flytende

2. Kombinasjon på samme 
platform:

1. Ha separate anlegg, vind på land, og 
bølgekraftanlegg i sjøen i nærheten, til 
samme nett. 



• Biogass
• Ubehanldet gjødsel gir utslipp fra lager. Biogassproduksjon kan gi

• Reduserte CH4-utslipp fra lager
• Redusert bruk av kunstgjødsel. Det regnes i Norge ikke med noen økt avlingseffekt for biorest fra kun storfegjødsel, men hvis man 

blander inn annet restråstoff som matavfall eller fiskeavfall kan fosfor og nitrogen i disse gi en gjødsel som dermed kan redusere bruk 
av kunstgjødsel. 

• For produksjon fra kun storfegjødsel for anlegget på Tingvoll er det i et tilstøtende prosjekt (følgeforskningsprosjekt 
Innovasjon Norge) regnet ut en innsparing på 5856 tonn CO2-ekvivalenter pr. år. Til sammenligning er utslippene fra 
husdyrgjødsel i Norge 300 000 tonn CO2-ekvivalenter pr. år. Som vist i tidligere slide er biogass relativt sett en dyr 
produksjon hvis man kun tenker energi. De estimerte reduksjonene i utslipp ved biogassproduksjon er grunnlaget 
for støtte både til bygging av anlegg og for levering av husdyrgjødsel til biogass-anlegg. 

• Avtrykk for selve produksjonsanlegget for biogass avhenger av flere faktorer. Andre har funnet at det er ca. 50 g 
CO2/kWh (https://www.eniday.com/en/technology_en/reducing-carbon-footprint-biogas/). 

• Solcelleanlegg
• CO2-fotavtrykk: 30-40 g CO2/kWh (IPCC). Til sammenligning er utslippene fra vannkraft 3 gCO2/kWh. Med noe 

bidrag fra vind, naturgass og import er utslippet fra elektrisitet levert til norske hjem, norsk mix. beregnet til 47 g 
CO2/kWh (https://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/02/03/nordisk-stroem-blir-renere/)

• Et mikronett-anlegg. Slike anlegg vil for nett-selskapene være hensiktsmessig på steder der det å 
erstatte gammel eller legge ny kabel er mer kostbart. For gårdbrukeren kan det være egeninteresse 
som gjør at man i størst mulig grad ønsker å være selvforsynt selv om nett-selskapet i utgangspunktet 
fortsatt vil tilby strøm fra nettet. Dette vil gi to helt ulike CO2-regnskap. En slik beregning er vurdert for 
omfattende for gjennomføring innenfor rammene til dette prosjektet, men vil være grunnlag for videre 
arbeid i et hovedprosjekt.

Delmål 3. Klimagassutslipp sol- og bioenergi 

https://www.eniday.com/en/technology_en/reducing-carbon-footprint-biogas/
https://www.asplanviak.no/aktuelt/2016/02/03/nordisk-stroem-blir-renere/


Delmål 3. Klimagassutslipp vindenergi R9000
Produksjon og transport: 

 Mengde kg CO2/kg CO2 

Betong 2400 kg 0.16 384 

Stål 2000 kg 1.42 2 840 

Kobber 9.6 kg 3.65 35 

Kompositt 34 kg 8.1 275 

Transport båt 1300 km 0.05 kg CO2/km 60 

Transport bil 100 km 0.13 kg CO2/km 13 

TOTAL   3 607 kg 

 

 

Resirkulering: 

Stål: 30 % reduksjon = 852 kg CO2 

Kobber: 85 % reduksjon = 30 kg 

Sum = 882 kg CO2 

 

Netto produksjon og resirkulering: 

3607 kg CO2 – 882 kg CO2 = 2725 kg CO2 

Tilbakebetalingstid co2 (forutsatt utslipp fra NVEs  

varedeklarasjon for 2016 uten GOO, 502 g CO2/kWh): 

Tingvoll: 

1600 kWh/år * 0.53 kg CO2/kWh = 850 kg CO2/år 

2725 kg CO2 / 850 kg cCO2/år = 3.2 år 

850 kg CO2/år * 20 år – 2725 kg CO2 = 14 275 kg CO2 

 

Smøla: 

15000 kWh/år * 0.53 kg CO2/kWh = 8000 kg CO2/år 

2725 kg CO2 / 8000 kg CO2/år = 0.35 år 

8000 kg CO2/år * 20 år – 3805 kg CO2 = 157 275 kg CO2 



Delmål 3. Klimagassutslipp for bølgekraft

• Fishfarms/farms: 200 tonnes of CO2 per WaveEL buoy
• Remote Islands: 200 tonnes of CO2 per WaveEL buoy 
• Oil & Gas: 120 tonnes of CO2 per WaveEL buoy 

Waves4Power CO2 REDUCTION

Generellt kan man säga att elproduktion från 1 boj under ett år motsvarar en CO2 besparing på 200 
ton jämfört med el genererat med fossil diesel och en besparing på 120 ton CO2 om man jämför 
med el genererat från naturgas. Dessa siffror inkluderar den CO2 det går åt för att tillverka bojen –
vilket är en vanlig fråga från ”experterna”.



Sammendrag

• Bedre datagrunnlag er fremskaffet for solinnstråling, vindressurs, 
bølgeressurs og biogassressurs både generelt og spesielt for Tingvoll Gard 
og andre lokasjoner
• Bedre innsikt i hvilke produksjoner som passer hvor. 
• Oppløsning på data som muliggjør sammenligning av produksjon med forbruk og 

design av anlegg med justeringer i produksjonen for at den i størst mulig grad dekker 
forbruket.

• Bedre datagrunnlag på kostnader er fremskaffet som muliggjør bedre 
prosjektering.

• Bedre datagrunnlag på CO2-fotavtrykk er fremskaffet som muliggjør bedre 
vurderinger for valg av produksjoner på den enkelte gård

• Utfordringene med tanke på spenningskvalitet for distribuert produksjon og 
mikronett er gjennom prosjektet blitt godt belyst og i det utvidede 
nettverket og i konkrete case blir disse fulgt opp for å se betydning i praksis. 



Videre arbeid

• Demonstrasjonsanlegg for solceller på Tingvoll Gard –
samarbeidsprosjekt med NEAS og NTNU.

• Innhenting av AMS-data fra Tingvoll gård og andre 
gårdsbruk for bedre oversikt over energibehov pr. 
time. 

• Utfordringer ift. spenningskvalitet
• Nordmøre Energiverk AS følger installasjonen på Tingvoll og 

større solcelleanlegg på Aure og Averøy ift. å avdekke 
eventuelle utfordringer og muligheter som ligger i distribuert 
produksjon og kvaliteten på eksisterende distribusjonsnett

• Mulig løsning for styringssystem
• På bakgrunn av samtalene med NEAS, Trønderenergi, Utgard, 

Schneider, NTNU og SINTEF vil man gjøre en vurdering på 
hvilket overordnet styrings- og kommunikasjons-system som 
kan være egnet for gårdsanlegg.

• Ny versjon bølgekraftverk Runde

• Testsenter for småskala vind på Smøla


