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BAKGRUNN

NORWEA

• NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig 
vindkraftmarked i Norge. 

• NORWEA arbeider for en langsiktig utvikling av marin fornybar 
energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformer som 
bølge- og tidevannskraft.

VÅRT MÅL

NORWEA ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 medlemsbedrifter og 
representerer hele verdikjeden innen vind-, bølge- og tidevannskraft. 

NORWEA er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og 
industrielt samarbeid.

NORWEA er det største og mest sentrale nettverket for vind- og havenergi i 
Norge.



Den norske vindressursen
En av Europas beste 

vindressurser!

God vindressurs gir mindre 
arealinngrep pr kWh

 Enkelte prosjekter 2:1 i 
forhold til europeiske

 Teknologinøytralt støttesystem –
beste fornybare vinner -vann, 
vind, bio, sol ..



Drivere for bygging av vindkraft
• Ingen vindkraft er lønnsom uten støtte

• Elsertifikatmarkedet med Sverige

– Elsertifikatloven vedtatt i Riksdagen - Stortinget

– Fornybardirektivet – 67,5 % fornybart

– Ny fornybart – vann, vind, bio, sol 

– Totalt 26,4 TWh ny fornybar i Sverige og Norge før 2021

• NVE gir konsesjon om summen av fordelene er større 
enn ulempene. Høringer flere ganger i prosessen -
alle innspill tas med.



Elektrifisering innen transport, industri, oppvarming, 
sokkelen… 



Det norske vindbildet

* Produksjon: 2700 fullasttimer per år

• 800 MW – 2,2 TWhBygget

• 3 000 MW – 8 TWh
Endelig 

konsesjon

• 6 300 MW – 17 TWh
Konsesjon 

NVE

• 8 200 MW – 22,1 TWhMelding/til 
behandling

Prosjektportefølje – 15 000 MW – 40 TWh



Vindkraft 

• Vindturbiner plassers hvor det blåser – sees godt

– Mange meninger om vindkraft

• Enorm tekniskutvikling de siste ti-årene

– Størrelse, energileveranse, støy, pris/kWh

• Tåle å se energien vi bruker bli produsert?

• Hvor klima og miljøvennlig er vindkraften?



Livsløpsanalyse – fra vugge til grav

• 6 % av energien vindkraft leverer går med til å produsere, 
transportere, installere, drifte og demontere anlegget.

• 19 g CO2e/KWh per leverte kWh elektrisitet 

• Langt bedre tall sammenliknet med fossile alternativer

• Vindkraft avhengig av balansekraft – ikke tatt med i tallene.

• Doktoravhandling fra NTNU. Understanding the environmental implications of energy transitions – A case 
study of windpower, Anders Arvesen 2013. http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:606916

http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:606916
http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:606916
http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:606916
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Vindkraft



Arealinngrep

• Vindkraft plassers hvor det blåser – sees godt

• Vindturbiner fanger energi fra luften og 
behøver en avstand på 3-6 bladlenger mellom 
hver turbin. 2-3 turbiner/ 1000 daa

• Fysiske arealingrep, vei, fundament, nett og 
oppstillingsplass – 2-4% av planområdet. 



Fugl

• Vindturbiner kan føre til kollisjon, fuglearter unngår 
turbiner eller kan tvinges bort ved at de forstyrres eller 
ved miljøet forandres.

• Det er finnes mye forskning om fugl og vindkraft. 

• En vindturbin tar i snitt 2-7 fugler/år.

• Katter, trafikk, glassruter, elnettet tar >> vindkraften

• Kilde: Naturvårdsverkets infoside www.vindval.se

http://www.vindval.se/


Dyr

• Leveområdene endres, men bestandene 
påvirkes i liten grad av utbyggingene.

• Bygging, drift og tilbakeføring

• Viktig å ta hensyn ved bygging

• Anlegget i stor grad automatisert

• Kilder: Vindval.se, KraftRein, VindRein, 



Spørsmål?

http://norwea.no/



