
NVES jobber i skjæringspunktet 
mellom offentlige myndigheter, 
næringsliv og akademia. 

Vi ser muligheter, fører aktører 
sammen og tar initiativ til prosjekter 
der nyskapning og FoU innen 
fornybar energi bidrar til økt 
lønnsomhet og reduserte 
klimagassutslipp. 

http://www.twitter.com/vindenergi


• Prosjekter om lokal energiutnyttelse

• Vindkraft i havbruksnæringen – Pure Farming mfl. 

• Testsite for småskala vindkraft – MR fylke, Britwind

• Hydrogen fra vindkraft – MR fylke, G-PaTRA

• Nasjonalt Kurs og Visningssenter for vindkraft

• Kurs og kompetansedeling (1500 kursdeltakere pr år)

• Studentoppgaver/prosjekter med bl.a NTNU, NMBU

• Sekretæriat for Norske Vindkraftkommuner LNVK



Utfordringer

• Teknologisk forståelse/uoversiktelig marked

• Kartlegging av vindressurs/kunnskap 

• Kostnader og lav strømpris









Distribuert energi gir utfordringer = Muligheter
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…å snu variabel energiproduksjon til en fordel



Behandlingskapasitete
r Lokalt – til enhver tid

Nye transportmetoder. 
Skånsom og sikker 
transport av laks

Oksygenproduksjon og 
ferskvannsproduksjon 

av overskuddskraft

Energilagring på 
batteri

Lokalt produsert 
vindkraft

Drift fra egen vindkraft 
reduserer diesel med 90%

100% oppsamling av 
lus

Forebygging av lus





Wind speed is the most important factor

P = ½ · A · v3 · ρ · Cp

• 6 m/s (moderate breeeze) – 132 W/m2

•12 m/s (strong breeze) – 1058 W/m2









Blå ≈ 1.5 m/s
Grønn ≈ 3 m/s
Gul ≈ 4.5 m/s
Rød = 6 m/s

Mørk blå = 3.5 – 5.0 m/s
Lys blå = 5.0 – 6.0 m/s
Lys grønn = 6.0 – 6.5 m/s
Klar grønn = 6.5 – 7.0 m/s



• God kartlegging av vindressurs relativt sett viktigere 
for små prosjekter/ lav høyde enn for store

• Typiske kommersielle målekampanjer (flere master 
over flere år) uaktuelle
• Kostnad måling > Turbin + installering 

• Behov for vindkartlegging tilpasset formål
• «Raskt, lett og billig»

• Fokus på snittvind framfor strukturell belastning

Vindkartlegging











http://www.twitter.com/vindenergi


Vikeså kraftverk i Oslandsvassdraget i Bjerkreim kommune i Rogaland.
Fall på 107 meter ,1,7 km lang rørgate Konsesjon 2002.
Installert effekt er på 4,4 MW fra en francisturbin og midlere årsproduksjon er på 17 GWh.
Kraftverket eies av Vikeså Kraft der Dalane Energi eier 50%.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bjerkreim
https://no.wikipedia.org/wiki/Rogaland
https://no.wikipedia.org/wiki/MW
https://no.wikipedia.org/wiki/Francisturbin
https://no.wikipedia.org/wiki/GWh
https://no.wikipedia.org/wiki/Dalane_Energi


Drivdal kraftverk, Lund kommune i Rogaland. 
Fall på ca 100 meter fra Drivdalsvatnet til Lundevatnet.
Installert effekt er 2,3 MW. Årsproduksjon er 8,3 GWh.
Kraftverket eies av Dalane Energi og lokale grunneiere.

https://no.wikipedia.org/wiki/Lund_(Rogaland)
https://no.wikipedia.org/wiki/Rogaland
https://no.wikipedia.org/wiki/Drivdalsvatnet
https://no.wikipedia.org/wiki/Lundevatnet
https://no.wikipedia.org/wiki/MW
https://no.wikipedia.org/wiki/GWh


Enercon E-48 Enercon E-53 EWT DW58 EWT DW61 Vergnet GEV MP R

Moninell effekt 800 kW 800 kW
500 kW –

1 MW
500 kW –

1 MW
200 kW –
275 kW

Cut-in vindhastighet 3 m/s 3 m/s 3 m/s 3 m/s 3.5 m/s

Cut-out vindhastighet 28 – 34 m/s 28 – 34 m/s 25 m/s 25 m/s 25 m/s

Rotor diameter 48 m 52.9 m 58 m 60.9 m 32 m

Rotorareal 1810 m2 2198 m2 2640 m2 2910 m2 804 m2

Navhøyde 50/60/65/76 m 50/60/73 m 46/69 m 46/69 m 32 m

Rotasjonshastighet 16 – 31.5 rpm 11 – 29.5 rpm 9 – 24 rpm 9 – 24 rpm 31 – 46 rpm

Generator Girløs annular Girløs annular Girløs annular Girløs annular Asynkron

IEC klasse IEC IIA IEC/NVN S IEC IIA IEC IIIA IEC II-IV

Tårn Tubulær stål Tubulær stål Tubulær stål Tubulær stål Tubulær stål

Turbinprodusenter/marked 500KW – 1MW







Videre arbeid
• Ny programvare

• Nylig fått lisens på den norske programvaren Windsim

• State-of-the-art i «Norsk» komplekst terreng

• Strømlinjeforme arbeidsflyt

• Fortsatt høy tidsbruk i kartproduksjon

• Potensiale for automatisering?

• Hva er godt nok?

• Teste ulike datakilder (vind, topografi, overflatedekke)

• Hva gir best produksjonsestimater?

• Hvor pålitelige er produksjonsestimatene?

• Validere resultater mot vindmåling og produksjonsdata fra testturbin



thomas@nves.no  www.nves.no
Twitter: @vindenergi


