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Slik ser vi verden: 
• Gårdeiere rår over store fornybare ressurser: 

• Areal med solinnstråling 
• Areal med vind 
• Areal med biomasse- og biogassproduksjon 
• Fallrettigheter 
• … 
 

• Disse er underutnyttet og har en verdi for samfunnet 
 

• På kort eller lang sikt kan og bør disse ressursene utnyttes 
bærekraftig 
 

• La oss teste denne hypotesen! 
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Hva ønsker vi å oppnå? 
• Et landbruk drevet av fornybar energi! 

 
• Se på hvilken verdi solenergi og vindenergi kan ha i dag og i nær 

framtid 
 

• Finne ut hva som skal til for at bruk av strøm fra sol og vind blir vanlig i 
det norske landbruket 
• Kostnad/tilbakebetalingstid? 
• Kunnskap/erfaring? 
• Distribusjon av utstyr: Utsalgssteder? Felleskjøpet? 
• … 

 
 

09.11.2015 



v 

v 

Hvorfor lokal produksjon av strøm fra sol 
og vind? 
• Fornybart landbruk 

• Sol og vind gir fornybar, klimavennlig strømproduksjon 
• Mye energi fra sol og vind, også i Norge 
• Landbruket blir mer automatisert og mer energikrevende 

• Robust landbruk 
• Bortfall av strøm vil ha stor betydning  
• Selvdrevet om nødvendig vil være en styrke 
• Flere inntektskilder for gårdeierne 

• Samfunns(økonomisk) nytte 
• Ikke tap i nettet, fordeler også for netteier 
• Strøm ikke hentet fra nettet kan brukes til andre formål: ren 

industriproduksjon eller eksport 
• Distribuert produksjon, flere alternative strømkilder på nettet til enhver tid 
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Prosjektet oppsummert  
• Et forprosjekt sponset av Landbruksdirektoratet for å vurdere bruk av 

fornybare energiressurser i norsk landbruk 
• Fokus på Aurskog – Høland 
• Fokus på strøm fra sol og vind 

• Sentrale spørsmål og oppgaver: 
• Hvor mye sol og vind er det på de aktuelle gårdene? 
• Kan sol og vind bidra til å nå Bondelagets 2030 mål om fossilfritt landbruk? 

Hvordan? 
• Se på noen eksempler hvor strømforbruk kartlegges og forslag til 

kombinasjon av strømproduksjon fra sol og vind vurderes  
• Begynne på et verktøy for å gjøre kost-nytte analyser for enkelte gårdsbruk 

09.11.2015 5 



v 

v 

Status solstrøm og vindkraft 
• Rask utvikling  
• Redusert $/W for mange teknologier 
• Støtteordninger ► markeder etablert ► reell industrialisering ► 

drastiske kostnadskutt 
• Norge 

• Gryende marked på solstrøm 
• Vindkraft (stor skala) er mer etablert 
• Vindkraft (liten skala) ikke godt etablert 

• Nærområdet 
• Sverige satser på solceller og vind 
• Danmark fortsetter å installere sol og vind 
• Storbritannia, Tyskland m.fl. installerer kjempemye! 
• Solinnstråling er ikke veldig forskjellig fra disse områdene! 
 09.11.2015 6 



v 

v 

 

09.11.2015 7 



v 

v 

Prosjektgjennomføring 
• Vurdering av strømbehov 

• Forutsetning: selvbruk av egenprodusert strøm er det mest lønnsomme 
• Forutsetning: i dag og nær framtid vil ikke strøm solgt til nett gi mer en 

spotpris på strøm 
• Forutsetning: en variant av NVEs plusskundeordning vil gjelde framover 

• Vurdering av kombinert sol og vind strømproduksjon på Ruud gård i 
Aurskog Høland (masteroppgave ved NMBU gjort av Eline Nordseth 
Berg) 

• Vurdering av tilgjengelige vindturbiner relevante for gårder i dag 
• Vurdering av ressursgrunnlaget for vind og for sol 
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Strøm – tilgang på forbruksdata 
• For å dimensjonere solceller og/eller vind-anlegg må vi vite når 

strømmen trengs. 
• Trenger gode forbruksprofiler 

• AMS målere gir timesbaserte data 

• Vi ønsker data fra minst 1 år 

• Ringerike kraft installerte AMS målere hos alle sine kunder i 2013 og 
har data fra tidlig 2014 

• Dette kan danne grunnlag for en analyse i forprosjektet 
• AMS målere på aktuelle gårder i Aurskog Høland er et mål i neste 

fase, en er installert nå  
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Gården Ruud 

• Melkebruk ved Bjørkelangen 
• Årsforbruk: 136 MWh 
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Forbruk 2013 
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PV-anlegg på Ruud 
Tilgjengelig takakareal 
• Kufjøset – 414 m2 

• Fôrsentralen – 80 m2  
• Redskapsskjulet – 88 m2 
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• Innstråling: 932 kWh/m2 

• Optimalisert og simulert system:  
• 200 moduler på kufjøset/59,2 kW 
• 36 moduler på fôrsentralen/10,7 kW 
• 42 moduler på redskapsskjulet/12,4 kW 
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Vindturbin på Ruud 
• Årsgjennomsnitt vindhastighet: 

4,3 m/s 
• Simulert turbin: Endurance Wind 

Power, installert effekt på 50 kW 
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• Høydedrag -> up-speed av vind 
• Dominant vindretning: sør-

sørvest 
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Vindturbin og tre PV-anlegg 
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Årsproduksjon simulert med fullt PV anlegg og valgt turbin: 
176 MWh 
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Eksempler 
• ASKO Vestby næringsbygg: 2500 m2, 370 000 kW, 300 000 kWh/år, 5 

mill. kr 
• Privathus: 25 m2, 4 kW, 3 500 kWh/år, ca 80 000 kr 
• Næring/gård: 625 m2, 100 kW, 85 000 kWh/år, 1,4 mill. kr 
• Levetid på anlegg: forventet 30-40 år 
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v September 2014: 
Asko Vestby 
• Et ledd i ASKOs miljøambisjon om å bli klima-

nøytral og selvforsynt med fornybar energi 
• Montert på 9 dager 
• 1482 paneler solceller (370 kWp) 
• Rundt 300 000 kWh/år 
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Asker 

21m2 solceller 
Dekker sommerbehovet 17 
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v Oktober 2013: 
Låven på Campus Evenstad (Statsbygg) 
• Energikarakter: C -> B 
• Byggetid tak: 1 uke 
• 455 m2 solceller (70kWp) 
• Rundt 60.000 kWh/år 
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Små vindturbinar 

Generelt har me mindre erfaring frå små vindturbinar 
kontra store turbinar. Ikkje mange produsentar som 
visa til masseproduksjon og erfaringstal 



Erfaring frå USA 
Data er henta frå 
distribuert utbygging.  



Vindkart for Kolstad gard 





"Kvalitetssikring av 
innstrålingsdata fra stasjoner på 

Østlandet" 
Sigbjørn Grini 

2015 
 
 



Formål 
 Ressurskartlegging av 

solenergi 
 Finne gode måleserier 
 lmt.bioforsk.no 
 Validere de ulike 

beregningsverktøyene 
tilgjengelig 

 Dette er stasjoner som 
ikke er benyttet i de 
ordinære verktøy for 
beregning av solenergi 



Kvalitetskontroll av måledata 



Avvik i modeller i forhold til målinger 



Konklusjoner 

 Det er stor spredning mellom 
modeller for solinnståling. 
 

 Strålingsdata fra Bioforsk 
stasjonene gir nyttig 
informasjon om solressursen 
 

 Kvalitetskontroll er viktig før 
data benyttes 

 



Månedlige feil i 
innstrålingsmodellene 



Gjennomsnittlig avvik for 16 
stasjoner 
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Lært så langt… 
• Solstrøm og vindenergi er interessant i Norge 

• Sammen er det supert! 
• Økt fokus hos myndighetene 
• Betydelig økning i antall solcelleanlegg de siste to årene 
• Forenklinger for installasjon av både vindturbiner og solceller 

• Tak produsert etter norsk byggeskikk tåler vekten av solceller: 
• Solcellepaneler har en vekt på ca. 12 kg/m2 
• Snølasten som taket må være godkjent for er 250-300 kg/m2 

• Kostnad: synkende på solceller 
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Veien videre – en kalkulator for fornybar 
energi i landbruket 
• Forutsetning for lokal produksjon av fornybar strøm: 

• Enkelt å få oversikt over potensialet for hver enkelt gårdbruker 
• Enkelt å finne leverandører  
• Enkelt å få skreddersydd system  

• Produksjonsteknologi 
• Kabling 
• Omformere 
• Batteri 
• … 

• Enkelt å få godkjennelse og tilkobling 
• Enkelt å drifte 

• Mulig løsning: en kalkulator på nett? 
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Skedsmo 

Jæren 

Lesja 

Trevirke Husdyrgjødsel 

Vind 

Sol 

Nettkapasitet 

Grunnforhold 

Vassdrag = 

Energiprofil 
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Takk for oppmerksomheten! 
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