
Fred. Olsen Renewables 

Gaute Tjensvoll og Kjell Rune Nakkestad



Bonheur ASA – Viktigste forretningsområder

20.7%

Cruise Andre investeringerShipping/Offshore vindFornybar energi

NHST Media
Group AS

(54.0%)

Diverse

100%100%100%

Fred. Olsen Cruise Lines Ltd.Fred. Olsen Ocean Ltd.

- Fred. Olsen Windcarrier

- Global Wind Service

- Universal Foundation

Fred. Olsen Renewables AS

Bonheur ASA (børsnotert Oslo Børs)



Bakgrunnen til Fred Olsen Renewables

▪ De første aktivitetene innen fornybar energi på midten av 1990-

tallet. Fokuset var på landbasert vind

▪ ”Krybbe til grav”:

▪ Identifisering av egnede områder

▪ Utvikling 

▪ Bygging

▪ Drift og avvikling

▪ Utviklingsportefølje på totalt 2200 MW sikret og under utvikling

▪ Har bygget 11 storskala vindparker med 679 MW kapasitet 

(produksjon ca. 2 TWh/år)

▪ Alle hoved-disipliner blir administrert internt

▪ Totalt investert pr. i dag er 8 milliarder NOK 

«Spin-offs»:Nær 1500 Fred. Olsen-personell innen fornybar energi



Vindparker i drift og under utvikling



Områder i Evje og Hornnes og Bygland



▪ Globalt klimakrav om mer ny fornybar energi 

▪ For å fortrenge fossile energikilder og øke samfunnets bærekraft

▪ Norge har gode forutsetninger for vindkraft

▪ Veldig gode vindressurser og tilgjengelig areal

▪ Stor innlandskapasitet i distribusjonsnett for kraft

▪ Vannkraft som balansekraft

▪ Oversjøiske kabelutbygginger gir tilgang til et større kraftmarked 
og eksportinntekter i en fremtid med mindre olje

▪ Elektrifisering av samfunnet og kraftforedlende industri

▪ Vil medføre økt kraftbehov i Norge

▪ Næringsutvikling

▪ Direkte og indirekte arbeidsplasser

▪ Bedre utnyttelse og tilgjengelighet på utmark 

▪ Mulighet for økt innmarks areal

▪ Nye kraftutbygginger gir økt konkurranse og lavere energipriser

▪ Rimelig energi er en forutsetning for annen næringsutvikling

▪ Kommunale skatteinntekter trygger velferdstilbud i kommunene

6

Hvorfor vindkraft i Norge?



Hvorfor ny vindkraft i Norge nå?

▪ Teknologiutviklingen 

▪ har redusert kostnader knyttet til vindkraft

▪ er tilpasset vårt klima

▪ økt størrelse og effekt gir lavere turbintetthet og mindre 
naturinngrep

▪ En vindturbin er energi nøytral etter 5-7 måneder

▪ Dvs at den har produsert energien som gikk med til å 
fremstille og installer turbinen på 5-7 måneder

▪ Gjennom et turbinliv vil en turbin produsere nok energi til å 
produsere seg selv 50-100 ganger
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Vindkraft er energiformen som gir høyest klimakutt-effekt og 
minst økologisk fotavtrykk



▪ Inngå forpliktende samarbeid mellom:

▪ Grunneiere

▪ Kommunen

▪ Næringsliv

▪ Fred. Olsen Renewables

▪ For å oppnå:

▪ Mest mulig lokal og regional 

verdiskapning

▪ Minimere klimafotavtrykket

▪ Sammen skape de mest optimale 

løsninger

▪ Utvikle et «team» for drift og vedlikehold

▪ Resultatene fra Lista:

▪ 120 millioner til lokalt og regionalt 

næringsliv ved utbygging

▪ 5 lokalt ansatte

▪ 5 millioner årlig til Farsund 

kommune i eiendomsskatt

▪ Tett samarbeid med lokale 

leverandører som gir betydelige 

leveranser under drift

▪ 140 mål med innmark

▪ Betydelig utvidelse av 

beiteområdene

▪ Betydelig økning av skogsdrift
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«Lista Modellen»



Generelt

▪ Strenge krav fra myndigheter 

▪ registrering av dyreliv og fauna før og etter 

bygging

▪ Dyreliv påvirkes lite

▪ ulikt i byggefase og driftsfase

▪ Flere åpne områder 

▪ vil være positivt for hjortedyr

▪ Dyr har vist seg og venne seg til stasjonære 

forstyrrelser (støy, skyggekast)

▪ Hva gjør vi i Fred Olsen

▪ Utredninger med fugle og dyretellinger

▪ Registrering av kollisjoner

▪ Betydelige avbøtende tiltak i Skottland

▪ Jobber med å etablere et prosjekt for 

restaurering av hei-økologi i Agder

▪ Jakt

▪ Jakt påvirkes lite av en vindfarm

▪ Det jaktes like mye på Lista nå som før

▪ Veier gir bedre tilgjengelighet
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Lokale forhold - Jakt og dyreliv

Vindval, www.vindval.se 



Konsekvensutredning (KU)

▪ Landskap og inngrepsfrie naturområder

(INON)

▪ Naturmiljø og naturens mangfold

▪ Kulturminner og kulturmiljø

▪ Forurensning

▪ Natur- og kulturgrunnlag

▪ Naturressurser

▪ Samfunn

▪ Samlet belastning

▪ Forslag til oppfølgende undersøkelser

▪ Opplegg for informasjon og medvirkning
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KU, Støy og iskast

▪ Turbiner kaster is under gitte værforhold

▪ Moderne turbiner har anti icing som 

reduserer problemet betydelig

▪ Isvarslingssystem – Kjeller

▪ Sensorteknologi

▪ Traséer – planlegging av vinterbruk

Iskast

▪ Aerodynamisk støy og mekanisk støy

▪ Ved høyere vindhastighet overdøves vanligvis 
støyen

▪ ca 850 meter til 45dB Lden støysonen

▪ 45 dB Lden gjennomsnittstøy over året

▪ +5dB om kvelden

▪ +10dB om natten

Støy



Samfunnsmessige virkninger av vindkraftverk 
Norconsult rapport fra 2016

▪ Lokal og regional verdiskapning økt fra 21% i 2008 til 36% i 2011 under 

byggeperioden

▪ Turbinandelen redusert fra 75% til 60%

▪ Lokal og regional andel av drift og vedlikehold økt fra 60% i 2009 ti 90 % i 

2016

▪ Friluftsaktiviteten i vindkraftverkområdene har økt etter utbygging. 

▪ Aktivitetsøkning; Sykling, jogging, skigåing, ulike idrettsarrangementer.

▪ Viser at områdene fortsatt blir brukt til de samme aktivitetene som før

▪ Avbøtene tiltak som tilrettelegger for fritidsaktiviteter i tilknytning til 

vindkraftverkene har stor og positiv effekt.

▪ Stort potensial for ytterligere synergi mellom folkehelsefremmende tiltak og 

infrastrukturen i vindkraftverkene

▪ I konsekvensutredningen ble de negative konsekvensene tillagt større vekt 

en de positive ringvirkningene.

https://www.norconsult.no/contentassets/ebf62d613b214d1cb9b4c82d342952d1/samfunnsmessige-virkninger-av-

vindkraft---en-etterproving-av-fire-vindkraftverk.pdf

https://www.norconsult.no/contentassets/ebf62d613b214d1cb9b4c82d342952d1/samfunnsmessige-virkninger-av-vindkraft---en-etterproving-av-fire-vindkraftverk.pdf


Ny veileder fra NVE for Terrengtilpasning av 
vindkraftverk

▪ NVE har utfordret turbinleverandører på terrengtilpasning og 

behov

▪ Hovedpunkter:

▪ Sette krav i tidlig i prosjekteringsfase for å minimere inngrep

▪ Veier: 4 m bredde med utvidelse i kurver og møteplasser

▪ Stigninger: Partier med inntil 12% vurderes som en standard på interne hovedveier 

med mye trafikk, og inntil 20% vurderes på lite trafikkerte internveier.

▪ Kranoppstillingsplasser kan reduseres kraftig med hensyn til standardkrav. Et 

eksempel viser at 400 m2 kan være stort nok for en 130 m høy turbin, mens 

leverandørenes standardkrav er på 1400 m2 og mer. 

▪ http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_01.pdf

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_01.pdf


▪ Norges vassdrags og –energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag av Olje- og 

energidepartementet (OED) å utvikle en såkalt ‘nasjonal ramme for vindkraft’

▪ Formålet er å identifisere områder som er egnet til vindkraft

▪ Sannsynlig behandlet i løpet av 2020

▪ Vindressurser og minst mulig konflikt med verneverdier (flora, fauna, 

kulturminner), andre brukere av områdene

▪ NVE har definert myke og harde ekslusjonssoner for vindkraft

▪ Tveiteheia og Lauvdalsheiene er ikke berørt av eksklusjonssonene, Stemhei er litt 

berørt
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NVEs nasjonal ramme for vindkraft



▪ 5.8 Milliarder i anslått investeringsramme

▪ 2000 GWh årlig produksjon

▪ 80 til 139 vindturbiner

▪ Strøm til;

▪ 103 600 husstander eller

▪ 518 000 Elbiler eller

▪ 592 000 tyske husstander

▪ CO2 reduksjon gjennom fortrenging av 

kullkraft

▪ 2,5 mill tonn CO2 – 5% av Norges utslipp
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Mulige nøkkeltall for Tveiteheia, Stemheia og 
Lauvdalsheiene



Lokale og regionale muligheter under 

byggingen:

▪ 30 % av investeringen er infrastruktur

▪ Opptil 1750 millioner

▪ Resterende turbiner og elektromekanisk

▪ 3B Fiberglass leverer til hver tredje 

turbin i Europa

▪ Tårn i Tre Aanesland ?

Lokale og regionale muligheter i 

driftsperioden, totalt 120-180 millioner: 

▪ 10-15 % av årlig omsetning legges igjen 

lokalt og regionalt

▪ 80 – 120 millioner

▪ Lokale arbeidsplasser i driftsperioden

▪ 15 – 30 lokalt ansatte

▪ Eiendomsskatt

▪ 18 – 20 millioner årlig (2020 satser)

▪ Grunneierkompensasjon

▪ 14 – 16 millioner årlig
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Mulige ringvirkninger

Reversibelt Uten subsidier Bærekraftig verdiskaping



Utviklingsstegene

1. Enighet med grunneierne FOR

2. Melding om planlegging FOR

3. Høring av melding om planlegging NVE Høring kommunene

4. Godkjent utredningsprogram NVE

5. Gjennomføring av konsekvensutredningen FOR

6. Behandling av konsekvensutredningen NVE Høring kommunene

7. Ankebehandling OED

8. Prosjektering – kontrakter FOR

9. Bygging FOR
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Takk!
Fred. Olsen Renewables

Gaute Tjensvoll

gaute.tjensvoll@fredolsen.no

Mob:+47 92039102

Pål Gjesdal

pal.gjesdal@fredolsen.no

Mob:+4791610822

Kjetil Traaen Bjørndalen

Kjetil.traaen@fredolsen.com

Mob: +47 4734792

KRNCoaching

Kjell Rune Nakkestad

krn@krncoaching.no

Mob:+47 900 96 609

Joar Stray Kjørrefjord

Joar.kjorrfjord@fredolsen.no

+4761354937
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