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►9 store forskningsprosjekter 

►7 norske forskningspartnere 

►16 brukerpartnere fra industri og 2 fra 
forvaltningen 

►Budsjett: ca 300 MNOK (40 MNOK in 2014) 

►21 PhD og 4 Post-doc studenter 

►Kobler teknologi, økonomi, miljø og samfunnsfag 

http://www.nina.no/
http://www.sintef.no/default.aspx?id=114
http://www.ntnu.no/
http://uni.no/
http://www.niva.no/
http://www.nhm.uio.no/
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Vår FOU-aktivitet på vind og nett 

• BirdWind (CEDREN):  

 Miljøvennlig design av vindkraftverk (2007-2011) 

• GPWind (EU):  

 Good Practice Wind (2010-2012) 

• OPTIPOL (CEDREN):  

 Nett, lokalisering og miljøeffekter (2009-2013) 

• INTACT (Energi Norge):  

 Vindkraft og avbøtende tiltak (2013-2016) 
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• Generelt tett samarbeid med industri, 
forvaltning og frivillige organisasjoner 

• Internasjonalt samarbeid: 

 Radarornitologi: European Network for the Radar 
surveillance of Animal Movement (ENRAM) 

 Vindkraftlokalisering, landskap og fugl (Tsjekkia) 

 Vindkraftlokalisering, økologisk sårbarhet 
(Romania) 

 IEA Wind: Samlet evaluering av miljøeffekter              
og overvåkningstiltak i relasjon til  vindkraft 
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Felles utfordringer 

• Omfattende utbygging på gang: 
 Vindkraft (2020: 6-8 TWh) 

 Sentralnett (2024: 1500 km)  

• Fragmentert kunnskapsgrunnlag 

• Store krav til KU (behov for nye planverktøy) 

• Store interessekonflikter de neste 10 år  
 Behov for økt medvirkning, dialog og konfliktreduksjon 

• Behov for effektive og transparente prosesser 
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Vår tilnærming 

• Hvordan kan vi sikre optimal lokalisering, 
effektive prosesser, brukermedvirkning og 
redusert konfliktnivå? 

 Dialog og felles forståelse 

 Hva er brukernes grad av aksept for ulike kriterier? 

 Konfliktkartlegging (hvor er vi enig og uenig?) 

 Utvikle KU/Planverktøy: 

• Lokalisering av kraftledninger 

• Lokalisering av vindkraftanlegg 

• Micrositing av vindkraftturbiner 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samfunnets krav til 
forsyningssikkerhet 

Formelle og 
uformelle interesser 

Reduser negativ 
påvirkning av 
sammfunnet 

Reduser negativ 
påvirkning av 
naturmiljøet 

Teknologiske krav  
og begrensninger 

Økonomi 

Kost-Nytte 

Kvalitet i 
beslutninger 

Demokratisering 

Medvirkning 

Etterprøvbarhet 

Transparens  
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Dialog og felles forståelse 

• Omfattende dialogprosess: 

 Bred deltagelse fra berørte interessenter 

 Forankring og eierskap til prosessen 

 Erfaringsdeling og felles problemforståelse 

 Resultatrapportering 

 

• Definerte, målbare kriterier: 

 Lovbestemmelser 

 Gjeldende praksis 

 Skjønnsutøvelse 

 

• Stedfestet informasjon 
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Privatpersoner 

Grunneiere 

Interesse-   
organisasjoner 

Forskning 

Bransje- 
organisasjoner 

Forvaltning 

Politikere 

Industri 

Næringsliv 

Andre 

Sektor- 
myndigheter 
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Brukernes grad av aksept 
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«200!!!» 

- «Nei, 120!!!»  
 

Stedfeste enighet/uenighet 

 

 

 

20 meter ikke akseptabelt 
40 meter delvis akseptabelt 
60 meter mest akseptabelt 

20 meter ikke akseptabelt 
70 meter delvis akseptabelt 
120 meter mest akseptabelt 

20 meter ikke akseptabelt 
100 meter delvis akseptabelt 
200 meter mest akseptabelt 

20 meter ikke akseptabelt 
400 meter delvis akseptabelt 
800 meter mest akseptabelt 

Konsensuskart basert på gjennomsnittlig kostnadsindeks Konfliktkart basert på variasjon i kostnadsindeks 



www.nina.no 

Konfliktkart (grad av aksept) 

Økologi 

Konfliktkart innenfor  
hvert perspektiv 

Deltema 
konfliktkart 

Tematiske 
konfliktkart 

Samlet 
konfliktkart 

Kriterier 

Kriterier 

Kriterier 
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• Tekniske kriterier 
 Miljøstress, eksisterende inngrep, 

topografi, bunnforhold og rasfare 

• Samfunnsmessige kriterier 
 Friluftsliv, kulturminner, kulturlandskap, 

bebyggelse, EMS, reindrift, landskaps-
estetikk og synlighet 

• Økologiske kriterier 
 Naturvernområder, INON, rødlistearter, 

skogsfugl, rovfugl og villrein 

• (Økonomiske kriterier) 

Least Cost Path (LCP) 
- Lokalisering av kraftledninger 

OPTIPOL LCP 2.0 



Samlet konfliktnivå Akkumulert 
«kostnadsindeks» 

Optimal korridor og rute 

Korridor og ruteberegning 



Helhetlig beslutningsgrunnlag 
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LCP/LCS har en bred anvendelse 

• Energiproduksjon 

 Vindkraft 

 Offshore rørledninger 

• Akvakultur 

 Grønne konsesjoner 

• Arealplanlegging 

• Vei og Jernbane 

• Radarinstallasjoner 
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• Tekniske kriterier 
 Vindforhold, skogtetthet, topografi, 

terrengkompleksitet, høyde og nærhet           
til overføringsnett 

• Samfunnsmessige kriterier 
 Arealbruk, bosetning, friluftsområder, 

kulturminner, kulturlandskap, landskaps-
estetikk, synlighet, folks aksept, reindrift 
og grunneierforhold. 

• Økologiske kriterier 
 Arealdekke, økologiske funksjonsområder, 

sårbarhet og fugl (kollisjonsfare) 

• (Økonomiske kriterier) 

 

Least Cost Siting (LCS) 
- Lokalisering av vindkraft  

LCS 1.0 
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LCS metodikk 

• Brukermedvirkning 

• Grad av aksept 

• Konfliktkartlegging 

• Lokaliteters egnethet: 

 Størrelse, form, konnektivitet 

 Nærhet til overføringsnett 

 Kostnadsspørsmål 

 ++ 
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Offshore vindkraft 
- Wind farm Sensitivity Index (WSI) 

Artsnavn navn i fil SSI 

Havhest FUGLA 5.8 

Havsule MOBAS 15.1 

Fiskemåke LACAN 12.0 

Sildemåke LAFUS 13.8 

Gråmåke LAARG 12.4 

Svartbak LAMAR 18.3 

Krykkje RITRI 10.5 

Alke ALTOR 17.5 

Lomvi URAAL 20.0 

Alkekonge ALALL 7.0 

Lunde FRARC 13.8 
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Innovative Mitigation Tools for Avian 
Conflicts with wind Turbines (INTACT) 

• Oppdragsgiver:  

 Energi Norge 

• Micrositing av turbiner: 

 Finne områder der vind-
turbiner kan gi økt kolli-
sjonsfare for rovfugl: 

• Trekkleder 

• Terreng som danner 
vertikale luftstrømmer 

 Viktig avbøtende tiltak 
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Trekkleder 
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Eks. Termisk oppdrift 

C:/Arbeid/Prosjekt/3D_Moifjellet/Moifjellet.spv
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Oppsummering 

• OPTIPOL LCP er validert mot KU og viser stor 
romlig korrelasjon med eksisterende kraft-
ledninger. 

• LCS og micrisiting har et stort potensiale for 
bruk i sammenheng med lokalisering av 
vindkraft.  

• Verktøyet er fleksibelt og sikrer økt bruker-
medvirkning, etterprøvbarhet, effektivisering, 
kostnadsreduksjon og konfliktreduksjon ved 
bruk på et tidlig planstadium. 
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Foto på side 1: P. Jordhøy, J. Thomassen, E. B. Thorstad, A. Staverløkk, T. Aarvak, B. Løken/Samfoto 
 

Les dette 
Ønsker du animert 
avslutning kan du bruke 
denne siden som 
avslutning 


