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Sammendrag

Alternativ 1 – Solkraft med 
dagens nettbegrensning
Kapasitet på strømnettet ut til Smøla er på 160 
MVA og er dimensjonert  til vindkraftverket på 
150,4 MW. Analyser i den digitale tvillingen av 
simulert solkraft, vindkraftproduksjonsdata 
og strømnettet viser at vi kan installere 240 
MWp solkraft på Smøla, og kun tape 5% av den 
produserte energien i et hybrid kraftverk. Dette 
alternativet gir lavest investeringskostnad på 
1920 MNOK og har en LCOE (Levelized cost of 
energy) på 69 øre/kWh. 

Alternativ 2 – Solkraft med 
dagens nettbegrensning  
og batteri/energilagring
I dette alternativet vurderes i tillegg ett batteri 
for å minimere tapt energi fra solkraftverket på 
240 MWp. Det reduserer tapt energi med 55%, 
men samlet investeringskostnad øker til 3543 
MNOK så LCOE øker til 112 øre/kWh. 

Alternativ 3 – Solkraft med 
nettutvidelse
I alternativ 3 utnyttes nesten hele dagens 
vindpark til solkraftanlegget med en installert 
effekt på 911 MWp. Dette er et virkelig stort 
anlegg og er sannsynligvis en teoretisk øvelse. 
Alternativet har størst investeringskostnad på 
7561 MNOK, men lavest LCOE på 64 øre/kWh. 
Det kommer av lavere tap da solkraftparken er 
optimalt dimensjonert med hensyn til dagens 
vindkraftproduksjon og en nettutvidelse på  
500 MVA. 

Det er flere fordeler ved å 
samlokalisere solkraft og vindkraft. 
Det muliggjør bedre utnyttelse av areal 
og eksisterende infrastruktur som 
veier og strømnett.  Produksjonen fra 
disse to  energikildene komplimenterer 
hverandre gjennom året og døgnet. 
Generelt produserer vindkraft mer 
om vinteren og på natten, mens 
solkraft naturligvis produserer mer på 
sommeren og dagtid.

Disse fordelene er fremtredende også ved Smøla. I 
denne mulighetsstudien er det vurdert tre forskjellige 
alternativer der nettkapasitet setter begrensinger 
på det tekniske potensialet for solkraft i vindparken. 
Solkraftverket er simulert i egen programvare og den 
digitale tvillingen er benyttet for å analysere strøm-
produksjonsdata og nettbegrensning.  
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Prosjektet anbefaler generelt alternativ 1 som mest 
aktuell, men lagringsløsninger kan nok optimaliseres 
ytterligere og dette kan bidra  til økt lønnsomhet. 
Potensialet for solkraft uten nettutvidelse er så  
stort at et større solkraftverk på Smøla sannsynligvis 
vil begrenses av andre faktorer som for eksempel 
miljø, natur, arealbruk, publikumsaksept eller  
investeringsvilje.

Det er også sett på en nedskalert versjon av alter-
nativ 1 på 8 MWp med en investeringskostnad på 
52 MNOK og en LCOE på 50 øre/kWh. Her er det 
forutsatt at det kun bygges ut på eksisterende par-
keringsplasser. Dette alternativet gir vesentlig bedre 
lønnsomhet enn de tre alternativene og illustrerer 
at tiltaket kan bli lønnsomt mulig ved tilpasninger av 
størrelse, plassering og annen optimalisering. 

Den digitale tvillingen som leveres sammen med 
denne rapporten kan brukes til å undersøke hvordan 
et solkraftverk påvirker kapasiteten til strømnettet 
og energiproduksjonen på Smøla. I versjonen som 
foreligger er det mulig å variere størrelsen og de 
tekniske løsningene for et solkraftverk og eventuelle 
batterilagringsløsninger. Tvillingen er modulær, og 
det er mulig å legge til nye moduler for å undersøke 
hvordan andre energilagringsløsninger, laster 
som for eksempel hydrogenproduksjon og andre 
energiproduserende komponenter vil passe inn i 
energisystemet på Smøla. Siden solkraftverket ikke 
er bygd, er den «fysiske» motparten til tvillingen et 
simulert anlegg i Pvsyst. Ved en eventuell bygging 
av solkraftverk vil detaljeringsnivået til den digitale 
tvillingen kunne økes betraktelig, og kunne brukes til 
operasjonell overvåkning av anlegget for å avdekke 
driftsproblemer ved det fysiske anlegget. 

Solkraftverkets klimapåvirkning er avhengig av flere 
faktorer. Dette inkluderer materialer og ressurser 
til solcelleanlegget og infrastruktur, transport og 

energibruk i anleggsfasen, transport i driftsfasen, og 
utslipp fra arealbruksendringer. I denne fasen av vur-
deringen er det ikke konkludert med hvilket av de tre 
alternativene som er best. Generelt kan det sies at 
alternativ 1 vil under etablering av anlegget bidra til å 
gi lavest  klimagassutslipp da anlegget krever mindre 
materialer og ressurser. Effekten på naturmangfold 
er sannsynligvis negativ, men det er usikkert hvor 
mye påvirkning et solkraftverk vil ha. Det vil være 
nødvendig med en grundig konsekvensutredning  
før en eventuell utførelse.  

Alle de tre vurderte alternativene har negativ lønn-
somhet med de forutsetningene vi har lagt til grunn. 
Det er alternativ 1 som har den minst negative netto 
nåverdien, estimert til -616 MNOK. Alternativ 2 er 
estimert til ca. -2 111 MNOK og alternativ 3 har en 
beregnet nåverdi på -1 958 MNOK. Resultatene er 
relativt følsomme for endringer i forutsetningene. 
Særlig relevant er kraftpriser og investeringskostna-
der, da disse både er usikre og har stor betydning for 
resultatet noe som fremgår av sensitivitetsanalysene. 
De ikke-prissatte samfunnsøkonomiske effektene 
er vurdert på et overordnet nivå, men ser ut til å gi 
en del positive virkninger sammenlignet med nullal-
ternativet. Alle alternativer vil gi positive effekter for 
forsyningssikkerheten. 

For forskning og utvikling vurderer vi at hybrid-
kraftverket på Smøla vil kunne bli et unikt og svært 
nyttig verktøy for både FoU og undervisning i Norge. 
For kommunen og regionen vil solkraftverket være 
positivt for arbeidsmarked og næringsliv med en 
solcellepark. Det er et tynt rekrutteringsgrunnlag i 
Smøla, men tilføring av nye arbeidsplasser kan også 
medføre nye tilflyttere eller at det kan gi økt pendling 
inn til kommunen. For kommunen vil solkraftverket 
kunne gi noe økte skatteinntekter, men med dagens 
rekrutteringsgrunnlag og skatteregler vil effektene 
være relativt begrenset.
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Figur 1: Enkel oversikt over kraftsystemet 
på Smøla i alternativ 1. Det kan bygges ut 
betydelige mengder solkraft i vindparken 
på Smøla uten utvidelse av strømnettet.
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Forord

Denne rapporten ser på muligheten for å legge et 
stort solkraftverk innenfor rammene av vindkraftver-
ket på Smøla. Rapporten er skrevet av COWI og IFE 
på bestilling av Møre og Romsdal Fylkeskommune. 
Temaet for rapporten, utbygging av ny, fornybar 
kraftproduksjon i Norge, er brennhett. Til tross for at 
Norge historisk sett har vært en krafteksportør ligger 
plutselig Norge an til å nå en situasjon med betydelig 
kraftunderskudd i løpet av noen få år.  Dette skyldes 
en forventet økt elektrifisering av blant annet industri 
og transport. Norge vil raskt få et prekært behov 
for ny fornybar kraft, og nye kraftverk må derfor på 
plass så fort som mulig. Solkraft er spesielt godt 
egnet til dette formålet, dette er en kraftform vi vet 
det tar kort tid å utvikle og bygge. 

Fylkeskommunens ide om å legge et solkraftverk 
innenfor rammene av vindkraftverket på Smøla 
svarer på tre av hovedutfordringene knyttet til det 
grønne skiftet. Den ene utfordringen er tilgang til 
egnede arealer. Land er verdifullt. Få ønsker ned-
bygging av matjord, som ofte er det billigste å bygge 
på. Hensyn til blant annet natur, miljø og folks ferdsel 
gjør jobben med å finne andre, større arealer for nye 
kraftverk utfordrende. Økt produksjon av fornybar 
kraft fra arealer som allerede er beslaglagt til kraft-
produksjon kan derfor være en viktig nøkkel. I tillegg 
til at et vindkraftverk kan romme et stort solkraftverk 
er det også mulig å få til synergistisk bruk av infra-
struktur og veier. 

Den andre utfordringen er selve nettkapasiteten. 
Nye kraftverk fører som regel til ny nettutbygging. 
Samlokalisering av sol- og vindkraftverk gir også 
her positive effekter. Sol- og vindressursene er ofte 
komplementære: et solkraftverk vil produsere mest 
om dagen og om sommeren, mens vindkraftverk pro-
duserer mer om vinteren og om natten. Vi viser i den-
ne rapporten at svært lite av solkraften vil går tapt 

i et nett som er dimensjonert for et vindkraftverk. 
Plasseringen av et solkraftverk innenfor rammene 
av et vindkraftverk vil gi økt kraftproduksjon og økt 
utnyttelse av nettet.

Den tredje utfordringen er knyttet til aksept i befolk-
ningen. For at man skal lykkes med å utvikle store 
mengder ny kraftproduksjon i Norge uten vesentlig 
konflikt må utbyggingen gjøres på en riktig måte.  
Her er igjen areal en viktig faktor, men også gode 
og åpne utviklingsprosesser er viktige for å sikre at 
lokalsamfunnet har en reell medvirkning.

Til tross for at solkraftverk fortsatt står for en 
beskjeden andel av Norsk kraftproduksjon er 
potensialet enormt. Ved bruk av “grå” arealer, altså 
arealer forbundet med lavt, forventet konfliktnivå, 
kan nesten 200 TWh bygges ut i Norge ifølge en 
ny rapport fra Multiconsult. Utbyggingstakten av 
solcelleanlegg i bygg er i enormt rask vekst i Norge. 
Norge har imidlertid ingen større bakkemonterte 
solkraftverk på plass, slik som både Sverige og 
Danmark har mange av. Basert på informasjon fra 
utbyggere og utviklere forventer vi stor vekst i 
Norge for både bygningsmontert og bakkemontert 
solkraft de neste årene.

Kraftsituasjonen står i dag høyt på den poli-
tiske agendaen. Vi mener Møre og Romsdal 
Fylkeskommune har vært fremoverlent i sitt 
oppdrag. Til tross for at ingen energikilder er uten 
konflikt eller negative sider, må ny kraftproduksjon 
bygges ut. Et samlokalisert sol- og vindkraftverk 
kan være en god løsning, og gi betydelige mengder 
ny, fornybar kraft, reduserte arealkonflikter og økt 
nytten av nettinvesteringer. 

Nils Rusås Ruud, prosjektleder, COWI  
Erik Stensrud Marstein, sjefsforsker solkraft, IFE
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Forkortelser og 
definisjoner

Definisjoner

Merkeeffekt, kWp 
Effekten et solkraftsystem måler under standard 
test betingelser. Merkeeffekten er nyttig for å 
sammenligne solkraftsystem størrelser, da faktisk 
levert effekt varierer med innstrålt solenergi, 
temperatur og strålingsspektrum. 

Spesifikk ytelse, kWh/kWp/år
Spesifikk ytelse angir hvor mange kWh solkraft-
anlegget produserer per installerte kWp for ett 
år. Spesifikk ytelse er avhengig av lokasjon og 
systemdesign.

Curtailment, tapt energi
Energi som holdes tilbake fra å produseres,  
ofte på grunn av begrensinger i strømnett. 

PV Photovoltaic (fotovoltaic)
kWp  Kilowatt peak
MWp Megawatt peak
GWp Gigawatt peak
kWh Kilowatttime 
GWh Gigawattime (1 000 kWh)
TWh Terrawatttime (1 000 000 kWh)

Forkortelser

CAPEX
CAPEX står for «capital expenditure» og refererer 
til kostnadene knyttet til å kjøpe eller utvikle fast 
eiendom, maskiner, utstyr eller andre langsiktige 
aktiva. I denne sammenheng er CAPEX total 
investeringskostnad.

OPEX
OPEX står for «operating expenditure» og refererer 
til de daglige driftskostnadene som en virksomhet 
har. I denne sammenheng er OPEX kostnaden drift 
og vedlikeholds kostnader for solkraftparken. 

Temperaturkoeffisienter
Temperaturkoeffisenten beskriver hvor mye effekti-
viteten til et solcellepanel endrer seg som funksjon 
av temperatur. Typiske verdier er -0.3-0.5 %/°C, 
altså at effektiviteten til panelet øker med 0.3-0.5 % 
per grad temperaturen faller.
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1 Introduksjon 
og bakgrunn

1.1 Introduksjon
Dette  dokumentet er utarbeidet av COWI AS  
og Institutt for energiteknikk.

COWI er et verdensomspennende rådgivningsselskap med god 
kapasitet og dyktige fagpersoner, noe som gir trygghet med hensyn 
til effektivitet og god samhandling. COWI Norge har i dag rundt 1400 
ansatte fordelt på 20 kontoret over hele landet. I tillegg har COWI i 
dette prosjektet benyttet internasjonale storskala solkrafteksperter. 
COWI har bred erfaring fra prosjektering av solcelleanlegg og har 
flere større prosjekter hvor det arbeides tverrfaglig for å oppnå gode, 
innovative løsninger. COWI lanserte ved starten av 2022 sin nye strategi 
Future Now som er rammeverket bak storsatsingen på fornybar energi, 
hvor solkraft har en nøkkelrolle. 

IFE, Institutt for energiteknikk, har siden 1948 vært internasjonalt 
ledende innen forskning på energi og har Norges ledende forsknings-
miljø innen solkraft. Avdelingen for solkraftsystemer utfører forskning 
og utvikling relatert til storskala bakkemontert solkraftanlegg, flytende 
solkraftsystemer og integrerte systemer, deriblant hybride kraftverk 
som kombinerer ulike fornybare produksjonsformer. Her jobber IFE i  
tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for større 
utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier. I tillegg har 
IFE store forskningsmiljøer innen energisystemanalyse, batterier og 
hydrogenteknologi. 

Både IFE og COWI finner digital tvilling, hybride energiparker med 
kombinasjon av sol- og vindkraft og de grenseliggende spørsmålene 
interessante fra både et forskings- og samfunnsperspektiv. Lærdom 
hentet fra dette prosjektet er verdifull og kan kunne skape r ingvirknin-
ger av verdier i senere prosjekter. 
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1.2 Oppgaven
COWI og IFE har på vegne av Møre og Romsdal 
fylkeskommune utredet mulighetene for en større 
solpark i vindparken på Smøla. Utredningen inklu-
derer en digital tvilling, simulering av solkraftpoten-
sialet og en vurdering av dagens kraftsituasjon med 
strømforbruk og strømnettbegrensning på Smøla. 
Det utføres også en samfunnsøkonomisk analyse 
og miljøvurderinger. Solkraftverket skal dimensjo-
neres etter praktiske og økonomiske forhold. Dette 
inkluderer også en beregning av maksimalt potensi-
al for solkraft i vindparkområdet. 

I mulighetsstudien skal det etableres 3 forskjellige 
alternativer for et kombinert sol- og vindkraftverk. 
Alternativene skal vurderes mot hverandre med 
bakgrunn i tekniske, økonomiske og miljømessige 
grunner.

Utredningen skal bidra til å bygge kompetanse om 
potensial for produksjon av elektrisitet fra solenergi 
og mulighetene til å etablere større solkraftparker i 
regionen. 

1.3 Oppbygging 
av rapporten 

Kapittel 1 er en introduksjon til utredningen. Her blir 
bakgrunn, mål for utredningen, problemstilling og 
struktur for rapporten beskrevet. 

Kapittel 2 skisserer dagens situasjon på Smøla. 
En oversikt over dagens befolkning og sysselset-
ting. Det tas også for seg dagens vindkraftpark, 
strømnettets størrelse og forbruket på øyen. 
Avslutningsvis blir dagens situasjon for naturmang-
foldet redegjort for. 

Kapittel 3 legger grunnlag for de tre alternativene. 
Her beskrives potensialet for solkraft, batteri og 
nettutvidelse. Det simulerte solkraftverket vil 
fungerer som den fysiske motparten til den digitale 
tvillingen videre i rapporten. 

Kapittel 4 redegjør kort om hva de forskjellige 
alternativene som evalueres skal inneholde. 
Alternativene blir videre evaluert i den digitale 
tvillingen og med hensyn på miljø og  
samfunnsøkonomi.

Kapittel 5 omhandler den digitale tvillingen for å 
dimensjonere solparken med hensyn på strømnett 
og arealbruk i vindparken. De tre alternativene blir 
her konkretisert til størrelser for solparken, batteri 
og nettutvidelse.

Kapittel 6 evaluerer de tre alternativene med tanke 
på samfunnsøkonomi og miljø. De tre alternativene 
evalueres for prissatte virkninger som lønnsomhet 
og LCOE, samt ikke-prissatte effekter som miljø og 
forsyningssikkerhet. 

I kapittel 7 gir prosjektet sine anbefalinger for 
videre arbeid. 

Deretter følger referanser, figurer, tabeller og 
brukerveiledning for den digitale tvillingen.
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2 Dagens situasjon 
og forventet 
utvikling

Nullalternativet er en forsvarlig videreføring av dagens 
situasjon. Det er vedtatt politikk (regelverk, lover, 
grenseverdier m.v.) som skal ligge til grunn for  
utformingen av nullalternativet (Finansdepartementetet, 
2021). Nullalternativet er at det ikke etableres solenergi  
på Smøla, men at dagens vindkraftproduksjon videreføres.  
I dette kapittelet vil det bli sett nærmere på dagens  
situasjon i Smøla kommune uten at det innføres noe tiltak. 
For blant annet befolkning, sysselsetting, klimatiske  
forhold, vindparken og strømnettet i dag.  

2.1 Smøla   
Smøla er en kommune i Møre og Romsdal fylke som ligger helt nordvest på 
Nordmøre. Øya Smøla har rundt 83% av befolkningen i kommunen. Det meste  
av bosettingen på øya ligger langs kysten. Bosettingen er tettest i området  
Brattvær-Dyrnesvågen i nordvest, Hopen-Rokstad i nordøst og rundt Edøy 
kyrkestad i sør (Thorsnæs, 2022).

Smøla kommune har 2 152 innbyggere per 3.kvartal 2022 (SSB, 2022).  
Antall registrerte helt arbeidsledige (prosent) på Smøla per oktober 2022 er  
0,4 prosent.  Dette er lavere enn Møre og Romsdal fylke som har 1,4 prosent 
arbeidsledighet per oktober 2022 (NAV, 2022). Smøla har færre personer  
med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet, men flere med videregående  
skole/fagskole. Medianinntekten på Smøla er under fylket og landet. 

Smøla har et variert næringsliv. Jordbruk og fiske er den klart viktigste  
næringen, som også har gitt arbeidsplasser innen andre næringer som  
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bygg- og anlegg. Videre har det vært stor vekst i havbruket.  
Reiselivsnæringen har de siste årene har spesialisert seg mer  
på opplevelsesbasert reiseliv (Smøla kommune, 2020). 

I de samfunnsøkonomiske vurderingene ser vi nærmere på  
befolkningsutvikling, sysselsetting og næringsliv i Smøla kommune.

2.2 Vindparken
Dagens vindpark på Smøla eier og driftes av Statkraft. Den ble bygget i 
to trinn, det første i 2002 og det andre i 2005 (Statkraft, u.d.). Den har 
en total installert effekt på 150,4 MW og var i sin tid Europas største og 
størst i Norge frem til 2017. Parken består av 68 vindturbiner på 2,0 eller 
2,3 MW og produserer ca 355 GWh i året. Arealet til parken er ca 18 km². 

Vindturbinene har en transformator i bunnen som transformerer 
strømmen til 22 kV. De er tilkoblet en trafostasjon omtrent midt i parken 
med to 22/132 kV transformatorer. Herfra er parken tilkoblet fastlandet 
gjennom Nordheim. 

Statkraft har uttalt i møte at de planlegger å drifte parken som den er 
frem til omkring 2030, men konsesjonen varer til 2035 (NVE, 2017). 
Statkraft starter høsten 2022 sitt prosjekt for å planlegge en videreut-
vikling av vindparken på Smøla. Ingen muligheter utelukkes. Et mulig 
scenario er færre og større vindturbiner. Et hybrid kraftverk med sol-
kraft, som denne rapporten fortar seg, vil også vurderes. 

For å kunne ha et konkret nullalternativ å sammenlikne med, er det for 
vurderingene i denne rapporten antatt at vindkraftproduksjonen videre-
føres med dagens omfang.   

2.3 Strømnett og 
forbruk

Smøla er tilknyttet fastlandet via Nordheim gjennom en blanding av 
totalt 30 km med jordkabel, sjøkabel og luftlinjer på 132 kV. Den begren-
sende faktoren er både sjøkabelen og jordkabel som har en kapasitet 
på 160 MVA. Denne tilkoblingen er tilpasset dagens vindpark og ved 
enkelte tider utnyttes kapasiteten til det fulle. Nettet til Smøla oppfyller 
foreløpig ikke prinsippet om «N-1» som betyr at en tilkobling kan falle ut 
og strømnettet kan fortsatt driftes. 

Forbruket ved Smøla er relativt lite i forhold til vindparkens produksjon. 
Forbruket varierer mellom 3-4 MVA på sommerstid opp mot 6-7 MVA 
på vinteren. Det er flere interessenter for å bygge ut industri ved Smøla, 

Figur 2: Smøla vindpark består 
av 68 vindturbiner på 2,0 og 
2,3 MW.
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som kan øke forbruket vesentlig. Det er generelt gunstig å plassere store 
forbruk i nærheten av produksjon for å redusere tap i strømnett. 

2.4 Naturmangfold
Smøla består av flere øyer, og landskapet er dominert av myr, knauser og 
lynghei. Klimaet er mildt med relativt kort vinter og moderat varm sommer. 
Smøla er blant annet kjent for å huse en stor bestand av havørn. Det står 
mer om konsekvensene av utbygging av solkraft på Smøla i kapittel 6.4.

Rødlistestatus er hentet fra Norsk rødliste for arter og naturtyper 
(Artsdatabanken.no).

2.4.1 Naturgrunnlag
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone, svakt oseanisk seksjon. 
Berggrunnen veksler mellom amfibolgneis, hyperitt (gabbro), migmatitt, 
hornblendedioritt, og vulkansk breksje. Den lokale berggrunnen kan gi 
grunnlag for noe kravfull natur tilknyttet intermediære bergarter, men 
trolig finnes det ikke mye kalkrevende naturtyper her. Store områder 
mangler eller har et tynt løsmassedekke, og det er mye berg i dagen.  
I forsenkninger finnes torv (NGU.no).

2.4.2 Naturtyper
Det er ingen registrerte naturtyper i utredningsområdet (Naturbase.no). 
Dette betyr ikke at de ikke finnes her, men heller at området er mangelfullt 
kartlagt. Andre deler av Smøla er godt kartlagt; med store områder med 
kystlynghei, ulike myrtyper som nedbørsmyr, jordvannsmyr, atlantisk 
høymyr, og boreal hei. Alle disse naturtypene finnes trolig i stor utstrek-
ning også i utredningsområdet.

2.4.3 Arter
En lang rekke fugl er kjent fra området, og utredningsområdet er doku-
mentert som viktig leveområde og trekkrute for fugl. Flere rødlistede fugl 
er registrert i utredningsområdet: Jaktfalk (VU), heilo (NT), fiskemåke 
(VU), tyvjo (VU), ærfugl (VU), storspove (EN), gråmåke (VU), hønsehauk 
(VU), sanglerke (NT), tjeld (NT), vipe (CR), lerkefalk (NT), grønnfink (VU), 
storskarv (NT), sandsvale (VU), tretåspett (NT), makrellterne (EN), rødstilk 
(NT) og myrhauk (EN).

Ørret og ål (EN) er kjent fra flere av vassdragene i utredningsområdet,  
og kysthumle (NT) og hare (NT) er registrert.
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3 Teknisk 
mulighetsrom 
ved en større 
solkraftpark 
på Smøla

Dette kapitlet legger grunnlag for de tre alternativene. 
Her beskrives potensialet for solkraft, batteri og 
nettutvidelse. Det simulerte solkraftverket vil fungerer 
som den fysiske motparten til den digitale tvillingen 
videre i rapporten. 

3.1 Solkraft
Solceller er unike i måten de direkte konverterer solens innkommende 
lys til elektrisitet. Dette gjør de uten støy og forurensning under drift. Det 
faktum at solcellepaneler ofte står i ro og uten bevegelige deler, gjør dem 
robuste og reduserer behovet for vedlikehold. Dette gir en forutsigbar 
energiproduksjon, lang levetid og potensielt lave kostnader. 

Til tross for at solenergi er noe vi har mye av, står det kun for en liten 
brøkdel av dagens energisammensetning. Veksten av solkraft i Norge er 
derimot sterk, og den totale kapasiteten økte med over 30% i 2021, og 
frem til september 2022 hadde veksten passert 100%   årlig vekst. Det er 
vel og bra med høy vekst, men med over 30% økning i 2021 var det bare 
186,5 MWp tilknyttet det norske strømnettet. På et normalår tilsvarer 
dette en kraftproduksjon på 150-160 GWh, som ligger på rundt 0,1% av 
den norske kraftproduksjonen på et normalår (Hole, 2022).
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3.1.1 Solkraftpotensialet i 
vindkraftparken 

Området vurdert for solkraft er samme sted som vindparken ved 
Smøla. Dette området er skissert ut med oransje linje i Figur 3. 
Solkraftpotensialet er simulert i mindre referanseområdet skissert 
i figur 4, og med antatt lik spesifikk ytelse og solkraftmodul tetthet 
er solkraftpotensialet for hele området vist i figur 3 skalert opp. 
Solkraftpotensialet er beregnet ved å plassere solcellemoduler i 
PVcase (AutoCAD) etter terreng hentet fra Høydedata, ortografi fra 
åpne kartkilder, og simulert i PVsyst.

Figur 3: Viser området det i dag er en vindkraftpark og området vurdert for solkraftproduksjon.

I forkant av utplassering av solcellemodul, ble hele vindkraftområdet 
vurdert i henhold til Håndbok 13 og Natur i Norge (NiN), ortografi og 
befaring. Det er også gjort en ikke prissatt virkningsvurdering hvor 
arealbeslag på det tenkte området forklares mer detaljert i kapittel 
6.4.1. Fra vurderingene gjort kom det fram at området har en rekke 
større og mindre myr- og vannområder som var godt synlig ved å 
legge ortografi bildet inn i topografimodellen i PVcase. Området 
tilgjengelig for solkraft fratrukket de største myrområder og veier, ble 
beregnet til å være 15 km². Myr er ikke vurdert tilgjengelig da den har 
et høyt opptak og lagring av karbon. Dette er forklart i mer detalj i 
kapittel 6.4.1 Arealbeslag. 
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Figur 4: Viser referanseområdet (blå) brukt som simuleringsunderlag av solkraftproduksjonen. 
Oransje linje viser vindkraftpark området.   Det skraverte området er større myrområder.

Området skissert med oransje linje, inkludert skraverte i oransje, er 
16 km² og skissert fra NVE Atlas sine grenser for vindparken (NVE A., 
2022). Området er så stort at et referanseområde skissert med blå 
linje på 2,4 km² ble brukt for å simulere solkraftpotensialet. Området 
tilgjengelig skissert i oransje, to store myrer skravert i oransje og 
referanseområdet for simuleringen skissert i blå er vist i Figur 4.

Solcellemodulene ble dermed plassert på berg områder i referanseom-
rådet med plass til serviceveier mellom større solcellemodulgrupper, 
og ikke områder med vann eller myr. Videre ble det ikke plassert sol-
cellemoduler på veier og lagt inn god distanse til vindturbinene grunnet 
skygge og mulighet for iskast fra turbinbladene. Hvis terrenget gjorde at 
solcellemodulene hellet for mye øst eller vest ble de fjernet. 

Topografivariasjonene og myr-, vann-, vindturbin- og veidekningen i re-
feranseområdet ble vurdert som representativt for hele det tilgjengelige 
området (vindkraft arealet trukket fra de største myrområdene og veier). 
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Tabell 1: Viser maksimal installert effekt for et solkraftsystem i vindkraftparken med 
solkraftsystemet simulerte spesifikke ytelse og strømproduksjon første året.

Figur 5: Strømproduksjon første året ved maksimal utnyttelse av området.

Solkraftproduksjonen simulert i referanse området vist på figuren ble derfor skalert opp 
med en faktor på 6,29 for å vise total potensiell solkraftproduksjon for arealet i vindkraft-
parken. Det er antatt at solcellemodultetthet og spesifikk ytelse vil være den samme 
uavhengig av størrelse på parken. Skaleringsfaktoren innebærer en 60,4 Wp/m² solcellemo-
dultetthet. Tabell 1 viser simulert installert effekt, spesifikk ytelse, produksjon første året og 
areal for det simulerte referanseområde og hele området tilgjengelig. Figur 5 viser hvordan 
den beregnede strømproduksjonen fordeler seg utover året for hele området (første året). 

Installert  
effekt

Spesifikk  
ytelse

Strømproduksjon 
første året

Område (m²)

Areal simulert 144,9 MWp 871 kWh/kWp/år 126,2 GWh 2,4 km²

Hele området 911,4 MWp 871 kWh/kWp/år 870,8 GWh 15 km²
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3.1.2 Simulering og 
beregninger

Plassering av solcellemoduler 
Programvaren PVcase er benyttet for å plassere ut 
2x12 solcellemodulgrupper. Disse er plassert minst 
40 cm over bakken, avhengig av topografi, vinklet 
32° grader rettet mot sør med 10 meter pitch mellom 
radene. Størrelsen på solcellemodulene valgt i 
PVcase passer 655-690 Wp Trina Solar solcellepane-
ler. Både topografi og solcellemodulenes plassering, 
ble så importert i PVsyst. 

Simulering av 
solkraftpotensialet
Programvaren PVsyst 7.2, ble brukt for å simulere 
solkraftsystemet. PVsyst er en anerkjent programva-
re som gjør det mulig å vurdere effekten av skygger 
og ulike tap. PVsyst har også som fordel å tilby et 
bredt spekter av solcellemoduler og vekselrettere, 
samt typiske meteorologiske år data fra interne 
databaser. Programvaren tilbyr også 3D-skygge 
scene for å simulere virkningen av skyggene på 
solkraftsystemet designet. 

Meteonorm 8.0 (1991-2013) for Jøstølen (63,3980° 
N, 7,99050° E, 17m høyde) med timesoppløsning som 
oppgir forventet innstrålingsmengde og vinkel på 
innkommende sollys er benyttet. Trina solar TSM-
DEG21C-20-665Wp på 665Wp tosidige (bifacial) 
solcellemoduler ble valgt og Sungrow SG3400 
inverter på 3437 kWac. Solcellemodulene er satt 
i 7515 strenger med 29 solcellemodul per streng 
som deretter er fordelt utover 33 vekselrettere. AC/
DC dimensjoneringen ble satt til 1,28. Figur 6 viser 
hvordan solcellemoduler er plassert ut i et mindre 
område i referanseområdet. 

Figur 6: Viser solcellemodulenes(blå) plassering  
ut i terrenget (grønn).

Meteonorm klimadataene ble vurdert best fra data-
kildene PVsyst hadde tilgjengelig. Valgte solcellemo-
duler og vekselretter er derimot kun en illustrasjon 
og nødvendig basis for simulering av produksjon- og 
ytelsespotensial. Solcellemodulen er tosidig (bifa-
cial) som gir en ekstra strømproduksjon fra sollys 
reflektert fra bakken til baksiden av solcellemodulen. 
Solcellepanelene har en effektivitet på 21,1% som er 
representativt for effektiviteten på dagens kost-
nadseffektive paneler. Ved realisering av prosjektet 
anbefales det å velge produkter med høyest kvalitet/
pris ratio tilgjengelig på markedet. Hvis disse pane-
lene har høyere effektivitet, vil samme området med 
likt solcelleareal produsere mer strøm.

Solcellemodulene har som nevnt en helning på 32° 
grader rettet mot sør. Det ble utført en optimalisering 
av helningsvinkelen for å maksimere årlig produksjon 
32° ± 1° grad ga høyest ytelse for området etter 
tenkt plassering i referanseområdet, med referanse-
områdets terreng og 10m pitch mellom solcellemo-
dulene. 
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Tabell 2: Viser albedoverdier benyttet i PVsyst beregninger.

Påvirkning av ytelsen i 
simuleringen
Spesifikk ytelse er simulert til å være 871 kWh/kWp/
år som fremstår realistisk for lokasjonen, men kan 
være noe lavt. 

Det kommer frem i simuleringen at skygge fra 
næromliggende objekter og terreng er 7,51%. Fra 3D 
scenen ser en at panelene ikke kaster skygge på 
hverandre før midt på dagen i slutten av september, 
men at noen av solcellemodulenes plassering 
får skygge fra terrenget tidligere. Ved å plassere 
solcellemodulene enda mer kritisk slik at topografien 
skygger mindre, kan dette tapet bli redusert. 

Simuleringen gir også 1,50% tap grunnet LID (lys 
indusert degradering). Ved valg av solcellemodul 
er p-type monokrystallinsk solcellemodul valgt. 
Markedet går mer over mot n-type solcellemoduler, 
hvor denne defekten ikke påvirker i samme grad. 
Dermed kan en forvente at en slik reduksjon ikke er 
relevant ved iverksettelse av prosjektet da n-type 
paneler nok blir valgt. 

Videre er antagelser med tap knyttet til ledninger og 
tilleggsutstyr antatt å være lignende tidligere mer 
detaljerte storskala solkraftparker simulert av COWI. 
En tapsfaktor som skiller seg ut som stor er AC 
ohmske tap på 9,69%. Det er forventet å komme tap 

Måned Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Albedo 
verdi 0,7 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6

knyttet til frakten av strømmen fra solcellemodulene 
til trafostasjonen, men kan tenkes at det simulerte 
tapet er noe høyt. 

AC/DC ratioen ble satt til 1,28. Dette mener vi er en 
god dimensjonering, men kan være høyere. AC/DC 
rationen gir bedre utnyttelse av vekselretter (inver-
ter) og lavere tap.

Kombinasjonen av at solcellemodulene kontinuerlig 
kan bli kjølt ned av vind på både frem- og baksiden 
og temperaturene forventet i området gir faktisk en 
0,39% økning i produksjon. 

Soiling er satt til null for alle måneder, mens albedo 
er satt i henhold til Tabell 2. Verdiene ble satt ut de 
historiske snøforholdene på Smøla funnet fra Norsk 
Klimaservice senter med hensyn til typiske PVsyst 
albedo verdier for ulike bakketyper og dialog mellom 
COWI og IFE (klimaservicesenter, 2022). 

Produksjon gjennom levetiden
Ved beregning av solkraftproduksjonen gjennom hele 
levetiden er en levetid på 30 år antatt, og en noe 
konservativ årlig gjennomsnittlig degraderingsrate 
på 0,2% (E.B. Sveen, u.d.). Da vil systemet gjennom 
levetiden ha en samlet strømproduksjon på 25 TWh, 
dersom hele det tilgjengelige området bygget ut med 
solkraft.
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3.1.3 Teknisk løsning

Teknisk løsning 
Den tekniske løsningen anbefalt er tosidige (bifacial) 
solcellemoduler med 32° graders helning mot sør. 
Optimal helning ble estimert gjennom PVsyst og 
tok hensyn til innstrålingsdata, topografien og tenkt 
plassering av solcellemoduler.  

Gjennom prosjektperioden ble paneler med en- eller 
to-aksesystem vurdert. Et slikt system ville gitt 
høyere ytelse da monterinssystemet ville tillatt 
solcellepanelene å følge solen og dermed ville flere 
solstråler truffet solcellemodulene gjennom døgnet 
og året. Utfordringen er derimot at med bevegelig 
deler, øker risikoen signifikant for at feil kan oppstå, 
spesielt på Smøla hvor det er mye vind. Reparasjoner 
ville utgjort en uforutsett kostnad og unødvendig 
kostnad, relativt til den økte verdien som kom med 
økt solkraftproduksjon. Monteringssystemet ville 
også vært dyrere enn valgt løsning.    

Det ble også vurdert tosidige (bifacial) vertikalt mon-
terte solcellepaneler. En slik orientering på solcelle-
modulene ville krevd en lavere solcellemodul tetthet 
(gitt at modulgruppene var like store) og gir en lavere 
spesifikk ytelse. Fordelen med denne orientering er 
at de vil produsere strøm tidligere om morgenen og 
senere på kvelden, selv om de samlet gjennom året 
ville produsert mindre. En slik produksjonskurve kan 
være hensiktsmessig da den stemmer bedre overens 
med typiske strømforbrukskurver.  

Montering
Montering for den anbefalte løsningen kan utføres 
på flere måter. De vanligste er gjerne å enten borre 
hull, fylle med sement og sette en påle i hullet. 
Alternativt kan en støpe et fundament oppå fjellet 
eller bruke sementblokker som ballast. Det er viktig 
at solcelleanlegget er godt fundamentert for å tåle 
vær og klima over systemets levetid. For å gjøre 
minst inngrep er boring av hull for deretter å fylle 
dem med sement og påle vurdert som en god løsning 
for å redusere naturinngrepet samt unngå de høye 
utslippene knyttet til sementblokker som en kunne 
brukt som ballast. Ved realisering av en solkraftpark 
på Smøla trengs det geoteknikere til å vurdere mer 
konkrete monteringsløsninger.

3.1.4 Kostnadsestimat 
for solkraft  
ved Smøla   

Prosjektet er ikke kjent med referanseprosjekter for 
å kunne direkte sammenligne pris på montasje på ku-
pert bergterreng som finnes på Smøla. Det er derfor 
svært vanskelig å estimere en nøyaktig pris uten å 
gjøre et mer inngående arbeid som ikke har vært 
en del av arbeidsomfanget i dette prosjektet. Den 
estimerte prisen har derfor stor usikkerhet knyttet til 
seg. Prisen for investering og drift ble estimert på 2 
forskjellige innfallsvinkler og til slutt sammenstilt:

1. Utgangspunkt i gjennomsnittspriser fra 
markedet og forventet pris på solparker, med 
forskjellige tillegg for montasje ved Smøla

2. Dialog med sentrale aktører i markedet, 
Statkraft og Solcellespesialisten. 

I den første metoden ble det tatt utgangspunkt i 
5,5 MNOK/MWp i installasjonskostnad. Dette er 
en etablert markedspris, både fra COWI og IFEs 
erfaringstall samt en rapport fra Solenergiklyngen 
(THEMA og Multiconsult, 2021). Drift og vedlikehold 
ble estimert til 0,055 MNOK/MWp (1% av parkens 
grunnkostnad)  av denne kostnaden per år, gjennom 
både erfaringstall og overnevnte rapport.

Det ble antatt at drift og vedlikehold ved Smøla 
er omtrent som andre solparker. Kanskje noe økt 
kostnad for ulent terreng, men lite behov for vegeta-
sjonskontroll. Installasjonskostnaden er antatt å være 
en del høyere. Gjennom interne arbeidsmøter og 
diskusjoner rundt fordyrende forhold, estimerte vi en 
forventet prisøkning på 60%, altså 8,8 MNOK/MWp.

I den andre metoden hadde prosjektet dialog med 
Statkraft og Solcellespesialisten for estimater for 
kostnader. Relativt til den første metoden oppgir 
de en lavere installasjonskostnad på mellom 
6,2-8 MNOK/MWp. Statkraft estimerer en høyere 
driftskostnad, men fortsatt i størrelsesorden 1% 
av installasjonskostnaden. Verken Statkraft eller 
Solcellespesialisten har sett på Smøla spesifikt i sine 
estimater, men andre solparker i Norge. 

Fra disse estimatene har vi kommer frem til en 
forventet pris for både CAPEX og OPEX på solparken, 
samt et høyt og et lavt estimat oppgitt i Tabell 3. 
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Tabell 3: Estimat for CAPEX og OPEX kostnader for en solpark på Smøla.

Forventet pris Lavt estimat Høyt estimat

CAPEX 8,0 MNOK/MWp 6,5 MNOK/MWp 9,5 MNOK/MWp

OPEX 0,06 MNOK/MWp

Det antas i dette prosjektet at prisene er lineære 
med størrelsen av parken, selv om man normalt 
ser en skalaeffekt f.eks. til innkjøp av materiell. Det 
antas at økende vanskelighetsgrad rundt montasjen 
utligner denne effekten. 

Det er i denne estimeringen tatt utgangspunkt i 
2021 priser og kroneverdi. Ved realistisk fremdrift vil 
denne parken være flere år frem i tid. Det er ventet 
at prisene på solkraft vil falle fremover, slik som har 
vært trenden tidligere.

3.2 Energilagring 
og bruk av 
eventuell 
innestengt 
kraft

Det er forventet at energilagring vil spille en viktig 
rolle i utviklingen av robuste energisystemer som i 
økende grad lener seg på variabel sol- og vindkraft-
produksjon. I dette prosjektet har spesielt integrasjon 
av et batterisystem på Smøla blitt vurdert. Det 
er allerede godt kjent at slike systemer kan være 
velegnet til å glatte ut produksjonen fra variabel 
kraft på både korte (sekund – minutt) og lengre (time 
– døgn) tidshorisonter. Siden dette kan bidra til å 
forenkle integrasjonen av økt produksjon av variable 
kraft i nettet har det også vært naturlig å inkludere 
et alternativ der vi vurderer nytten av energilagring i 
dette prosjektet.

Vi har derfor, i tråd med tilbudet, vurdert integra-
sjon av et batterisystem for å redusere eventuelt 
innestengt elektrisitet. Med dette mener vi elektrisi-
tetsproduksjon som tidvis overstiger nettkapasiteten 
og dagens elektrisitetsforbruk på Smøla. Vi har 

gjort beregninger av nytten til et batterisystem i et 
fremtidig hybrid sol- og vindkraftverk her. Dette er 
gjort i alternativ 2, som beskrives i mer detalj senere 
i rapporten. 

Gjennom modelleringsarbeidet i dette prosjektet vil 
vi spesielt forsøke å kvantifisere hvordan batterisys-
temet kan bidra til å redusere såkalt «curtailment», 
det vil si andelen av elektrisitetsproduksjonen som 
i utgangspunktet går tapt på grunn av begrenset 
elektrisk infrastruktur. 

Beregningene i de ulike alternativene vil være 
grunnlag for en vurdering av løsninger og muligheter 
knyttet til eventuelt innestengt kraft. I tillegg til 
integrasjon av et batterisystem kan det også være 
aktuelt å vurdere alternative løsninger, spesielt grønn 
hydrogenproduksjon. 

3.2.1 Batterisystemets 
mulige roller i et 
hybridkraftverk

Batterier kan spille flere viktige roller i sol- og 
vindkraftverk. De kan bidra til å realisere flere ulike 
bruksmønstre. Blant bruksmønstrene et batterisys-
tem kan ha finner vi blant annet følgende:

Tidsforskyvning av produsert 
elektrisitet 
Produksjonen av sol- og vindkraft er tidsavhengige. 
For et solkraftverk vil produksjonen følge variasjonen 
i solinnstråling gjennom dagen. Dersom solkraftver-
ket er overdimensjonert i forhold til bruk og/eller ne 
tt kan et batteri dimensjoneres for å flytte elektrisi-
tetsproduksjonen fra midten av dagen og som ellers 
ville ha blitt tapt til andre deler av døgnet med lavere 
solinnstråling tilgjengelig.
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Firming
Dersom forventet sol- og/eller vindkraftproduksjon 
er kjent, kan et batterisystem i tillegg styres slik 
at ujevnheter i produksjonsprofilen fra kraftverket 
glattes ut. Det er mulig å designe kraftverk basert 
på sol- og vindkraftverk som gir jevn produksjon 
gjennom hele eller deler av døgnet. Dette er kjent 
som firming.

Effekttilpasning 
Batterier kan brukes til å unngå store endringer i 
forventet bruk og blant annet til å unngå kortva-
rige, men ofte kostbare økninger i brukt effekt. 
Investeringer i batterier for dette formålet er ofte 
motivert ut fra et betydelig effektledd.

Nett-tjenester 
Batterisystemer kan designes og styres slik at de 
kan bidra med ulike nett-tjenester. Dette kan enten 
motiveres ut fra et behov om å tilfredsstille krav 
(grid code) eller som et markedsområde for batte-
risystemet i seg selv. Batterisystemer kan bidra til 
økt pålitelighet i kraftnettet gjennom for eksempel 
å bidra til å stabilisere spenning og frekvens. I flere 
markeder er dette en viktig kilde til lønnsomhet for 
batterisystemet.

Arbitrasje 
I mange markeder vil elektrisitetsprisen variere 
gjennom døgnet. Et batterisystem muliggjør kjøp, 
lagring og salg av elektrisitet og kan nyttiggjøre seg 
av prisvariasjon i tid.

En svært spennende egenskap ved et batterisystem 
er at det kan hente lønnsomhet ved å samtidig bidra 
i flere av disse bruksmønstrene. En utfordring knyttet 
til analysen av slike bruksmønstre er at lønnsomhe-
ten knyttet til flere av disse ikke bare er avhengige av 
kraftprisen, men avhenger direkte av reguleringer og/
eller kraftkjøpsavtaler. 

I arbeidet med denne rapporten har vi modellert og 
optimalisert et batterisystem ene og alene til bruk 
for tidsforskyving av produsert elektrisitet for bedre 

tilpasning av den tidsvarierende sol- og vindkraften 
til nettkapasiteten. 

Erfaringstall fra markedet tilsier en batterikostnad  
på omtrent 6 MNOK for et batteri på 1 MW/MWh.

3.3 Nettutvidelse
Det er gjennom dialog med regionens netteier,  
Mellom, undersøkt mulighetene for utvidelse av 
strømnett til Smøla, som i dag er begrenset til 160 
MVA. Mellom utvider sitt regionalnett i steg på 250 
MVA. Dimensjonert etter mulig solkraftpotensial i 
vindparken er det aktuelt med både 250 MVA og 
500 MVA. Som nevnt i kapittel 2.3 er tilkoblingen 
bestående av både jordkabel, sjøkabel og luftlinjer 
på totalt 30 km. 

Mellom har laget et kostnadsoverslag for utvidelse 
med enten 250 MVA eller 500 MVA. Utbyggers andel 
av en slik utvidelse vil være 50%. En utvidelse med 
250 MVA vil koste utbygger ca. 169 MNOK og for 
500 MVA ca. 268,5 MNOK.

Tabell 4: Estimerte kostnader for utvidelse av strømnett til Smøla 

Kapasitet- 
søkning

Totalkostnad
Utbyggers  
andel

250 MVA 338 MNOK 169 MNOK

500 MVA 537 MNOK 268,5 MNOK

Det finnes i dag ingen spesifikke planer fra Mellom 
om arbeid i nettet til Smøla, med mindre det blir 
initiert av nettkunder (Mellom, 2022). Ved en eventu-
ell forsterkning i forbindelse med økt produksjon på 
Smøla er det ønskelig å etablere nok forbindelser til 
å overholde N-1, altså at en nettilkobling kan falle ut 
uten store konsekvenser for strømtilførselen. Dette 
kan innebære en større utvidelse enn nevnt i  
tabellen over. 

En forsterkning av nettet til Smøla kan muliggjøre 
større utbygging av industri på øya. Det er meldt 
interesse fra flere aktører for bygging av industri, 
selv om få planer er satt til livs. 
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4 Alternative 
løsninger for solpark

Ved valg av teknisk løsning for solkraftsystemet ble 
flere utforminger vurdert, og disse er beskrevet i 
kapittel 3.1. Sørvendt tosidig (bifacial) bakkemonterte 
solcellemoduler ble vurdert som beste egnet teknisk 
løsning med hensyn til maksimal strømproduksjon og 
forventet CAPEX og OPEX.   Alle de tre alternativene 
inkluderer et solkraftverk bygget opp på denne 
måten.

Til alternativ 1 er det kun ny solkraft på eksiterende 
nett som blir vurdert. Det er for å maksimere bruken 
av eksisterende infrastruktur, uten å betale noe 
ekstra anleggsbidrag. Det undersøkes også et 
alternativ 1b, det det bygget ut en mindre solpark  
på de gunstigste arealene. 

For alternativ 2 vurderes ny solkraft med dagens 
nettbegrensning i kombinasjon med litiumbat-
terier som mest aktuell av dagens teknologier.  
Litiumbatterier er en moden og kostnadseffektiv tek-
nologi sammenlignet med f.eks. hydrogenproduksjon 
eller flow batterier. Hovedmålet for et batterisystem 
i vår analyse er å redusere energi som overskrider 
nettkapasitet , men batterier kan ha flere bruksområ-
der, som å assistere netteier med frekvensutjevning. 
Flere detaljer står i kapittel 3.2. 

I alternativ 3 vurderes en utvidelse av nettet etter 
trappetrinnene lagt frem i kapittel 3.3. For å maksi-
mere arealbruken av den eksiterende vindparken, 
er en utvidelse på 500 MVA mest aktuell. Det gir en 
total nettbegrensning på 660 MVA. 

Tre spesifikke alternativer vil vurderes videre i den digitale tvillingen 
og samfunnsøkonomiske analyser. Disse alternativene er valgt 
hovedsakelig fra nettbegrensning, da nettutvidelse vil måtte gjøres 
i «trappetrinn». Størrelsen på solkraftverket og lagringsmediet 
kan skaleres enklere. Alternativene er bestemt sammen med 
oppdragsgiver og setter rammene for videre arbeid. 

 • Alternativ 1:  
Sol- og vindkraftverk på Smøla med dagens nettbegrensning

 • Alternativ 2:  
Sol- og vindkraftverk på Smøla med dagens nettbegrensning  
kombinert med energilagring  

 • Alternativ 3:  
Sol- og vindkraftverk på Smøla med nettutvidelse
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5 Digital tvilling 
og vurdering av 
alternativene

Dette kapitlet omhandler den digitale tvillingen for  
å dimensjonere solparken med hensyn på strømnett  
og arealbruk i vindparken. De tre alternativene blir  
her konkretisert til størrelser for solparken, batteri  
og nettutvidelse.

5.1 Hvordan beregnes den 
digitale tvillingen?

Det er flere mulige tolkninger av hva en digital tvilling er, men felles for disse er 
idéen om en digital modell som kan beskrive et fysisk system. I dette prosjektet 
definerer vi digital tvilling til å være en modell som kan ta inn målte verdier av 
ytre parametere og benytte disse til å forutsi output til et fysisk system. Den 
digitale tvillingen beskrevet her er av et solkraftverk som ikke er bygget, så den 
fysiske motparten til den digitale modellen er et tenkt solkraftverk. Dette tenkte 
solkraftverket er beskrevet i kapittel 3.1, og er altså et anlegg som er simulert 
i PVsyst. Siden det fysiske anlegget ikke eksisterer må den digitale modellen 
bygges opp fullstendig fra etablerte relasjoner mellom elektrisk produksjon fra  
et solkraftverk og ytre parametrer, som solinnstråling, temperatur og vind. 
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Her er Pdc,STC den installerte kapasiteten til anlegget (målt under STC be-
tingelser) og γp,dc er temperaturkoeffisienten til effekten til solcellepanelet. 
Det modellerte solkraftverket er antatt å være basert på tosidige (bifacial) 
solcellepaneler. Solinnstrålingen som mottas på baksiden av panelene, 
Gpoa,bak, er dermed også relevant. Gpoa er da:

BF er bifaciality, eller hvor effektiv baksiden er i forhold til forsiden av 
solcellepanelet. Utregningen av Gpoa,bak er utregnet med antagelse om ingen 
kanteffekter og uniforme rader med paneler vha synsfaktor-metodikk. 
Lufttemperaturen, Ta, vil ikke være lik celletemperaturen siden den siste vil 
også avhenge av solinnstrålingen panelene mottar:

Gjennom disse tre relasjonene kan en regne ut DC-effekt som kraftverket 
leverer. AC-effekten som leveres til nettet vil avhenge av bl.a. effektiviteten 
til inverter, kabeltap og mismatch. I den digitale tvillingen er det benyttet et 
totalt tap fra DC til AC på 25 %. Denne verdien er beregnet ut fra PVSyst-
simuleringer av anlegget. Tapene vil variere med tid, men i den digitale 
tvillingen er de for enkelhets skyld antatt å være konstante.

En enkel relasjon beskriver forholdet mellom DC-effekten, Pdc, som et sol-
kraftverk leverer og solinnstrålingen, Gpoa, og temperaturen, Tcelle, som cellene 
i solcellepanelene opplever: 
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Figur 7: Energiproduksjon fra et tenkt 240 MWp solkraftverk på Smøla i perioden 
2017-2020. Total energiproduksjon gjennom de fire årene er 800 GWh.

De ytre parameterne som er nødvendig for at den di-
gitale tvillingen skal kunne beregne energiproduksjon 
er altså solinnstråling og lufttemperatur. Hvordan 
disse er målt eller estimert er av stor betydning for 
presisjonen til den digitale tvillingen. De mest presise 
estimatene for energiproduksjon får man ved å måle 
solinnstrålingen i planet til panelene, samt å måle 
temperaturen til panelene. Siden kraftverket som er 
modellert her ikke er bygd, er det ikke mulig å utføre 
disse målingene. Det vil også gi et høyt presisjons-
nivå å måle den globale horisontale solinnstrålingen 
og lufttemperaturen på Smøla. Det krever at det blir 
satt opp en målestasjon hvor måledata kontinuerlig 
blir hentet inn til den digitale tvillingen. Dette er ikke 
installert i Smøla Vindpark, og i den nåværende ver-
sjonen av den digitale tvillingen benyttes solinnstrå-
lingsdata fra satellittobservasjoner, og temperatur-
beregninger fra værmodeller. Dataene blir hentet via 

EU-kommisjonens Joint Research Centres produkt 
PVGIS. Ved å bruke estimert innstråling fra satellitt-
bilder og temperaturer fra værmodeller, introduserer 
det en usikkerhet på 20-25 %. PVGIS gir historiske 
verdier basert på satellittbilder og værmodeller, og 
kan ikke brukes til å gi nåverdier av AC-effekt. For å 
ha en operasjonell tvilling som kan gi nåverdier er det 
nødvendig å enten måle lufttemperatur og solinn-
stråling lokalt med sensorer, eller å benytte seg av 
en operasjonell værmelding (f.eks. ECMWF IFS). En 
operasjonell modell basert på sensorikk har en typisk 
usikkerhet på 5-10 %, mens input fra værmelding vil 
føre til en usikkerhet på 25-30 %. Det er konkrete 
planer om å installere en værstasjon og pyranometer 
på Smøla, noe som vil kunne redusere usikkerheten i 
den digitale tvillingen betydelig.
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Figur 8: Energiflyten fra Smøla til land. Dette er antatt å være tilnærmet lik energiproduksjonen til Smøla vindkraftverk.

Siden dette prosjektet ikke er realisert enda, vil en 
digital tvilling av systemet nødvendigvis mangle 
detaljer som en fysisk tvilling vil kunne informere.  
En PVsyst modell av et tenkt anlegg kan likevel 
gi gode innsikter i hvordan produksjonen fra et 
solkraftverk på Smøla vil bli. I figuren nedenfor er 
beregnet energiproduksjon for årene 2017-2020 
vist for et 240 MWp-anlegg. Denne fireårsperioden 
er valgt siden dette er tidsperioden vi har data for 
energiflyten fra Smøla til land. Gjennom hele fireår-
sperioden er total energiproduksjon beregnet til 800 
GWh. Dette tilsvarer 200 GWh/år, eller 840 kWh/
kWp/år. Det bør nevnes her at ytelse fra den digitale 
tvillingen og beregninger fra Pvsyst viser avvikende 
tall. Dette kommer av ulik metode for beregning og 
ulikt datagrunnlag for beregningene (Pvsyst benytter 
meteonorm til sine beregninger, mens den digitale 
tvillingen benytter PVGIS). Forskjellen mellom de er 
innenfor forventet variasjon for slike beregninger. Til 
sammenligning er produksjon fra vindkraftverket på 
Smøla (installert effekt 150 MW) i samme periode 
beregnet til 1250 GWh, eller 313 GWh /år, ved å 
bruke energiflytdata fra Smøla til land. Uten direkte 
målinger av energiproduksjonen fra Smøla vindpark 
er dette estimatet sannsynligvis for lavt siden ener-
giflyten også inkluderer lokalt forbruk. Brukstiden 

for et vindkraftverk er vanligvis høyere enn for et 
solkraftverk i norske forhold, og dette er reflektert i 
den høyere årlige produksjonen for vindkraftverket 
som er vist i figuren under. Det kan også forstås ved 
å se på utnyttelsen av kabelen til land fra Smøla. 
Gjennom de fire årene benytter vindkraftverket 
minst halvparten av kapasiteten til kabelen 22 % av 
tiden. Beregninger fra den digitale tvillingen viser at 
tilsvarende tall for solkraftverket er 13 %.

Med sammenlignbare makseffekter (144 MW for 
solkraftverket, og 149 MW for vindkraftverket) 
kan det potensielt bli problemer med kapasitet på 
overføringskabelen fra Smøla til land som har en 
kapasitet på 160 MVA. I det følgende vil den digitale 
tvillingen brukes til å undersøke denne problemstillin-
gen for tre ulike alternativer: 1) Sol- og vindkraftverk 
på Smøla med dagens nettbegrensning, 2) Sol- og 
vindkraftverk på Smøla med dagens nettbegrensning 
kombinert med energilagring, og 3) Sol- og vind-
kraftverk på Smøla med nettutvidelse. Særlig vil vi 
undersøke hvor mye energi som blir tapt som følge 
av begrensninger i overføringskapasiteten (såkalt 
«curtailment»), og hvorvidt et kombinert kraftverk 
fører til bedre utnyttelse av overføringskapasiteten.
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5.2 Digital tvilling –  
Analyse av 
energiproduksjon  
fra et kombinert sol-  
og vindkraftverk

5.2.1 Alternativ 1 – Sol- og 
vindkraftverk på Smøla med 
dagens nettbegrensning

Ved å legge til produksjonen fra et tenkt solkraftverk på energiflyten fra Smøla 
til land, kan potensielle kapasitetsutfordringer undersøkes. I alternativ 1 antar vi 
at overføringskabelen mellom Smøla og land kan deles mellom vindkraftverket 
og solkraftverket. For tidspunkt hvor produsert energi per time overstiger 144 
MW (med en antagelse om effektfaktor=0.9, 160 MVA*0.9=144 MW), blir den 
overskytende energien regnet som tapt (eller curtailed). I figuren under ser 
vi energien som vil flyte fra Smøla til land i perioden 2017-2020 dersom det 
ble installert et 240 MWp solkraftanlegg ko-lokalisert med Smøla vindpark 
(totalt 1960 GWh). Sammenlignet med Figur 8, er kurven nå tettere og ener-
giproduksjonen mer kontinuerlig. Dette reflekteres i at minst halvparten av 
kapasiteten til overføringskabelen utnyttes 36 % av tiden (sammenlignet med 
22 % for dagens situasjon med kun vindkraftverk). Kutting av strømproduk-
sjonen kan tydelig sees rundt 144 MW. Selv om det kan se ut til at betydelige 
deler av strømproduksjonen kuttes, er det likevel bare 98 GWh som går tapt. 
Sammenlignet med en total energiflyt i perioden, gir det ca 4.7 % tapt energi 
som følge av mangel på overføringskapasitet. 
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Figur 9: Energiflyt fra Smøla til land med et kombinert sol- og vindkraftverk. Total energiflyt i perioden er 1960 GWh

Figur 10: Vind- og solenergiproduksjon en uke i januar 2019 og juli 2019. Vind- og solkraft komplimenterer hverandre

Dette er et slående lite tall med tanke på at det simulerte solkraftverket ville blitt blant 
de aller største solkraftverkene i Nord-Europa. Det viser også hvor komplementære 
sol- og vindkraft er. Eksempel på dette kan videre sees under hvor en uke i januar 2019 
har nesten utelukkende vindkraft, mens en uke i juli 2019 er dominert av solkraft. Vinden 
blåser mest på vinteren og solen skinner mest om sommeren.  For begge tilfeller kan 
man se begrensning rundt 144 MW, men selv med begrensninger både på vinter og på 
sommer vil altså total mengde tapt energi være lav. Med denne innsikten er det fristende 
å videre utvide solcelleanlegget for å finne ut hva som vil være en optimal størrelse for 
solkraftverket med hensyn på mengde tapt energi som følge av overføringskapasitet.
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Figur 11: Total energiproduksjon på Smøla og tapt energi som funksjon av størrelsen 
av et solkraftverk på Smøla.

I Figur 11 undersøkes mengde tapt energi som funksjon av installert 
kapasitet for et PV-anlegg, og man kan se at tapt energi er relativt kon-
stant opp til en installert kapasitet på 200-250 MWp. Over disse størrel-
sene vil en økning i installert kapasitet føre til en betydelig økning i tapt 
energi. Ut fra et argument om å maksimere installert kapasitet uten å tape 
uforholdsmessig mye energi, ser derfor et anlegg på 200-250 MWp ut til 
å være gunstig. Merk at 200-250 MWp ikke nødvendigvis er den optimale 
installerte kapasiteten ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kapittel 6 
vil gjøre vurderinger av lønnsomheten til et slikt anlegg.
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Analysen over har noen begrensninger. Den største er mangel på informasjon 
om vindkraftverket. Dataene som ligger til grunn for analysen er energiflytdata 
fra transformatorstasjonen på land, og dataene er på timesfrekvens. Dette 
betyr at vi legger til grunn energien fra vindkraftverket som allerede er cur-
tailed, og vi underestimerer total curtailment. Videre så er det perioder hvor 
levert effekt fra Smøla til land er over 144 MW, altså at effektfaktoren er over 
0.9. Dette er mulig i korte perioder. Siden vi har satt begrensningen til 144 
MW, overestimerer vi total curtailment. Til sist så inkluderer også energiflyten 
forbruket på Smøla, som er mellom 3-7 MW. Dette vil føre til en underestimering 
av total produksjon fra vindkraftverket, som fører til en overestimering av 
curtailment. Vi har ikke gjort vurdering av påvirkningen disse punktene vil ha på 
analysen, men beregningen av 5 % curtailment er heftet ved en viss usikkerhet.

Et eksempel på område som dekkes av et solkraftverk på 240 MWp er markert i 
grønt i Figur 12. Dette vil gjelde både alternativ 1 og 2 og utgjør 4 km². 

Figur 12: Eksempel på område (4 km²) som vil dekkes av solkraftverket med 240 MWp installerte effekt.
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5.2.2 Alternativ 2 –  
Sol- og 
vindkraftverk 
på Smøla 
med dagens 
nettbegrensning 
kombinert med 
energilagring 

Selv om 5 % tapt energi som følge av mangel på 
overføringskapasitet er et relativt beskjedent tall, er 
98 GWh tapt energi over 4 år en betydelig energi-
mengde som kunne gitt god inntjening. For å utnytte 
den energien er det nødvendig med mellomlagring 
for å ta bort toppene i energiproduksjonen. Som dis-
kutert i kapittel 3.1.4 og 4, er batterilagring den mest 
modne teknologien. For dette prosjektet har vi analy-
sert ett spesifikt bruksmønster for et batterisystem, 

nemlig tidsforskyvning av produsert energi. I den 
følgende analysen er det vurdert gunstig størrelse 
og effektiviteten til et Litium jernfosfat (LFP)-batteri 
med de samme dimensjoner på solparken, vind-
parken og overføringskapasiteten som i alternativ 
1.  Størrelsen til batteriet er bestemt ut fra maksimal 
effekt nødvendig for å ta bort den største toppen i 
energiproduksjon i perioden 2017-2020. Maksimal 
kombinert produksjon i perioden er 318 MW, altså vil 
det kreves et batteri på 318-144 MW = 174 MW. Vi 
antar en C-rate på 1, batteristørrelse 174 MW/MWh, 
batterieffektivitet 75 %, og SOC-rekkevidde på 10 
%-90 %. Med disse spesifikasjonene har vi i den 
digitale tvillingen bygd en enkel batterimodell med 
lineære lade/utladnings-sykluser. Nedenfor er effekt 
ladet eller utladet fra batteriet vist. Batteriet er klart 
mest i bruk om sommeren, naturlig nok siden den 
kombinerte produksjonen er høyest om sommeren 
og det er tiden hvor man vil oppleve mest curtai-
lment. Manglende bruk om vinteren peker på en 
suboptimal bruk av batteriet, og den ledige kapasi-
teten kan være et argument for å benytte batteriet 
til andre formål enn tidsforskyvning av produksjon i 
alle fall deler av året, som diskutert i kapittel 3.2. 

Figur 13: Effekt levert eller mottatt av batteriet gjennom perioden 2017-2020.
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Batteriet vil levere en reduksjon i curtailment ved 
å flytte effekttopper til perioder hvor det ikke er 
kapasitetsutfordringer. Men batteriet har en ladetid 
og utladningstid og vil nå kapasiteten sin ved mange 
timer etter hverandre med høy effekt, slik at cur-
tailment ikke kan  bli eliminert fullstendig. Totalt vil 
innføring av batteriet føre til en reduksjon av curtai-
lment til 44 GWh, eller 2,1 %. Sammenlignet med 98 
GWh i alternativ 1 uten batteri, fører det til  
en reduksjon av curtailment på 55 %. 

Vi har tidligere i rapporten vist at forventet sol- og 
vindkraftproduksjon fra et fremtidig hybridkraftverk 
på Smøla i stor grad er komplementære. Spesielt 
for Alternativ 1, der solkraftverket i utgangspunktet 
er dimensjonert for å komplementere vindkraftpro-
duksjonen er dette tydelig. Dette gjør potensialet for 
integrasjon av solkraft allerede i dagens nett uten 
bruk av lagring for å forskyve produsert elektrisitet i 
tid svært betydelig. Dersom vi gjør en optimalisering 
av systemet uten hensyn til eventuelle kostnader 
ser vi at vi kan redusere tapet knyttet til curtailment 
med over 55%. Dette krever imidlertid et stort 
batterisystem på i overkant av 173 MW/MWh. Gitt de 
lave tapene knyttet til curtailment i utgangspunktet 
for dette scenariet, kombinert med antakelsen om at 
batteriet i dette scenariet ikke får økt lønnsomhet fra 
andre bruksmønstre, legger vi ikke et batterisystem 
til grunn i det videre arbeidet.  

På grunn av de svært komplementære produksjons-
profilene for sol- og vindkraftverkene på Smøla vil 
slikt batterisystem ha begrenset nytte. Dette er en 
god illustrasjon på den komplementariteten disse to 
produksjonsformene for elektrisitet kan ha.  

5.2.3 Alternativ 3 –  
Sol- og 
vindkraftverk 
på Smøla med 
nettutvidelse 

Som detaljert i alternativ 1, vil en økning av installert 
effekt over 250 MWp føre til betydelige mengder 
med curtailment. Dette kan reduseres ved bruk av 
batteri, men det er også mulig å utvide overførings-
kapasiteten for å kunne bruke mer av energien som 
blir produsert fra et stort solkraftverk. Etter samtaler 
med nettselskapet Mellom, har vi brakt på det rene 
at en utvidelse av nettkapasiteten på Smøla kan skje 
i trinn på 250 MVA. For å se på mulighetene for å 
skalere opp solkraftverket, har vi i det følgende an-
tatt en nettutvidelse på 500 MVA noe som fører til en 
total nettkapasitet på 660 MVA. Med en effektfaktor 
på 0,9, er begrensende effekt fra det kombinerte 
sol- og vindkraftverket 594 MW. Innledende under-
søkelser indikerte at solkraftverket kan være svært 
stort (>1000 MW) før det vil bli problemer med store 
mengder curtailment for denne nettbegrensningen. 
Følgelig er det det tekniske makspotensialet på 911 
MW funnet i kapittel 3.1 som begrenser solkraftver-
ket. I Figur 14 vises kombinert energiflyt fra Smøla 
til land dersom et 911 MW solkraftverk blir installert i 
Smøla vindpark. Sammenlignet med Figur 9, kan man 
se at energiflyten er gått fra å være en kombinasjon 
av sol- og vindenergi til å bli totalt dominert av 
solenergi. 
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Totalt i perioden 2017-2020, er energiflyten fra 
Smøla til land 4240 GWh, eller i overkant av 2 
ganger energiflyten man kan forvente dersom det 
blir installert et 240 MWp solkraftverk på Smøla. 
Curtailment i dette alternativet er på 65 GWh eller 
1.5 % av den totale energiflyten fra Smøla til land. 
Curtailment i alternativ 3 er altså mindre enn for 
alternativ 1, selv om solkraftanlegget er nesten 4 
ganger så stort(15 km²). Dette kommer delvis av at 
energiflyten er dominert av solkraftverket som har 
en lavere brukstid enn vindkraftverket, og delvis av 
at forholdet mellom overføringskapasitet og installert 
effekt er lavere for alternativ 3 (sagt på en annen 
måte er det færre timer i året hvor maks kapasitet blir 

Figur 14: Energiflyt i perioden 2017-2020 fra et 911 MW solkraftverk kombinert med 
et 150 MW vindkraftverk på Smøla. Total energiflyt er 4240 GWh.

nådd). Den lave brukstiden til solkraftverket ses også 
i utnyttelsen av overføringskablene. I dette alternati-
vet er halvparten av kapasiteten utnyttet kun 13 % av 
tiden, sammenlignet med 36 % i alternativ 1 og 22 % 
i dagens situasjon. Det ser dermed ut til at et svært 
stort solkraftverk på Smøla på den ene siden vil ha 
lite curtailment, men vil ikke utnytte nettkapasiteten i 
særlig stor grad. Det er også verdt å nevne at et sol-
kraftverk på 911 MWp vil bli Europas desidert største, 
og et av verdens aller største anlegg. Det vil medføre 
et stort inngrep i truet og sårbar natur. Beregningen 
av maksimalt potensial er i hovedsak  
en teoretisk øvelse.



Utredning 
solenergi Smøla45

Figur 15: Området (15 km²) som vil dekkes av solkraftverket med 911 MWp installert effekt. 
Grønt er området der solkraftverket vil plasseres, mens det skraverte oransje utelates.

Vanligvis er en digital tvilling en digital kopi av en 
fysisk installasjon eller maskin. Den digitale tvillingen 
henter informasjon fra sensorer som er plassert på 
den fysiske installasjonen og benytter disse til å 
regne ut parametere som er viktige for installasjonen 
eller maskinen, for eksempel produsert energi. For 
den aktuelle digitale tvillingen er ingen av disse 
til stede. For å få en viss kvalitetssikring av den 
digitale tvillingen, har vi utført grundige simuleringer i 
Pvsyst, og frem til solkraftverket blir bygd vil Pvsyst-
simulering fungere som den «fysiske» motparten til 
den digitale tvillingen. Sensorikk er planlagt satt ut, 
og vil forbedre den digitale tvillingen betydelig. Når 
og hvis målinger av innstråling og temperatur kom-
mer på plass, er det enkelt å bytte ut input fra PVGIS 
med faktiske målte verdier. Den digitale tvillingen 
godtar input data som har en verdi for innstråling og 
lufttemperatur per tidsstempel. Avhengig av datafor-
matet til målingene vil sannsynligvis en endring av 
inputdata føre til litt arbeid med koden for å få det på 
riktig format.

I rapportens vedlegg er en detaljert fremgangs-
måte for bruk av den digitale tvillingen lagt fram. 
Bruksanvisningen er gitt for de tre alternativene som 
er presentert over. I dette prosjektet er den digitale 
tvillingen brukt til å analysere komplementariteten til 
sol- og vindkraft, og hvor gunstig det er å benytte 
batteri i parken. Men den digitale tvillingen kan be-
nyttes til en rekke andre formål. Det er for eksempel 
mulig å legge til flere tidsserier til tvillingen, så som 
hydrogenproduksjon, energibruk for kraftkrevende 
industri, lading av batteriferger etc, og analysere 
påvirkningen disse har på innestengt kraft eller andre 
relevante aspekt. Dersom et fysisk solkraftverk blir 
installert vil også den digitale tvillingen kunne brukes 
til å undersøke «helsetilstanden» til anlegget ved å 
sammenligne forventet produksjon med målt produk-
sjon, gjerne med en høy granularitet på målingene.

Av figurene som er presentert i kapittel 5, er de fleste 
presentert med levert effekt langs y-aksen og tid 
langs x-aksen. Y-aksen er i flere av figurene kuttet 
på 144 MW siden dette er satt som grense for hva 
kraftverket kan levere. Figur 11 gir ut energi langs 
y-aksen og installert effekt langs x-aksen, og skal 
illustrere hvor mye energi som blir curtailed for ulike 
størrelser av parken.
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Samfunns-
økonomisk 
vurdering
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6 Samfunnsøkonomisk 
vurdering

I dette kapittelet vurderer vi de samfunnsøkonomiske konsekvensene 
ved å etablere en solcellepark på Smøla. Vi tar utgangspunkt i de tre 
alternativene som er beskrevet i kapittel 4 og 5. 

6.1 Metode
De samfunnsøkonomiske vurderingene tar utgangspunkt i etablert metodiske rammeverk for 
samfunnsøkonomiske analyser, herunder utredningsinstruksen (Finansdepartementet, 2016) og 
Direktoratet for Økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 2021).  

6.1.1 Metode for prissatte virkninger
I vurderingene av de prissatte virkningene beregner vi lønnsomheten for de tre alternativene 
ved bruk av nåverdimetoden slik denne er beskrevet blant annet i DFØs veileder i samfunnsøko-
nomisk analyse (DFØ, 2021). Nåverdimetoden er en metode som gjør det mulig å sammenligne 
og summere virkningene som oppstår i ulike år. Metoden går ut på å regne de årlige nytte- og 
kostnadsvirkningene om til en nåverdi. Nåverdien er dagens kroneverdi av de samlede nytte- og 
kostnadsvirkningene som påløper i ulike perioder. Nåverdimetoden innebærer at fremtidige 
virkninger diskonteres ved å benytte en kalkulasjonsrente. Bruk av kalkulasjonsrenten medfører 
at fremtidig nytte og kostnader gis en lavere verdi i analysen enn nytten og kostnadene i dag. 
Dette innebærer at virkninger teller mindre jo lenger frem i tid de kommer. Vi har i denne analysen 
kalkulasjonsrente på 4 prosent. Beregningen avhenger også av en rekke andre forutsetninger som 
er nærmere beskrevet i kapittel 6.3. 

Usikkerheten i beregningene blir vurdert både kvalitativt og kvantitativ, der den kvantitative 
vurderingen gjøres igjennom bruk av sensitivitets- og break-even-analyse. I sensitivitetsanalysen 
ser vi på hvordan endringer i noen av de viktigste forutsetningene påvirker lønnsomheten i 
prosjektet. I break-even-analysen beregner vi hvilken kraftpris som er nødvendig for at nåverdien 
av prosjektet blir null. Denne kraftprisen kalles også LCOE (levelized cost of energy). 
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6.1.2  Metode for lokale 
og regionale 
virkninger

Vurderingen av de lokale og regionale virkningene av 
solkraftverket tar  utgangspunkt i vegvesenets veile-
der i konsekvensanalyser (Statens Vegvesen, 2018). 
Veilederen er i hovedsak ment for veiprosjekter, det 
er dermed gjort enkelte tilpasninger. For dette tiltaket 
vil en primæreffekt være flere arbeidsplasser lokalt 
og det er relevant å se på virkningene av dette, samt 
se på mulige agglomerasjonseffekter og arealbruk-
sendringer.

Plangrunnlag
Det er i utgangspunktet et bredt spekter av virknin-
ger og vurderinger som kan være viktige lokalt og 
regionalt, og det er gjerne hensiktsmessig å prioritere 
problemstillinger som er knyttet til prosjektmål eller 
andre mål i planer på lokalt eller regionalt nivå. Vi vil 
derfor gjennomgå noen overordnede planer i Smøla 
kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune som 
et grunnlag.

Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste 
styringsdokumentet i kommunen og skal gi retning 
for utviklingen av Smølasamfunnet (Smøla kommune, 
2020). Den definerer hvilke satsningsområder 
kommunestyret har valgt å prioritere i valgperioden 
og gir langsiktig retning på utviklingsarbeidet. Et 
av hovedpunktene i samfunnsplanen handler om å 
bruke og ta vare på naturverdiene, både landområder 
og sjøområder på en fremtidsrettet og bærekraftig 
måte. Det står videre at Smøla skal fortsette å være 
vertskommune for produksjon og bruk av alternativ 
energi. For å oppnå dette skal kommunen videreutvi-
kle Smøla som vindkraftkommune og være åpen for 
nye bærekraftige energiprosjekter. Det vises også 
til arealstrategien som sier at Smøla i 2020 skal ha 
et stabilt, variert og verdiskapende næringsliv på 
naturens premisser. De skal legge til rette for videre-
utvikling av vindkraft og energi ved å sikre arealer til 
vindkraftproduksjon og avledede aktiviteter. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har utviklet en 
fylkesplan for 2021-2022 (Møre og Romsdal , 2021). 
Fylkesplanen har fire langsiktige utviklingsmål for 
Møre og Romsdal. Det er et mål for samarbeid og et 
under hvert av FN sine tre bærekraftsdimensjoner. 
Et av utviklingsmålene er at Møre og Romsdal er å ha 
et internasjonalt ledende næringsliv og en innovativ 

offentlig sektor. De skriver at næringsutvikling med 
grunnlag i lokale ressurser har et potensiale som 
må bli tatt ut. Det kan være både naturressurser, og 
ressurser basert på lokal kultur og historie. De mener 
det er trolig er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft 
som er den viktigste faktoren for fremtidig verdi-
skaping i regionen. I forbindelse med kraftforsyning 
står det i planen at det er noe mangelfull forsynings-
sikkerhet på Nordmøre og Romsdalshalvøya. Nok 
kraft, og god forsyningssikkerhet er nødvendig for 
næringslivet. Det er behov for å bedre infrastrukturen 
for kraftforsyningen, og få mer kraft inn i fylke for å 
utvikle næringslivet. Fylkesplanmål for verdiskap-
ningsfylket er å ha nødvendig nettinfrastruktur og 
god tilgang på klimanøytral energi for videre utvikling 
av nærings- og samfunnsliv. 

Utredningsteama for lokale og 
regionale virkninger  
I Statens vegvesens veileder for konsekvensanalyser 
V712 er lokale og regionale virkninger en tilleggs-
utredning til konsekvensanalysen. Analysen av 
lokale og regionale virkninger vil synliggjøre hvordan 
tilgjengelighetsendringer og endrede forutsetninger 
for å utnytte arealer kan gi endringer i næringsliv, 
inn- og utpendling, bosetting, bostedsattraktivitet og 
arbeidsmarked. Veilederen viser til aktuelle utred-
ningsteamet for lokale og regionale virkninger:

 • Næringsliv-arbeidsliv-arbeidsmarked: 
Arbeidsmarked påvirkes av nyetableringer. 
Virkningene avhenger av hva slags arbeidsplasser 
som finnes i de aktuelle kommunene, men også av 
for eksempel utdanningsnivå, befolkningsutvikling 
og alderssammensetning. 

 • Bosetting – bostedattraktivitet: 
Bosetting er i stor grad avhengig av næringslivet i 
kommunen og avstand til arbeidsmarkedet utenfor 
kommunen, samt ulike forhold som bidrar til 
bostedsattraktivitet. Disse forholdene kan endres 
som følge av et tiltak, ved endret lokalisering av 
næringsliv, som igjen kan påvirke boligpriser. Andre 
forhold med betydning kan være forurensning 
og barrierevirkninger, tilgang til friluftsområder, 
påvirkning på estetiske forhold, osv.

 • Service og senterstruktur: 
Dette inkluderer administrative og funksjonelle 
regioner og regionforstørrelse som en virkning 
av de øvrige deltemaene. Videre vurderes mulige 
knutepunktdannelser, klynger og spredning, 
interaksjon og barrierer.



Utredning 
solenergi Smøla49

Agglomerasjonsvirkninger
I byområder vil man ha agglomerasjonsøkonomi som 
gir visse fortrinn og effekter for økonomisk vekst og 
utvikling. Tetthet og samlokalisering reduserer trans-
aksjonskostnader og øker tilgangen på spesialisert 
arbeidskraft, leverandører og kunder, styrker be-
tingelser for kunnskapsflyt og innovasjon. Dette bidrar 
ofte til økt produktivitet og verdiskaping i byregioner 
(Onsager, et al., 2021). Produktivitetsgevinster gjen-
nom større arbeidsmarkedsregioner blir omtalt som 
agglomerasjonseffekter. Det er tre mekanismer bak 
effektene man får ved agglomerasjonen, altså å samle 
mange mennesker, arbeidsplasser og aktiviteter i et 
område. Disse tre mekanismene er deling, læring og 
samsvar (Duranton & Puga, 2003).

1. Deling: Kortere avstander eller reisetider 
bidrar til å forstørre markedene for varer, 
tjenester og arbeidskraft. Et større marked gir 
lavere kostnader og rom for bredere tilbud av 
innsatsfaktorer for bedriftene, i form av varer, 
tjenester, arbeidskraft og offentlige goder. 

2. Læring: Økt nærhet bidrar til mer uformell 
og formell kontakt som gir en raskere og 
mer omfattende utveksling av kompetanse 
og ressurser. Kostnadene ved overføring og 
tilpasning av kompetanse og teknologi blir 
dermed lavere, samtidig som motivasjonen for 
kompetanseutvikling øker. De ansatte i de ulike 
virksomhetene vil og skifte jobb i et høyere 
tempo, og vil ved jobbskiftet ta med seg 
kunnskap mellom arbeidsplassene som bidrar 
til å øke det totale kompetansenivået. 

3. Samsvar/matching: Det er større sannsynlighet 
for bedriftene å finne en person med riktig 
kompetanse når arbeidsmarkedet er større, 
og det er lettere for den som leter etter jobb å 
finne en arbeidsplass der den får utnyttet sin 
kunnskap på mest mulig måte. 

I litteraturen brukes begrepet spesialiserte agglome-
rasjoner om samlokaliserte bedrifter i samme eller 
relaterte bransjer. Her utnyttes lokaliseringsfortrinn og 
effekter knyttet til noen bestemte næringer, verdikje-
der eller klynger. Mindre byer som er forankret til små 
spesialiserte næringsbaser har visse sårbarheter og 
utfordringer. En ting er følsomheten for eksterne sjokk 
eller andre endringer i rammevilkår som direkte berører 
næringsbasen man er spesialisert innenfor. Beskjeden 
bufferkapasitet i arbeidsmarkedet og begrensede 
omstillingsressurser kan forsterke utfordringene. 

Arealbruksendringer 
I håndbok V712 skilles det mellom arealbruksendringer 
som skjer umiddelbart som følge av prosjektet og 
mulige fremtidig arealbruksendringer som kan følge 
av prosjektet på lang sikt. Virkningene kan være 
de samme, men det vil være ulik sannsynlighet for 
at de oppstår. Direkte arealbruksendringer kan for 
eksempel omfatte areal som får en ny sammenheng 
med eksisterende eller framtidige arealer på stedet, 
hvilket gir større fleksibilitet i planlegging og utvikling 
av arealene enn tidligere og det blir mulig å endre 
bebyggelse og anlegg og/eller benytte til andre 
formål som følge av endrede fysiske eller funksjonelle 
forhold. Potensielle fremtidige arealbruksendringer 
omfatter for eksempel antatt omdisponering av 
eksiterende utbyggingsområder som følge av tiltaket 
og forventende nye arealplaner/utbyggingsområder 
som vindfølge av tiltaket. 

6.1.3 Skatt, avgift 
og utbytte i 
fornybarnæ- 
ringen

Virksomhetene i fornybarnæringen betaler over-
skuddsskatt på 22 prosent og eiendomsskatt slik som 
vanlige virksomheter. Det er gjerne stor andel offentlig 
eierskap i fornybarnæringen. Det er flere særregler 
som gjelder skatter og avgifter for kraftsektoren. 
Eksempel på særregler for vannkraftverk er grunnren-
teskatt til staten, naturressursskatt til fylkeskommune 
og kommunen, eiendomsskatt til kommunen og 
konsesjonsavgift til kommune, stat og fylkeskommune. 
De må også avgi konsesjonskraft til kommunene 
(Andreev, Ringdal, & Vennemo, 2020). 

Fra 1. juli 2022 ble det innført avgift på kraft produsert 
i landbaserte vindkraftverk. Avgiftplikten omfatter all 
elektrisk kraft som er produsert i konsesjonspliktige, 
landbaserte vindkraftverk. Med vindkraftverk menes 
kraftverk med én eller flere vindturbiner (Skatteetaten, 
2022). Det er også foreslått grunnrenteskatt på 
landbasert vindkraft fra 2023 og innføring av høypris-
bidrag (Finansdepartementet, 2022).

Det er per dags dato ikke tilsvarende særregler for 
skatter og avgifter for solkraftverk. 
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6.2 Dagens situasjon/
nullalternativet

6.2.1  Historisk befolkningsutvikling
Smøla kommune har de siste 10-15 årene har hatt et relativt stabilt folketall. Om vi 
ser på de siste 20 årene derimot har det vært befolkningsnedgang på 9 prosent. Til 
sammenligning har det de siste 15 årene vært en befolkningsvekst i Møre og Romsdal 
på 9 prosent, på landsbasis har veksten vært 16 prosent. 

Figur 16 viser befolkningsutviklingen fra 2007 til 2022 i Smøla kommune fordelt etter 
aldergrupper. Størst andel av befolkningen er i aldersgruppen 20-64 år og denne 
har vært relativt stabil de siste 15 årene. Det er den eldste aldersgruppen, 65 år eller 
eldre, som har mest vekst. Det er tråd med eldrebølgen vi ser i hele Norge, spesielt i 
distriktene. Det er også en klar nedgang i den yngste aldersgruppen 0-19 år. 

Figur 17 viser befolkningsutviklingen de siste 15 årene for aldersgruppen 20-64 år 
for Smøla sammenlignet med den samme aldergruppen for hele Norge. Det er nyttig 
å se på folketallet for de i yrkesaktiv alder, da det er denne gruppen som er relevant 
som arbeidstakere i den nyetablerte virksomheten. Vi ser at det har vært en betydelig 
høyere vekst for denne gruppen i gjennomsnitt for Norge og i Møre og Romsdal 
sammenliknet med Smøla kommune.

Figur 16: Befolkningsutvikling etter aldersgruppe i Smøla kommune. Kilde: SSB og COWI
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Figur 18: Befolkningsvekst frem mot 2050 for Smøla kommune, Møre og Romsdal og Norge. Kilde: SSB og COWI

Figur 17: Befolkningsutvikling for yrkesaktiv alder på Smøla, Møre og Romsdal og Norge. Kilde: SSB og COWI

6.2.2 Ventet befolkningsutvikling
Det er relevant å se på befolkningsutviklingen i Smøla kommune frem mot 2050 for å si noe om 
tilgangen på arbeidskraft fremover og som sammenligningsgrunnlag etter tiltaket er gjennomført. 

Figur 18 viser befolkningsveksten for Smøla kommune, Møre og Romsdal og Norge frem mot 2050. 
Dataene er hentet fra SSB sine befolkningsframskrivinger og det er hovedalternativet som er brukt 
(MMMM – alternativet). SSB finner befolkningsutviklingen basert på ulike forutsetninger om fruktbar-
het, dødelighet, innvandring og utvandring. Innvandring er den største driveren til befolkningsvekst i 
årene frem mot 2050 (Thomas, 2022). Smøla forventes frem mot 2050 ha en befolkningsreduksjon  
på 5 prosent, som er betydelig lavere enn veksten for Norge på 11 prosent. Møre og Romsdal er ventet 
å vokse med 4 prosent. Svært mange distriktskommuner vil se fall i folketallet fram mot 2050. Disse 
kommunene vil få en befolkning med særlig høy alder (Leknes & Løkken, 2022). I Smøla vil det være 
en svak befolkningsvekst blant de som er 65 år og eldre, og nedgang i de øvrige aldersgruppene. 
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6.2.3 Arbeidsmarked og næringsliv
Arbeidsmarkedet i Smøla kommune vil gi en pekepinn på hvilke rekrutteringsmulighe-
ter det er i nærområdet ved oppstart av ny virksomhet. I 2022 er arbeidsledigheten 
generelt på et lavt nivå. I oktober 2022 var arbeidsledigheten 0,4 prosent i Smøla kom-
mune, i Møre og Romsdal var arbeidsledigheten 1,4 prosent i samme periode. Figur 19 
viser arbeidsledigheten fra 2014 til 2019 for Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke 
og Norge. Arbeidsledigheten i Smøla kommune har vært på et lavt nivå gjennom hele 
perioden. Lavere enn både Norge og Møre og Romsdal. 

Figur 19: Arbeidsledigheten i prosent for Norge, Møre og Romsdal 
og Smøla kommune for måned 11 i 2014-2021. Kilde: SSB og COWI

Figur 20: Sysselsatte i Smøla kommune etter næring 2021, sammen-
lignet med Norge. Kilde SSB og COWI
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Tabell 5: Enhetskostnader for solkraftverket ved Smøla vindpark.

Jordbruk og fiske er viktige næringer i Smøla kom-
mune, primærnæringene hadde hele 23 prosent av 
de sysselsatte i kommunen. Siden andre verdenskrig 
er store myrområder dyrket opp. Jordbruket er i dag 
preget av grønnsaksdyrking, særlig produksjon av 
gulrøtter, og husdyrhold (Thorsnæs, 2022). Smøla 
er størst i fylket på grønnsakproduksjon. Det er bare 
et fåtall melkebønder igjen på Smøla i 2020, mens 
produksjonen av storfekjøtt og fårekjøtt har økt. 
Økt sysselsetting og vekst i primærnæring har vært 
positivt for bygg- og anleggsvirksomhet. Leveranser 
til marin næring har gitt vekst for mekanisk industri. 
Sysselsetting innenfor varehandelen er noe redusert, 
mens det er stabilt for overnattingsbedrifter (Smøla 
kommune, 2020). Det er også mange arbeidsplasser 
innen industri, for eksempel næringsmiddelindustrien 
i forbindelse med havbruket. Det er 350 hytter i 
kommunen.

6.2.4 Infrastruktur  
og pendling

Det går fylkesvei rundt hele øya Smøla, og ut til Kuli 
og Edøya, Det går ferje og hurtigbåt til Kristiansund 
og Trondheim fra øya Smøla. I kommunen er det i 148 
som pendler ut av kommunen. De fleste pendler til 
Kristiansund. Det er 191 som pendler inn til kom-
munen, av disse bor 50 stykker i Kristiansund, 23 
personer i Aure og 18 personer i Trondheim. Resten 
er fordelt utover landet (SSB, 2022). 

6.2.5 Solkraft- 
produksjon

Vi legger til grunn den solkraftproduksjonen som er 
estimert for de tre alternativene i kapittel 5.2 for  
hele analyseperioden på 30 år. 

6.3 Prissatte 
virkninger

De prissatte virkningene inkluderer investeringskost-
nader, drift- og vedlikeholdskostnader og inntekter 
for solkraftanlegget. Vi gjør en nåverdiberegning for 
å vurdere lønnsomheten i prosjektet gitt en forventet 
levetid til anlegget, for hvert av de tre alternativene. 

6.3.1 Forutsetninger  
for beregningene 
av lønnsomhet 

Det er ikke et kjent referanseprosjekt for å direkte sam-
menligne kostnader på kupert bergterreng som finnes 
på Smøla. Det er anvendt to ulike metoder for å vurdere 
kostnader basert på gjennomsnittpriser fra markedet, 
forventet pris på solparker og gjennom dialog med 
sentrale aktører på markedet, se nærmere beskrivelse 
av dette i kapittel 3.1.4. Basert på dette er det satt en 
forventet pris for både investeringskostnadene og drift- 
og vedlikeholdskostnadene på solparken. Det antas i 
dette prosjektet at prisene er lineære med størrelsen av 
parken, selv om man normalt ser en skalaeffekt f.eks. 
til innkjøp av materiell. Det antas at økende vanskelig-
hetsgrad rundt montasjen utligner denne effekten. 

Nettselskapet Mellom har laget et kostnadsoverslag 
for utvidelse med enten 250 MVA eller 500 MVA. 
Utbyggers andel av en slik utvidelse vil være 50%. 
En utvidelse med 250 MVA vil koste utbygger ca. 169 
MNOK og for 500 MVA ca. 268,5 MNOK. For alternativ 
3 er det lagt til grunn en utvidelse med 500 MVA, for 
øvrige alternativer er det ingen investeringer i økt 
nettkapasitet.   

Tabell 5 oppsummerer enhetskostnadene som er  
lagt til grunn i analysen.

Forutsatt enhetskostnad

Investeringskostnader 8,0 MNOK/MWp 

Drift- og vedlikeholdskostnader 0,06 MNOK/MWp

Anleggsbidrag 500 MVA 268,5 MNOK

Investeringskostnad batteri 6 MNOK/MWh
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Til sammenlikning har prisene de siste to årene i 
region Midt i gjennomsnitt vært på 36 øre/kWh.    
Kraftprisene har variert mye den siste tiden og 
har periodevis vært vesentlig høyere enn normalt 
( (www.nordpoolgroup.com). Det er svært usik-
kert hvordan prisene vil utvikle seg framover i et 
lengre perspektiv. NVE publiserer en ny langsiktig 
kraftmarkedsanalyse i februar 2023, med oppdaterte 
estimater av forventning til framtidige kraftpriser 
(www.nve.no). 

Tabell 6 oppsummerer nøkkeltall og forutsetninger 
for de tre alternativene. Installert effekt og årlig 
produksjon er hentet fra beregningene utført i den 
digitale tvillingen. Produksjonen er gitt på timesnivå 
og ganget opp med forventet kraftpris den aktuelle 
timen og summert opp til forventede årlige inntekter.  

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Installert effekt 240 MWp 240 MWp 911 MWp

Årlig produksjon 184,1 GWh 199,7 GWh 781,2 GWh

Investeringskostnad solkraftanlegg 1 920 MNOK 1 920 MNOK 7 293 MNOK

Investeringskostnad batteri n/a 1 044 MNOK n/a

Levetid solkraftanlegg 30 år 30 år 30 år

Levetid batteri n/a 15   år n/a

Anleggsbidrag nettkapasitet n/a n/a 268,5 MNOK

Årlige drift- og vedlikeholdskostnader 14,4 MNOK 14,4 MNOK 54,7 MNOK

Årlige inntekter 89,8 MNOK 97,2 MNOK 378,7 MNOK  

Tabell 6: Inntekter og kostnader for alternativene 

For kraftprisen er det tatt utgangspunkt i timespriser 
fra Nordpool for region Midt for 2019. Året 2019 er 
valgt fordi dette ble vurdert som et normalår for 
vindkraftanlegget og ble anvendt i modelleringen 
av produksjonen solkraft. Vi legger dette til grunn 
for å være konsistent med beregningen av produk-
sjonen. For å hensynta forventet prisutvikling over 
tiltakets levetid, er disse timeprisene skalert opp 
til en gjennomsnittspris som er i tråd med NVEs 
prisforventninger til region Midt. Disse er hentet fra 
«Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040» (NVE, 
2021). Her er prisen beregnet til å bli 49 øre/kWh i 
2025 og 50 øre/kWh i 2040 i faste 2021-priser. Vi har 
anvendt gjennomsnittet av disse to, 49,5 øre/kWh for 
å skalere opp timesprisene i vår analyse. 
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Alternativene Netto Nåverdi 
(Mnok)

Relativ 
Lønnsomhet

Alternativ 1 -616,2 -0,28

Alternativ 2 -2 111,7 -0,56

Alternativ 3 -1 957,9 -0,23

Alternativ 1b -1,3 -0,02

ALTERNATIVENE LCOE (kr/kWh) 

Alternativ 1 0,691

Alternativ 2 1,117

Alternativ 3 0,643

Alternativ 1b 0,506

6.3.2 Resultater
Tabell 7 viser beregnet netto nåverdi over analyse-
perioden på 30 år for de tre alternativene, samt den 
relative lønnsomheten beregnet ved netto nåverdi 
delt på nåverdien av kostnadene. Beregningene er 
basert på forutsetningene i Tabell 6. Vi ser at alle 
tre alternativer får en negativ netto nåverdi noe som 
betyr at alle alternativene har negativ lønnsomhet 
med de forutsetningene vi har lagt til grunn. Det er 
alternativ 1 som gir den minst negative nåverdien. 
Resultatene for alternativ 2 viser at vi ikke får bedret 
lønnsomhet ved å investere i et batteri og alterna-
tivet gir dårligst både absolutt og relativ lønnsomhet. 
Alternativ 3 har også svak lønnsomhet, men har best 
relativ lønnsomhet av de tre alternativene, dvs. at 
alternativet gir et mindre tap per krone investert i 
prosjektet. 

Tabell 7: Resultater av beregninger av lønnsomheten for de tre 
alternativene og tilleggsalternativet

Tabell 8: Resultatet av break-even analysenVi har gjort en tilleggsberegning av et alternativ 1b 
der vi antar en betydelig nedskalering av alternativ 1, 
fra 240 MWp til 8 MWp. Her er det tatt utgangspunkt 
i at kun de arealer som i dag er parkeringsplasser 
vil bli bygget ut. I dette tilfellet vurderer vi at 
investeringskostnaden per MWp vil være betydelig 
lavere da dette er enklere arealer å bygge ut. 
Investeringskostnaden er derfor redusert med 
omkring 19 % til 6,5 MNOK/MWp. I dette tilfellet ser vi 
at både absolutt og relativ lønnsomhet er betydelig 
bedre enn de øvrige alternativene og vi estimerer en 
nåverdi nær null (-1,32 MNOK). Dette innebærer at 
for en mindre endring i forutsetningene, for eksempel 
en liten økning i kraftprisen, vil dette alternativet 
kunne bli lønnsomt. 

Vi vil se nærmere på både usikkerheten i kraftprisen 
og de øvrige forutsetningene for beregningene i 
neste kapittel. 

6.3.3 Usikkerhet i 
estimatene

Det er flere usikkerhetsmomenter i estimatene for 
de prissatte virkningene. Det er spesielt knyttet 
høy usikkerhet til kraftprisene fremover. Dagens 
marked er preget av svært varierende priser, og det 
er vanskelig å anslå hvordan dette vil utvikle seg 
fremover. Det er derfor gjennomført en break-even 
analyse basert på kraftprisene for å si noe om hvilke 
kraftpriser som er nødvendig for at nåverdien av 
prosjektet blir null. Denne kraftprisen kalles også 
LCOE (levelized cost of energy). 

Tabell 1 viser resultatet av LCOE for de ulike 
hovedalternativene. Kraftprisen for at tiltaket skal 
bli lønnsomt, gitt at vi holder andre forutsetninger 
fast, varierer mellom 0,64 og 1,12 øre/kWh for de tre 
hovedalternativene. I lønnsomhetsvurderingen var 
det alternativ 3 som ga lavest netto nåverdi, men 
som vi kan se nedenfor har dette alternativet lavest 
LCOE, dvs. at dette alternativet krever minst økning 
i kraftprisen for at det skal bli lønnsomt. Alternativ 
2 krever den høyeste kraftprisen for å bli lønnsom. 
Lønnsomheten for alternativ 2 kan være underestim-
ert da gevinsten ved et batteri er avgrenset til å tids-
forskyving av produsert elektrisitet for bedre tilpasn-
ing av den tidsvarierende sol- og vindkraften til 
nettkapasiteten, se kapittel 3.2.1. Tilleggsalternativet 
1b har lavere LCOE  enn de øvrige tre alternativene. 
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Figur 21: Alternativ 1: Sensitivitet for endringer i investeringskostnad og kraftpris

Figur 22: Alternativ 2: Sensitivitet for endringer i investeringskostnad og kraftpris

Det er også høy usikkerhet knyttet til kostnadssiden av tiltaket. For eksempel antar vi for 
enkelthetsskyld i analysen at det er et lineært forhold mellom kostnader og størrelse på sol-
celleparken. Arbeidskraft er en av kostnadselementene som ligger i kostnadsestimatet, og det 
er ikke gitt at antall arbeidere øker i samme takt som størrelsen på parken. Det er sannsynlig at 
det blir noen stordriftsfordeler og en eventuell samkjøring med vindparken som vil bidra til at 
det ikke nødvendigvis er et lineært forhold mellom størrelse på solparken og antall arbeidere. 

Figur 21, figur 22 og figur 23 viser de tre alternativenes sensitivitet for endringer i henholdsvis 
investeringskostnad for solkraftanlegget og for kraftprisen. Vi ser eksempelvis at alternativ 1 
vil bli lønnsomt hvis kraftprisen i gjennomsnitt blir 40 prosent eller høyere enn det vi har antatt, 
noe som tilsvarer LCOE-kraftprisen på 69,1 øre/kWh. Tilsvarende vil en lavere investeringsko-
stnaden med omkring 30 prosent eller mer gjøre alternativ 1 lønnsomt. Vi ser at alternativ 2 er 
ulønnsomt selv ved en 70 prosent høyere kraftpris eller 70 prosent reduserte investeringskost-
nader for solkraftanlegget. Alternativ 3 vil bikke over til å bli lønnsomt dersom investeringsko-
stnad blir omkring 27 prosent eller lavere enn forutsatt eller dersom kraftprisen blir omkring 30 
prosent høyere. 
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Figur 23: Alternativ 3: Sensitivitet for endringer i investeringskostnad og kraftpris

6.4  Ikke-prissatte virkninger
De fleste samfunnsøkonomiske analyser har noen virkninger som ikke lar seg verdsette 
i kroner. Disse virkningene kan likevel være avgjørende for om et tiltak bør iverksettes 
eller ikke. Det er derfor viktig å få frem disse virkningene i analysen på andre måter enn 
ved å sette kroneverdier på dem (DFØ, 2021). I denne analysen er det identifisert flere 
virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner, dette er arealbeslag, klimagassutslipp, 
landskapsbilde, friluftsinteresser, naturmangfold og forsyningssikkerhet. Vi vil primært 
beskrive og redegjøre for disse virkningene kvalitativt, men vi vil forsøke å tallfeste der 
det er mulig. 

6.4.1 Klimaeffekter

Klimagassutslipp
For å oppnå et bærekraftig samfunn og nå klimamål definert på globalt og nasjonalt nivå, 
er reduksjon av klimagassutslipp helt nødvendig. Solenergi er den rikeligste energikilden 
på planeten, og vil spille en viktig rolle i overgangen fra fossil til fornybar energi, og 
dermed bidra til et mer klimavennlig samfunn. Likevel vil etablering av solkraftanlegg ha 
en klimapåvirkning, selv om den vil være betydelig mindre enn den fra fossil energiprod-
uksjon. I dette kapitlet er det gjort en overordnet vurdering av i hvilken grad etablering 
og drift av solcelleparken påvirker klimagassutslipp. Det er skissert tre alternativer for 
solcelleparken: 

 • Alternativ 1 Sol- og vindkraftverk på Smøla med dagens nettbegrensning

 • Alternativ 2 Sol- og vindkraftverk på Smøla med dagens nettbegrensning  
kombinert med energilagring

 • Alternativ 3 Sol- og vindkraftverk på Smøla med nettutvidelse
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Vurderingen inkluderer en sammenligning av disse 
tre alternativene med hensyn på klimagassutslipp.

Det er flere faktorer som vil kunne bidra til utslipp 
av klimagasser ved etablering av solcelleparken. 
Dette kan være klimagassutslipp knyttet til are-
alinngrep i karbonrike arealer, økt/endret trafikk og 
transportmønster, utslipp fra anleggsvirksomhet, 
materialproduksjon m.m. 

I vurderingen av klimagassutslipp for et bakke-
montert solcelleanlegg, er det naturlig å inkludere 
de innsatsfaktorene som bidrar til at anlegget skal 
oppfylle sin funksjon, som er å produsere elek-
trisitet. Dette inkluderer flere ulike materialer som 
solcellemoduler, montasjestruktur, fundamentering, 
vekselrettere, tilkobling til nettet, infrastruktur, og 
kabling. Dette er illustrert i Figur 21. I tillegg vil det 
være utslipp av klimagasser knyttet til anleggsarbeid, 
trafikk, vedlikehold/reparasjon gjennom livsløpet, 
samt arealinngrep. 

Figur 24: Forenklet oversikt over bestanddelene i et bakkemontert 
solkraftverk. Den stiplete linjen illustrerer anleggsgjerdet som 
fungerer som systemgrense (Multiconsult, 2022).

Figur 25: Klimagassutslipp for produksjonsfase (A1-A3), monterings-
fase (A4, A5), bruksfase (B1-B7), avhending (C1-C4), og resirkule-
ring av glass og aluminium (D) per Wp for solcellemoduler hentet 
fra følgende EPDer: NEPD-3421-2033-EN, NEPD-3420-2033-EN, 
NEPD-3087-1726-EN, NEPD-3422-2033-EN og NEPD-2993-1671-
EN (EPD-Norge, 2022).

Materialer
Materialene som inngår i solcelleparken, bidrar til 
klimagassutslipp gjennom produksjon og transport 
av solcellemoduler, fundamentering, montasje og 
andre materialer.

 • Fundamentering.  
Solcelleanlegget er planlagt å monteres på 
fjellgrunn. Det er vurdert to muligheter for 
fundamentering: enten borre hull, fylle med 
betong og sette en pele i hullet, eller støpe 
et fundament oppå fjellet/ha betongblokker 
som ballast. Det er i dette prosjektet vurdert 
at boring av hull for deretter å fylle dem med 

betong og pele er en god løsning. Dette 
reduserer for eksempel inngrep i naturen. Det 
er ikke bestemt hvilken type peler som skal 
benyttes, men et mulig alternativ er aluminium. 
Dette er et materiale som kan resirkuleres og 
sånn sett en god løsning klimamessig. Det er 
foreløpig ikke gjort noen anslag på mengder 
betong og peler som trengs, og klimagassut-
slipp er derfor ikke beregnet. Det er antatt at 
det kreves like mengder betong og peler per 
MWp. Det vil si at det for alternativ 1 og 2 vil 
være like mengder, mens for alternativ 3 vil 
det kreves 3-4 ganger mer.

 • Solcellemoduler.  
Solcellemodulene består av flere ulike kom-
ponenter, hvor glass (70 %), aluminium (10 
%), EVA (Ethylene-vinyl acetate copolymer) 
(10 %), silisium (3 %), og kobber (2 %) er 
hovedbestanddelene med hensyn på vekt/
masse. Det finnes flere EPD-er (Environmental 
Product Declaration, miljøvaredeklarasjoner) 
for solcellemoduler på det norske markedet. 
Fire av disse tar for seg mono-krystallinske 
solcellemoduler, som er planlagt for i dette 
prosjektet. En oversikt over klimagassutslippe-
ne fra produksjon, montering, bruk, avhending 
og resirkulering av glass og aluminium, for 
disse solcellemodulene er vist i Figur 22. En 
oversikt over fordeling per livsløpsmodul er 
vist i Figur 23. Produksjonsfasen (A1-A3) 
bidrar til hoveddelen av utslippene.
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Figur 26: Klimagassutslipp vist per livsløpsmodul for solcellemoduler hentet fra følgende EPDer: NEPD-3421-2033-EN,  
NEPD-3420-2033-EN, NEPD-3087-1726-EN, NEPD-3422-2033-EN og NEPD-2993-1671-EN (EPD-Norge, 2022).

Tabell 9: Estimert klimagassutslipp (over livsløpet) for de ulike 
solcellemodulene og utbyggingsalternativene for Smøla solcellepark. 

Tabell 8: Estimert klimagassutslipp (over livsløpet) for de ulike 
solcellemodulene og utbyggingsalternativene for Smøla solcellepark. 

Størrelsesorden på solcelleparken er estimert til 240 
MWp for alternativ 1 og 2, og 911 MWp for alternativ 
3. Basert på kapasiteten for de ulike alternativene og 
utslippsfaktorene i Figur 22 for de ulike solcellemo-
dulene, er klimagassutslipp for de tre alternativene 
beregnet, se Tabell 8. Det er store forskjeller i utslipp 
mellom de ulike modulene, noe som er viktig å tenke 
på ved en eventuell etablering av solcelleparken.

Solcellemodul Alternativ 1 og 2 Alternativ 3

N-Peak 2 326 400 tonn 
CO₂-ekv.

1 238 960 tonn 
CO₂-ekv.

Alpha Pure 170 400 tonn 
CO₂-ekv

646 810 tonn 
CO2-ekv.

TwinPeak 4 148 800 tonn 
CO₂-ekv.

564 820 tonn 
CO2-ekv.

MAXEON 3 81 600 tonn 
CO₂-ekv.

309 740 tonn 
CO2-ekv.

 • Resterende materialer.  
Det vil også være klimagassutslipp knyttet 
til montasjestruktur, vekselrettere, kabling 
og infrastruktur. Det er i denne tidligfasen av 
prosjektet ikke kjent hva omfanget av disse 
materialene er, og klimagassutslippene er 
derfor ikke forsøkt estimert. Det vil være et 
betydelig større utslipp knyttet til alternativ 3, 
da dette inkluderer flere vekselrettere, kabel/
rør i sjø, og generelt mer infrastruktur grunnet 
utvidelse av strømnettet. Alternativ 2 inklude-
rer batterier som også har et klimagassutslipp 
knyttet til seg. Det er energikrevende å produ-
sere batterier, noe som gir høyt strømforbruk 
og dermed også stort utslipp av klimagasser, 
avhengig av hvilket land de produseres i samt 
med hvilken energikilde. Utslippet er også 
avhengig av råvarebruk og batteristørrelse. 
Det kan vurderes bruk av resirkulert materiale 
i batteri for å redusere klimagassutslipp.

Det vil også kunne være noe utslipp knyttet til 
vedlikehold av solcelleanlegget under drift, ved 
for eksempel utskiftning av defekte moduler eller 
reparasjoner. 
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Anleggsvirksomhet  
og transport
I anleggsfasen er det flere aktiviteter som bidrar til 
klimagassutslipp. Dette inkluderer blant annet bruk 
av anleggsmaskiner, elektrisitet og transport/frakt av 
materialer til og fra området. Det vil kreve mye trans-
port til og fra området for å få fraktet alt materiell og 
utstyr. I tillegg vil det sannsynligvis være nødvendig 
å anlegge vei i solcelleparken da det er vanlig med 
veier mellom grupper av solcellepaneler. Det er 
allerede etablert vindpark i området, som muligens 
kan brukes for transport under anleggsarbeidene og 
til og fra området ellers. Det bør vurderes i senere 
fase av prosjektet hvordan eksiterende veiinfra-
struktur kan benyttes til å redusere arealbeslag og 
klimagassutslipp fra utbygging/anlegg. 

Det er antatt at det ikke vil være signifikant forhøyet 
trafikk til og fra området under drift sammenlignet 
med dagens situasjon. 

Arealbeslag
Ved bygging av bakkemonterte solkraftverk er plas-
sering og arealbeslag viktig å vurdere med hensyn 
på klimagassutslipp. Inngrep i naturtyper med høyt 
opptak og lagring av karbon bør unngås. Dette 
inkluderer myr, skog, dyrket mark eller beiteområder. 
Solcelleanlegget skal bygges direkte på berggrunn, 
og muligens naturtypene kystlynghei/boreal hei. 
Trolig vil større områder med kystlynghei/boreal hei 
gå tapt. Kystlynghei er definert som «annen utmark» 
i Miljødirektoratets verktøy for beregning av klimaef-
fekt av arealbruksendringer. For arealbruksendring 
fra «annen utmark» til «utbygd areal» er foreløpig 
ikke rapportert noen utslippsfaktor og klimaeffekten 
kan derfor ikke beregnes. Det er likevel kjent at 
disse naturtypene lagrer mye karbon i jordsmonnet 
(Miljødirektoratet, 2022). Nedbygging av denne 
typen natur vil derfor bidra til utslipp av klimagasser. 

Erstatning for fossil energi    
Klimaeffekten til den produserte solkraften avhenger 
av hvilken elektrisitetsmiks solkraftanlegget inngår 
i, og hvilke energikilder solenergien erstatter. 
Elektrisitetsmiksen i Norge består av en høy andel 
fornybar energi fra vannkraft produsert her til lands, 

men vi er også koblet sammen med Europa for 
import og eksport av energi. Elektrisitetsmiksen for 
nettverket Norge er koblet på inneholder fortsatt mye 
fossil energi, og solkraft som produseres i Norge kan 
dermed bidra til å erstatte fossil elektrisitetsproduk-
sjon i Europa. Fossil energi fra kilder som kull og gass 
medfører klimagassutslipp som er mange ganger 
høyere enn utslippene til elektrisitetsproduksjon 
av solkraft (Multiconsult, 2022). NVE (NVE, Klima, 
2022) og IPCC (SINTEF, 2021) rapporterer følgende 
utslippsfaktorer:

1. Kullkraft: 1 kg CO2-ekv./kWh 

2. Gasskraft: 0,5 kg CO2-ekv./kWh 

3. Solkraft: 0,048 kg CO2-ekv./kWh

Som et eksempel på utslippsreduksjon kan man  
ta utgangspunkt i estimert årlig energiproduksjon  
ved solkraftverket og estimere utslippene fra de  
ulike energikildene (basert på de nevnte  
utslippsfaktorene). Det er estimert en årlig energi-
produksjon ved solcelleparken på henholdsvis 184 
GWh, 200 GWh og 781 GWh for alternativ 1, 2, og 
3. Dersom det antas at årlig energiproduksjon ved 
solcelleparken vil erstatte samme mengde energi 
fra gass for eksempel, utgjør dette en reduksjon på 
omtrent 83 000 tonn CO₂-ekv. for alternativ 1, 90 
000 CO₂-ekv. for alternativ 2, og 350 000 tonn CO₂-
ekv. for alternativ 3. Denne sammenligningen er bare 
et grovt estimat for å vise forskjellen mellom disse to 
energikildene. I realiteten er det usikkerhet knyttet 
til hvilken energikilde solkraften faktisk vil erstatte. 
Mer detaljert beregning bør utføres i senere fase av 
prosjektet når mer detaljert informasjon foreligger. 

Oppsummering
I denne fasen av prosjektet er det gjort en overord-
net, hovedsakelig kvalitativ vurdering av klimag-
assutslipp for solcelleparken på Smøla. Det er flere 
faktorer som påvirker utslippene, og det er i denne 
fasen av prosjektet vanskelig å si hva som påvirker 
utslippene i størst grad. Analyser har imidlertid vist 
at produksjonsfasen av solcelleanlegg bidrar mest til 
klimagassutslipp (Multiconsult, 2022), og det vil i så 
fall være av stor betydning å velge solcellemoduler 
med lavest mulig utslipp, da dette kan variere stort.
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Generelt kan det sies at alternativ 1 er en bedre 
løsning enn alternativ 2 klimamessig, da disse to 
alternativene har samme kapasitet, men alternativ 
2 krever mer materialer (batterier). Når det gjelder 
alternativ 3 vil denne løsningen bidra til et høyt 
utslipp under etablering av anlegget, siden det vil 
kreve mer materialer, anleggsarbeid og infrastruktur. 
På den andre siden kan det hende at dette alter-
nativet under drift vil være den beste løsningen 
klimamessig dersom energien fra solkraften erstatter 
gass- eller kullkraft. Det er imidlertid usikkert fra 
hvilke energikilder strømmiksen i Europa vil komme 
fra i fremtiden. Etter all sannsynlighet vil det være 
mer «grønn» energi enn det er i dag. I denne tidligfa-
sevurderingen er det derfor vanskelig å konkludere 
med sikkerhet alternativ som er best med hensyn på 
klimagassutslipp.

Det anbefales å gjøre en omfattende konsekvensvur-
dering i neste fase, når mer informasjon er tilgjen-
gelig. Det er i tillegg anbefalt å vurdere tiltak for å 
redusere klimagassutslipp så tidlig i prosjektet som 
mulig. Eksempler på tiltak for å redusere klimagass-
utslipp kan være:

1. Benytt solcellemoduler med lavest mulig kli-
magassutslipp dersom dette er teknisk mulig. 
Etterspør EPDer for solcellemoduler og andre 
komponenter som inngår i solcelleanlegget 
for å gjøre de beste klimamessige valgene.

2. Vurdere muligheten for å unngå nedbygging 
av utmark så langt det går.

3. Vurdere muligheten for å bruk elektriske an-
leggsmaskiner, betongpumper, lifter, dumpere 
og boremaskiner m.m, enten med batteri eller 
med strømtilkobling, på byggeplassen.

4. Elektrisk person- og varetransport under 
anleggsfase og driftsfase.

5. Benytte lavkarbonbetong, slik som lavkarbon-
klasse A, pluss eller ekstrem, for fundamente-
ring dersom det lar seg gjøre med hensyn på 
styrke/fasthet og tilgjengelighet. 

6. Benytte resirkulerte materialer i solcellepane-
lene og andre komponenter i solkraftanleg-
get. Glass, aluminium og kobber blant annet 
kan gjenvinnes. 

6.4.2 Naturmangfold

 • Tiltaket innebærer utplassering av solcellean-
legg i områder med nakent berg, og etter all 
sannsynlighet naturtypene kystlynghei/boreal 
hei. Trolig vil større områder med kystlynghei/
boreal hei gå tapt. Kystlynghei er en sterkt truet 
(EN) naturtype, som også er utvalgt naturtype 
etter naturmangfoldloven. Arealbeslag i en 
utvalgt naturtype innebærer høyt konfliktnivå 
med fagtema naturmangfold, men tilstanden 
til de aktuelle kystlyngheiene akkurat her er 
ikke kjent. I tillegg vil utplassering av solceller 
minske det potensielle leveområdet for flere 
av fuglene som bruker området. Trolig vil 
myrområdene fortsatt brukes av de artene som 
er tilknyttet våtmark, men tettheten av fugler i 
området kan bli redusert. Lavere  
tetthet av fugler vil gjøre området mindre  
egnet for rovfugl.

 • Det vurderes som hensiktsmessig å plassere 
solceller i et område som allerede er nokså 
preget av menneskelig utbygging fremfor 
jomfruelig natur, men konsekvensene dette 
vil få for naturtyper og fugl bør klargjøres og 
vurderes gjennom en omfattende naturkartleg-
ging og konsekvensutredning.  

6.4.3 Forsynings- 
sikkerhet

NVE publiserte en rapport i 2022 om Norsk og 
nordisk effektbalanse fram mot 2030 (Buvik, et 
al., 2022). I rapporten fremgår det at Norge i dag 
nok effekt til å forsyne eget forbruk, men frem mot 
2030 blir den nasjonale effektbalansen strammere. 
Det er en pågående elektrifisering med økende 
kraftforbruk vil gjøre at vi fremover kan vente stadig 
høyere effekttopper nasjonalt i årene som kommer. 
Vi kan også vente oss en strammere effektbalanse 
både på nordisk og nordeuropeisk nivå med et mer 
væravhengig kraftsystem. 

Norge har alltid vært et værbasert kraftsystem, 
hvor tilsig til vannkraftsystemet har variert mellom 
ulike år. Vannkraftmagasinene bidrar til å jevne 
ut tilsigsvariasjonene og gir en mindre variasjon 
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i produksjonsvolumet enn variasjonen i tilsig og 
forbruk skulle tilsi. Til forskjell fra den regulerbare 
vannkraften, kan ikke energien fra sol og vind lagres 
før kraften produseres, og NVE forventer at denne 
produksjonen hovedsakelig vil leveres direkte på nett 
også i perioden fram mot 2030. På døgnnivå bidrar 
vindkraft og uregulerbar vannkraft i gjennomsnitt 
ganske likt uavhengig av tid på døgnet, men produk-
sjonen kan variere mye. Solkraft, derimot, bidrar lite 
i topplasttimene på vinteren. I Norge går vi mot et 
lavere effektoverskudd, eller et effektunderskudd i 
2030. Effektunderskudd betyr at vi er avhengig av 
import i de strammeste timene, altså når høyt effek-
tbehov inntreffer i en situasjon med lav tilgjengelig 
effekt. Effektbehov og produksjonskapasitet fordeler 
seg ujevnt over landet, noe som viser viktigheten av 
en regional tilnærming, og tilstrekkelig nettkapasitet 
mellom områder.    

Rapporten fra NVE understreker viktigheten av å 
øke tilgjengelig produksjonseffekt i årene frem mot 
2030, og at det er viktig med en regional tilnærming. 
Samtidig viser den at solkraft er mindre gunstig for 
å løse problemet med de høye effekttoppene enn 
regulerbar vannkraft og vindkraft. 

Beregningene som er gjort for Smøla i dette prosjek-
tet viser likevel at kombinasjonen av vind- og solkraft 
vil gi en jevnere produksjon og bedre utnyttelse av 
eksisterende nettkapasitet og det bidrar derfor til 
bedre forsyningssikkerhet. I alternativ 2, med batteri, 
gir i tillegg muligheter for å skyve innmatingen til 
timer med størst behov. Alternativ 3 bidrar til bedre 
forsyningssikkerhet ved både utvidelse av nettkapa-
siteten fra Smøla til fastlandet og med en vesentlig 
større kraftproduksjon enn den andre alternativene.  

6.5 Forskning  
og utvikling

Det vil i årene som kommer være betydelig behov for 
både forskning og utvikling (FoU) og kompetanse-
bygging i Norge på grunn av økt utbygging av sol- og 
vindkraft. Dersom forholdene legges til rette, dersom 
prosessen frem mot en eventuell utbygging blir 
tilstrekkelig åpen og godt dokumentert, og dersom 
utvalgte data gjøres tilgjengelig for formålet, mener 
vi at hybridkraftverket på Smøla vil kunne bli et unikt 
og svært nyttig verktøy for både FoU og undervisn-
ing i Norge av flere årsaker. 

1. Prosesser for utvikling av nye kraftverk i 
Norge: Smøla er landets eldste storskala vind-
kraftverk. Operatør, lokalsamfunn, myndigheter 
og eksterne støttespillere har gjennom årene 
bygget opp betydelig kompetanse knyttet til 
både utbygging av storskala kraftproduksjon i 
Norge, i tillegg til effektene utbyggingen og den 
påfølgende driftsfasen har på både lokalmiljøet 
og lokalsamfunnet. Fremtidig utvidelse og 
utbygging av kraftproduksjon både på Smøla 
og andre steder i Norge vil ha nytte av å lene 
seg på faktabasert informasjon knyttet til alle 
aspekter av utvikling, utbygging og drift av slike 
anlegg.

2. Utvikling av digitale tvillinger for sol-, vind- og 
hybridkraftverk: Dersom det etableres en 
meteorologisk målestasjon på Smøla som 
genererer og tilgjengeliggjør tidsserier av høy 
kvalitet alle data nødvendige for modellering 
av sol- og vindkraftproduksjon vil dette være 
svært nyttig. Slike data er i dag mangelvare i 
både forsknings- og undervisningsmiljøene. 
Dersom det er i tillegg er mulig å dele reelle 
produksjonsdata med tilstrekkelig oppløsn-
ing i tid og rom vil dette gi et enda mer unikt 
valideringsgrunnlag for modellene som utvikles. 
Kombinert med prisdata fra Nordpool vil slike 
data kunne styrke både forskningen på sol- og 
vindkraft spesielt, og i tillegg bidra til forskning 
knyttet til utvikling av fornybare energisystemer 
av ulik skala med og uten energilagre.

3. Drift og vedlikehold av fornybar energiin-
frastruktur i Norge: Det er betydelig erfaring 
med drift av storskala vindparker i Norge. 
Erfaringen knyttet til drift av solparker i Norge 
er per dags dato svært begrenset. Dette gjelder 
alt fra miljømessig påvirkning til behovet for 
vasking, samt data knyttet til kraftverkets 
ytelse, samt feiltyper og feilrater driftsorgan-
isasjonen må håndtere.  

Forskningslitteraturen er i stor grad dominert av  
data fra småskala forskningsanlegg. IFE har 
imidlertid lang og god erfaring med den nasjonale 
og internasjonale synligheten erfaringsdeling fra 
storskala anlegg kan gi. 

Dersom det legges opp til åpenhet knyttet til noen av 
de ovenstående punktene vil det være mulig å knytte 
undervisning fra både høyere utdanning (hele veien 
til master- og doktorgrader) opp til et slikt anlegg, 
i tillegg til etter- og videreutdanning og fagskole-
utdanning. Vi mener dette kan bli svært viktig både 
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regionalt og nasjonalt: allerede i dag er det stor 
mangel på relevant arbeidskraft innen blant annet 
solbransjen. Dersom NVE har rett i sin gjeldende 
kraftmarkedsprognose vil man, ifølge en relativt fersk 
rapport fra Thema (THEMA og Multiconsult, 2021) 
trenge opp mot 18000 årsverk i Norge frem mot 
2040 knyttet til installasjon av solcellekraftverk av 
ulik størrelse i Norge alene. 

6.6 Lokale og 
regionale 
virkninger

I dette kapittelet drøfter vi direkte og indirekte  
konsekvenser for skatteinntekter, arbeidsplasser og 
konsekvenser for lokalt næringsliv ved etablering av 
et solkraftverk på Smøla. 

Det vil være effekter av tiltaket både i invester-
ingsfasen og driftsfasen. Investeringsfasen er den 
perioden der bedriften gjør de nødvendige tiltak for 
å sørge for at produksjonen kan gå som planlagt. 
Det vil i hovedsak dreie seg oppføring av solcellean-
legget og andre tekniske installasjoner. I denne 
perioden, som er forventet å vare 1 år, vil det ikke 
være produksjon eller inntekter ved parken, men det 
vil være aktivitet med investeringer. Det kan også 
komme lokale leverandører av varer og tjenester  
til gode. 

I driftsfasen vil en av virkningene være nye ar-
beidsplasser. I alternativ 1 er det estimert at antall 
nye arbeidsplasser er på 11-12 personer. Det er en 
antatt at det vil bli flere ansatte jo større parken 
blir og det vil derfor være betydelig flere ansatte i 
alternativ 3. En direkte effekt av nye arbeidsplasser 
er økte skatteinntekter for kommunen. Den største 
positive effekten av nye arbeidsplasser i et lokalom-
råde oppstår om de som er ufrivillig arbeidsledig blir 
sysselsatt. Den demografiske utviklingen i Smøla 
kommune og i Møre og Romsdal tilsier at det vil være 
vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft fremover. 
Befolkningsutviklingen viser at det vil være færre i 
yrkesaktiv alder som bor på Smøla frem mot 2050. 
Nasjonale og internasjonale trender viser er klar 
tendens mot urbanisering. Større byer med et rikt  

og variert kulturliv og større arbeidsmarked vil kunne 
tiltrekke seg mennesker, noe som igjen vil bidra til et 
svakere rekrutteringsgrunnlag. Arbeidsledigheten har 
tradisjonelt holdt seg lav på Smøla, og lokasjonen på 
en øy gjør det mindre attraktivt å pendle til enn for 
eksempel det ville vært på sentrale Østlandet. Dette 
kan mulig løses ved bedre samferdselstilbud til og 
fra øya Smøla. Økt sysselsetting i regionen kan bety 
økt kjøpekraft lokalt, gitt at det enten er personer 
som går fra ledighet som blir sysselsatt eller om 
flere pendler eller bosetter seg i kommunene. Denne 
effekten vil være begrenset, da det ikke er et stort 
tiltak med mange nye sysselsatte og de som blir 
ansatt er gjerne allerede bosatt og ansatt i en annen 
virksomhet i dag. Dette vil også begrense skat-
teinntektene til kommunen, den effekten blir også 
størst om det er noen som ikke er sysselsatt i dag 
som blir ansatt ved solcelleparken. 

Det vil beslaglegge areal å gjennomføre tiltaket med 
solenergi på Smøla. Det maksimale beslagleggelsen 
av areal er 15 km² og installert effekt på 144,9 MWp 
vil beslaglegge 2,4 km². Dette er et relativt lite 
beslag sammenlignet med vindparken i dag, som 
vist i Figur 4 i kapittel 3.1. Arealbeslaget vil gi negativ 
effekt på for eksempel landskapsbilde, som drøftet 
under ikke-prissatte virkninger. Solparken vil også 
beslaglegge areal som kunne ha bli brukt til noe an-
net næringsliv som kan gi positive lokale virkninger. 
Dette kunne vært for eksempel utvidelse av vindpar-
ken, næringsutvikling eller turområder i forbindelse 
med reiselivsnæringen. I dette tilfelle er det imidlertid 
lite muligheter for alternativ utnyttelse av arealet. 
Arealet er allerede beslaglagt til vindparken og vil gi 
lite alternativ nytte. En solcellepark med en annen 
lokasjon en Smøla ville derfor hatt større negative 
konsekvenser.

Det er allerede infrastruktur i det aktuelle arealet på 
grunn av den eksisterende vindparken. Det vil derfor 
være mulig å bruke de samme veiene til drift og 
vedlikehold og for alternativ 1 og alternativ 2 er det 
heller ikke nødvendig å utvide nettkapasiteten da ek-
sisterende nettkapasitet er tilstrekkelig. Det kan også 
være muligheter for positive produktivitetseffekter 
av å samlokalisere vind- og solkraft- produksjon. En 
økt kraftproduksjon kan også gi noen ringvirkninger 
på grunn av lokaliseringsfortrinn og at det etableres 
nye næringer, verdikjeder eller klynger for eksempel 
knyttet til hydrogenproduksjon.  



Utredning 
solenergi Smøla64

6.7 Konklusjon av den 
samfunnsøkonomiske 
vurderingen

Tabellen viser en sammenstilling av effektene/virkningene av tiltaket. De ikke-prissatte 
effektene er illustrert ved pluss-minus metoden, effektene er sammenlignet med 
forventet utvikling uten at solkraftverket etableres (nullalternativet). Netto nåverdien 
er negativ for alle tre alternativene. Det er alternativ 1 som har minst negativ netto 
nytte. Som illustrert ved et alternativ 1b i kapittel 6.3 kan det bli mer lønnsomt ved å 
endre størrelse, plassering og annen optimalisering. I vurderingen av de ikke-prissatte 
effektene, tar vi utgangspunkt i at tiltaket blir gjennomført på tross av at lønnsomheten 
i denne analysen er negativ for alle alternativene. 

De ikke-prissatte effektene gir for det meste positive virkninger sammenlignet med 
nullalternativet. Klimagassutslippene derimot er todelt. På den ene siden vil det gi 
negative effekter fra materialer, anleggsvirksomhet og transport. Som vi kan se er 
det minst negativt for alternativ 1 på grunn av plassering og størrelse. På den andre 
siden vil det gi positive effekter på klimagassutslippene ved at det kan erstatte fossil 
energi innenfor et felles europeisk kraftmarked, der det fortsatt er vesentlige innslag 
av fossil energiproduksjon. Alternativ 3 er det alternativet som kommer best ut her, 
da dette igjen er det alternativet som produserer mest fornybar kraft. Effektene for 
naturmangfold vil antagelig være noe negativt for alle alternativene, og mest negativt 
for alternativ 3 på grunn av et større arealbeslag.

Tabell 10: Oppsummering av den samfunnsøkonomiske analysen.

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Prissatte effekter

Netto nåverdi -616,2 -2 111,7 -1 957,9

LCOE 0,691 1,117 0,643

Ikke-prissatte effekter

Klimagassutslipp fra materialer, 
anleggsvirksomhet og transport - -- --

Klimagassreduksjoner ved  
erstatning av fossil energi + + ++

Forsyningssikkerhet + ++ ++

Naturmangfold - - --

Forskning og utvikling +++ ++++ +++  

Lokale- og regionale virkninger

Arbeidsmarked og næringsliv + + ++

Skatteinntekter + + ++
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Vurderingen av forsyningssikkerheten handler om 
hvorvidt tiltaket bidrar til økt energiproduksjon, 
og om det bidrar på tidspunkt der det kan oppstå 
underskudd på kraft i markedet, spesielt på de tid-
spunktene av året og døgnet flest bruker strøm. Det 
vil være positivt å tilføre mer kraft til nettet, spesielt 
på disse tidspunktene. Årsaken til at det ikke teller 
mer positivt er at solkraft har noen flere begrens-
inger enn for eksempel vannkraft når det gjelder å 
tilpasse tid på året og døgnet det er strømtopper. 
Dette er drøftet nærmere i kapittel 6.4.3. Alternativ 2 
er bedre enn alternativ 1 fordi batteri vil kunne gjøre 
det noe mer fleksibelt og fremtidsrettet. Dette er 
spesielt relevant om vi får en situasjon i fremtiden 
hvor batterier blir rimeligere og har høyere kapasitet. 
Alternativ 3 bidrar mer til forsyningssikkerheten enn 
alternativ 1 fordi det gir mer kraft inn i markedet, 
samt at ny nettlinje vil gi økt forsyningssikkerhet.

Alle tre alternativene vil være meget positive for 
forskning og utvikling. Alternativ 2 er vurdert noe 
bedre enn de andre to da et batterisystem fordi dette 
kan gi driftserfaring og vurdere reell kost/nytte av 
batteriet opp mot ulike bruksmønstre ved hjelp av 
sanntidsdata fra produksjon, lager og marked. 

Det vil isolert sett være positivt for arbeidsmarked 
og næringsliv med en solcellepark. Det er et tynt 
rekrutteringsgrunnlag i Smøla, men tilføring av nye 
arbeidsplasser kan også medføre nye tilflyttere 
eller at det kan gi økt pendling inn til kommunen. 
Dette er primært en fordelingsvirkning, siden det 
vil trekke på arbeidskraft fra andre kommuner. 

Om tiltaket medfører at flere bosetter seg i kom-
munen er dette svært positivt, da nullalternativet 
viser en utvikling med negativ befolkningsutvikling 
frem mot 2050. Samtidig er det fremdeles en sterk 
urbaniseringstrend i Norge, og det kan være mer 
trolig at det heller øker pendlingen til kommunen. Økt 
tilflytting og/eller økt pendling kan være positivt for 
annet næringsliv på Smøla, for eksempel varehandel. 
Investeringsfasen kan også gi positive effekter for 
annet næringsliv, om det blir brukt lokale aktører 
på Smøla i denne fasen. Årsaken til at Alternativ 3 
kommer best ut for arbeidsmarked og næringsliv er 
fordi vi antar det vil bli flere arbeidsplasser jo større 
anlegget er. 

For skatteinntekter er det også alternativ 3 som kom-
mer best ut, vi antar det vil være mer skatteinntekter 
for det alternativet som gir flest arbeidsplasser 
og beslaglegger størst areal som kan gi inntekter 
gjennom eiendomsskatt. Effekten gjennom eien-
domsskatt er imidlertid begrenset. Skatteinntektene 
som kommer som konsekvens av flere arbeidsplasser 
er en fordelingseffekt da det er få arbeidsledige i 
kommunen, og rekrutteringsgrunnlaget er allerede 
sysselsatte personer. Vi ser at det er flere særregler 
på skatt og avgift av vannkraftverk, og at det er 
foreslått nye skatteregler for vindkraftverk som gir 
kommunene incentiver til å investere i denne type 
virksomheter. Det kan derfor være en mulig utvikling 
av kommunen vil kunne få høyere skatteinntekter av 
solcelleparken i løpet av de 30 årene, men dette er 
svært usikkert. 
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Anbefaling og 
videre arbeid
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7 Anbefaling og 
videre arbeid

Videre arbeid bør ta utgangspunktet i hovedfunnene i denne rapporten. 
Et stort solkraftverk kan bygges ut på Smøla med eksisterende nett uten 
at dette leder til betydelige mengder innestengt kraft. Dette er godt 
beskrevet som alternativ 1 og 2. I alternativ 3 er det sett på muligheten 
for å gjøre en betydelig større utbygging på areal som er definert som 
tilgjengelig, men i dette tilfellet har vi antatt at dette vil medfølges av en 
nettutvidelse. Tabell 10 oppsummerer nøkkeltall og virkninger for de tre 
alternativene som er vurdert.

Tabell 11: Sammendrag av nøkkeltall og virkninger fra de forskjellige alternativene.

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Installert effekt 240 MWp 240 MWp 911 MWp

Årlig produksjon 184,1 GWh 199,7 GWh 781,2 GWh

Investeringskostnad solkraftanlegg 1 920 MNOK 3 543 MNOK 7 561 MNOK

Årlige drift- og vedlikeholdskostnader 14,4 MNOK 14,4 MNOK 54,7 MNOK

Årlige inntekter 89,8 MNOK 97,2 MNOK 378,7 MNOK  

Netto nåverdi -616,2 MNOK -2 111,7 MNOK -1 957,9 MNOK

LCOE 0,691 kr/kWh 1,117 kr/kWh 0,643 kr/kWh 

Forsyningssikkerhet + ++ ++

Lokale og regionale virkninger + + ++

Naturmangfold - - --

Netto klimaeffekt ? ? ?

Forskning og utvikling +++ ++++ +++  
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Prosjektet vurderer alternativ 1, solkraft uten  
nettutvidelse, som det overordnet mest gunstige. 
Alternativ 2, som inkluderer lagring, er også  
interessant. 

I et eventuelt videre arbeid knyttet til utvikling av 
et hybridkraftverk på Smøla mener vi det kan være 
grunnlag for å studere ytterligere scenarier knyttet 
til løsninger for lønnsom bruk av innestengt kraft. Vi 
anbefaler spesielt de følgende to: 

1. Dersom det blir aktuelt å bygge ut et hybrid-
kraftverk som i større grad gir innestengt kraft, 
enten gjennom utbygging av et betydelig 
større solkraftverk enn i alternativ 1 og/eller 
en betydelig utvidelse av vindkraftverket vil vi 
anbefale at kostnadene ved en eventuell net-
tutvidelse vurderes opp mot et batterisystem. 
Det vil i alle de vurderte alternativene  være en 
betydelig del av året der nettkapasiteten ikke 
utnyttes til fulle, og forskyving av produksjon i 
tid for å bedre tilpasses nettet kan være nyttig. 
Dessuten kan batteriet benyttes til andre 
tjenester som beskrevet i kapittel 3.2, eierska-
psstrukturen for batteriet før også vurderes. 
Det kan være flere interessenter med ulike 
bruksmønstre tilgjengelig for et slikt system, 
noe som kan reduseres investeringskostnaden 
og øke lønnsomheten for kraftverket.

2. Hydrogenproduksjon er et tema av stor inter-
esse for oppdragsgiver. Produksjon av grønt 
hydrogen gjennom elektrolyse vurderes i flere 

tilsvarende anlegg rundt om i verden, og kan 
også være aktuelt på Smøla. Her må en grun-
digere vurdering av lønnsomhetspotensialet på 
plass. Ikke minst må en eller flere avtakere til 
det produserte hydrogenet identifiseres. Dette 
vil både gi en prisforventning, og også mer 
tydelige føringer knyttet til nødvendig in-
frastruktur og logistikk for hydrogensystemet.

Denne rapporten kan være et godt utgangspunkt 
for en videre konsekvensutredning i sammenheng 
med en konsesjonssøknad.  Det vil måtte legges 
signifikant mer fokus på miljøvirkningene av et slikt 
stort tiltak enn det som er inkludert her, arbeidet her 
har vært begrenset av budsjettet. Det gjenstår en 
del arbeid på mer nøyaktig plassering, fundamenter-
ing og montering av solcelleparken, dette er gjort 
overordnet i denne rapporten . Plasseringen må ta 
hensyn til varierte fagfelt som arealplan, geoteknikk, 
naturmangfold og miljøpåvirkning, samt praktikalitet 
av montasjen. For de tekniske aspektene som 
solkraftanlegget, nettilknytning og eventuell lagring 
må detaljeringsnivået være høyere enn i denne rap-
porten. En egen økonomisk analyse er en viktig del 
av konsesjonsprosessen og et mer detaljert datag-
runnlag vil være sentralt for å gjøre en god vurdering 
av investeringen. 

Det blir viktig å finne den riktige aktøren som har ka-
pasitet til å drive et prosjekt for å etablere et hybrid 
kraftverk på Smøla, eller et solkraftverk parallelt med 
vindkraftverket.  
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9 Figurer 

Figur 1 Enkel oversikt over kraftsystemet på Smøla  
 i alternativ 1. Det kan bygges ut betydelige  
 mengder solkraft i vindparken på Smøla  
 uten utvidelse av strømnettet. 7

Figur 2  Smøla vindpark består av 68 vindturbiner  
 på 2,0 og 2,3 MW. 20

Figur 3 Viser området det i dag er en vindkraftpark  
 og området vurdert for solkraftproduksjon. 24

Figur 4 Viser referanseområdet (blå) brukt som  
 simuleringsunderlag av solkraftproduksjonen.  
 Oransje linje viser vindkraftpark området.  
 Det skraverte området er større myrområder. 25

Figur 5 Strømproduksjon første året ved maksimal  
 utnyttelse av området. 26

Figur 6 Viser solcellemodulenes(blå) plassering ut i  
 terrenget (grønn). 27

Figur 7 Energiproduksjon fra et tenkt 240 MWp  
 solkraftverk på Smøla i perioden 2017-2020.  
 Total energiproduksjon gjennom de fire årene  
 er 800 GWh. 37

Figur 8 Energiflyten fra Smøla til land. Dette er antatt  
 å være tilnærmet lik energiproduksjonen til  
 Smøla vindkraftverk. 37
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Figur 9 Energiflyt fra Smøla til land med et kombinert  
 sol- og vindkraftverk. Total energiflyt i  
 perioden er 1960 GWh. 39

Figur 10 Vind- og solenergiproduksjon en uke i januar  
 2019 og juli 2019. Vind- og solkraft  
 komplimenterer hverandre. 39

Figur 11 Total energiproduksjon på Smøla og tapt  
 energi som funksjon av størrelsen av et  
 solkraftverk på Smøla. 40
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Figur 13 Effekt levert eller mottatt av batteriet  
 gjennom perioden 2017-2020. 41

Figur 14 Energiflyt i perioden 2017-2020 fra et 911 MW  
 solkraftverk kombinert med et 150 MW vin 
 dkraftverk på Smøla. Total energiflyt er 4240 GWh. 42

Figur 15 Området (15 km²) som vil dekkes av  
 solkraftverket med 911 MWp installert effekt.  
 Grønt er området der solkraftverket vil plasseres,  
 mens det skraverte oransje utelates. 43

Figur 16 Befolkningsutvikling etter aldersgruppe i  
 Smøla kommune. Kilde: SSB og COWI. 48

Figur 17 Befolkningsutvikling for yrkesaktiv alder på Smøla,  
 Møre og Romsdal og Norge. Kilde: SSB og COWI. 49

Figur 18 Befolkningsvekst frem mot 2050 for Smøla  
 kommune, Møre og Romsdal og Norge.  
 Kilde: SSB og COWI. 49
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Figur 19 Arbeidsledigheten i prosent for Norge, Møre og  
 Romsdal og Smøla kommune for måned 11 i  
 2014-2021. Kilde: SSB og COWI. 50

Figur 20 Sysselsatte i Smøla kommune etter næring 2021,  
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Figur 24 Forenklet oversikt over bestanddelene i et  
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 solcellemoduler hentet fra følgende EPDer:  
 NEPD-3421-2033-EN, NEPD-3420-2033-EN,  
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