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Nasjonalt Vindenergisenter AS

Nasjonalt Vindenergisenter AS jobber i skjæringspunktet mellom offentlige myndigheter, privat
næringsliv og akademia. Vi ser muligheter, fører aktører sammen og tar initiativ til prosjekter der
nyskapning og FoU innen fornybar energi bidrar til økt lønnsomhet og reduserte klimagassutslipp.
Nasjonalt Vindenergisenter er en ledende kunnskapsformidler om vindenergi, og skal øke
kompetanse og interesse for vindenergi gjennom utveksling og formidling av kunnskap. For å befeste
og videreutvikle senterets posisjon gjennomfører virksomheten sine aktiviteter på to hovedområder:

Utviklingsprosjekt

Kurs og Formidling

2018 har vært et aktivt år prosjektår. Senteret har videreført og drevet frem flere utviklingsprosjekter
innen distribuert energi og hydrogen. Grønn kontainer – mobil vindkrafthub med NTNU. Flere
utredninger om hydrogen bl.a; Raumabanen som hydrogenpilot og Verdikjede Hydrogen, under
paraplyen Interregprosjektet G-Patra. Testsiteprosjektet har bl.a. utviklet en vindkartleggingsløsning.
Vi har befestet vår formidlerposisjon ytterligere gjennom deltakelse og innlegg på flere konferanser
bl.a. Grønn Fjord, NTNU H2FC mfl. Antall besøkende på kurs har vært litt under foregående år, men
pågangen fra skoler og studieinstitusjoner er stabilt.

Eiere: Møre og Romsdal Fylke, Nordmøre Energiverk, Smøla Kommune

Utviklingsprosjekter:
Green Passenger Transport in Rural Areas G-PaTRA
NVES deltar sammen med MRFK og Smøla kommune som partnere i det europeiske Interreg-prosjektet
G-PaTRA. Prosjektet er 100 % finansiert av Interreg og MR Fylke.
Vår oppgave er å undersøke hvordan utslippene fra persontransport til/fra- og på Smøla kan reduseres,
blant annet ved hjelp av hydrogen produsert fra vindkraft. G-PaTRA har gitt oss mulighet til å bruke
betydelige ressurser på å kartlegge tekniske muligheter og markedsgrunnlag for hydrogen på Smøla
og i nærområdene. Vi har etablert oss som en tydelig aktør i den nasjonale hydrogendebatten, og er
blant de i Norge som har kommet lengst når det gjelder å se hydrogenproduksjon i sammenheng med
muligheter for annen næringsutvikling. Dette har blant annet resultert i flere
knoppsskytingsprosjekter,
prosjektsøknader,
konferansepresentasjoner, mediebidrag og at
vårt arbeid har blitt brukt som underlag i politiske
vedtak (se forsiden).
Et vesentlig mål i G-PaTRA er også
informasjonsdeling i Nordsjø-regionen. Gjennom
aktiv
deltakelse
på
interne
G-PaTRA
arrangementer og kontakt med de andre
partnerne som jobber med lignende case som
Smøla, både henter vi inn nye ideer og bidrar til å
gjøre Smøla kjent i europeiske forsknings- og
innovasjonsmiljøer.

Prosjekt Testsite Fylkestinget vedtok å tildele nye 700` til videreføring av prosjektet i 2018. Midlene er
brukt til gjennomføring av flere prosjekter gjennom året.
Det er installert solcelleanlegg med
målingsutstyr for solinnstråling, for å se på
samspill sol/vind. Dette prosjektet startet opp
sammen med regionale næringsaktører, Klar
Energy og West Elektro.
2 prosjekter ble gjennomført i samarbeid med
NTNU med tema distribuert energiforsyning.
Prosjekt havbruk og Prosjekt Grønn kontainer;
mobil
nullutslipps
energiforsyning
til
byggeplasser.
Prosjekt Vindkartlegging i samarbeid med teknologiselskapet Windsim: Utvikle en metode hvor vi raskt
og enkelt kan anslå vindkraftpotensialet på en gitt lokasjon basert på åpent tilgjengelige data.
Prosjektet ble gjennomført sommeren 2018 som en egen sommerjobb for en masterstudent fra
Fornybar energi NMBU.
Kompetanseoppbyggingen i testsite-prosjektet har også medført at NVES har kunnet videreutvikle
egen kommersiell aktivitet. I samarbeid med den danske turbinprodusenten SWP leverte vi høsten
2018 tilbud til Statsbygg på leveranse og oppsetting av to stykk 25 kW vindturbiner til Bergen fengsel.

Saken venter fortsatt på politisk avklaring, noe som dessverre har tatt mye lenger tid enn hva Statsbygg
hadde sett for seg, men vi har fått svært positive signaler på kvaliteten og innholdet i tilbudet. Seint
2018 ble vi også kontaktet av en bonde fra Vindafjord kommune i Rogaland med spørsmål om bistand
i forbindelse med utredning av muligheter for- og evt. oppsetting av en vindturbin under
konsesjonsgrense (1 MW) på hans eiendom. Eiendommen ligger i et område med god vindressurser
og er også på andre måter godt egnet for vindkraft, så dette er et svært spennende initiativ som vi vil
følge opp videre i 2019.

Prosjekt Bærekraftig Verdikjede Hydrogen: Samle aktører i en hydrogenverdikjede med mål om å
kunne starte tidlig produksjon av Hydrogen på Smøla. Finansiert av Regionale utviklingsmidler MRFK
og prosjektpartnere NEAS, Selfa Arctic og Nekton Havbruk.
Ved starte opp et pilotanlegg før
hurtigbåten kommer i drift, vil man ha
bygget unik kompetanse på maritim bruk av
hydrogen og slik legge til rette for at
fylleinfrastruktur til deler av Kystekspressen
blir lagt til Edøya.
Smøla Nærings og Kultursenter KF ønsket
derfor å gå videre med et forprosjekt med
mål om å få i gang en bærekraftig verdikjede
for hydrogen med utgangspunkt i Smøla.
Mål: Bidra til økt fokus på det grønne skiftet
og nye teknologiske muligheter innen
hydrogenproduksjon. Åpne muligheter for
nullutslipp for flere næringer. Økt omdømme for MR Fylke som pådriver for teknologi og innovasjon
Muligheter for næringsutvikling og flere arbeidsplasser.
Prosjektet tok utgangspunkt i verdikjeden fra strøm til H2konsument og analyserte marked, teknologi
og økonomi. Basert på analysene ble det gjort en risikoanalyse med formål om beslutningsgrunnlag
for interessepartene i verdikjeden til å sette opp en hensiktsmessig forretningsmodell for opprettelse
av et pilotanlegg for produksjon og forbruk av hydrogen.
Hydrogenprosjektene har satt Smøla på hydrogenkartet. Videreføringen skjer bl.a. gjennom aktiv
deltakelse i Hydrogenforum, Fornybarklyngen og Ocean Highway Cluster.

Kurs og Formidling:
Vi har gjennomført kurs for 45 grupper fordelt på
1200 personer. I tillegg kommer korte guidinger av
turistgrupper i sommerhalvåret. Hovedtyngden er
fra skole og utdanning. Elsikkerhet og Fornybar
energi med 25 ungdomsskoleklasser på oppdrag
fra NEAS er en viktig og svært fornøyd gruppe.
Samarbeidet med fylkets og nabofylkets VGS er
mer omfattende enn før, i tillegg til vanlige besøk
har vi bidratt som mentorer til Innovasjonscamp og
deltatt i «Klimaarbeid med elever» prosjektet
sammen med MRFK. Masterkursene Energi og
Miljø fra NTNU og NMBU er store og omfattende
besøk over flere dager. Institusjonene gir tilbakemelding om at dette er svært viktige introduksjoner
til studieløpet, og for oss gir det en god tilgang og relasjon til studenter som skriver bachelor og
masteroppgaver som en del av prosjektene våre.

I tillegg til aktiv formidling i sosiale medier, har vi
publisert fagartikler om hydrogen og havvind. Vi har
også flere oppslag i regionale og nasjonale medier.
Gjennom G-Patra var vi med og arrangerte «Vår Felles
Kyst» konferansen i Kristiansund.
Vi har hatt innlegg på «Grønn Fjord» i Geiranger, Sintefs
H2FC konferanse og NTNU Fagdag Fornybar der også to
av våre studentprosjekt ble presentert. Prosjektet
Grønn Kontainer ble presentert på «Utslippsfrie
Anleggsplasser» i Molde.
Testsiteprosjektet ble presentert på Winercost, EU
prosjekt for småskala vind i Italia.

Forside

Fagartikkel

Fagartikkel

Driftsgrunnlag: Formidlingsstøtte fra MR Fylke ble avsluttet i 2017, så inntekter til kurs/formidling er
driftstøtte visningssenter fra Statkraft og inntekter fra oppdrag for NEAS og LNVK. Til sammen
tilsvarende utgifter til en 50% stilling. I 2018 har vi økt inntektene fra prosjektleveranser og
konsulenttjenester. Utviklingsprosjektene er delfinansiert gjennom MR fylke, EU Interreg og Smøla
kommune. Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd. Grunnlaget for videre drift er godt, men det vil
være avgjørende å sikre tilsvarende støtteordninger og/eller inntekter knyttet til forsknings- og
utviklingsprosjektene i de påfølgende år.
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