
Mer solkraft til næringsutvikling
seminar i regi av Avinor og Sola kommune 
Anette Sigmundstad, Avinor Stavanger lufthavn // 13. mai 2022



Program  

10:30 – 12:00
– Innledning ved lufthavndirektør Anette Sigmundstad
– Statssekretær, Samferdselsdepartementet Jakob Bjelland 

(Sp) 
– Stavanger lufthavn: «Sol på Sola i et driftsperspektiv» 

ved Erik F. Nesvold
– Forus Næringspark: «Hvordan lokale energisystem kan 

bidra til bedre elektrifisering av transport-sektoren» 

ved Ronny Fiuren
– Stavangerregionen havn: «Havnen i kjølvannet av 

Elnett21» ved Åsta Vaaland Veen
– Kverneland energi: «Teknologi som skaper bærekraft» 

ved Arild Auestad og Hege Kverneland

12:00 – 12:30 
– Lunsj og mingling



STAVANGER LUFTHAVN



Avinor strategisk plan 2022

• Egen drift: 
• Avinor fossilfri 2030 
• Egen kraftproduksjon 
• Effektivisering av luftrommet 

• Pådriver for nye energibærere (el 
og H2) i morgendagens flyflåte

• Skape insentiver for økt bruk av 
bærekraftig flydrivstoff (SAF)



Montasje av solcelleparken

Rogalands største bakkemonterte solcelleanlegg

Første del i en større energisatsning ☺
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Avinor strategisk plan 2022

5 - 15 - 80



STAVANGER LUFTHAVN



Sol på Sola i et driftsperspektiv - teknisk gjennomgang
Erik Fercho Nesvold, Avinor Stavanger lufthavn // 13. mai 2022





• Områdekonsesjon 22kV

• Nettstasjon og hovedtavlerom

• Leveringsproblemer på 
materiell



Nedbetaling av solceller

• Investeringssum 13 millioner og årlig 
produksjon 800 MWh

• Strømpris på 1,5 kr/KWh
– Nedbetaling 11 år

• Strømpris på 2,5 kr/KWh
– Nedbetaling 6,5 år



Innspart CO₂ 317 tonn/år basert 
på europeisk energimiks.





Årlig produksjon

800 MWhBMW i3
19 tusen oppladninger

146 ganger rundt ekvator

iPhone 13
67 Millioner oppladinger

Elfly
800 flyturer til Bergen

Kaffetrakter
6,4 millioner liter kaffe

Sparkesykkel
2,2 millioner
oppladninger

Banelys og navigasjon
Drifte banelys og navigasjon 
på Sola i 2,5 år

Elektrifisering 
av transport til 2030

+ 100-400 MW



Drift og 
vedlikehold



Drift og 
vedlikehold



Partnere i demoprosjektet

Konserndirektør
Grethe Høiland

Direktør nettstrategi 
og analyse, 

Lars Andre Kalve

Lufthavndirektør 
Anette Sigmundstad

Havnedirektør
Magne Fjell

Adm. dir-.
Stein Racin Grødem



Hvordan lokale energisystem kan bidra til bedre 
elektrifisering av transportsektoren
Ronny Fiuren, Forus Næringspark AS // 13. mai 2022



Hvorfor gjør vi dette, egentlig?
Hva er poenget med den grønne

transformasjonen?

• Husk perspektivene våre
– Gjør vi det for 2025? (Elnett21)
– Gjør vi det for 2030? (Myndigheter)

• Eller gjør vi det for barna våre og
barnebarna?
– Minst 2040 men mest sannsynlig 2070.



The big picture of Energy – Hvordan redusere CO2 utslippene?



The big picture of Energy – Hvilken energikilde bruker vi til strøm?



The big picture of Energy – Verden og energimarkedet er endret for alltid?



The big picture of Energy – Hvordan bidra å holde fyllingsgraden på 
normalt nivå, uten hjelp fra regn og snø?



Fleksibilitet, effektivitet og
optimalisering av næringsparker
(Nåtid) • Fleksibilitet

– Smarte ladestasjoner
• Lastbalansering

• 30-50% reduksjon av energiforbruk
ved mer effektiv drift

• 20-60% reduksjon av effektbruk
– Fjerning av effekttopper
– Bil (varebil)
– Busser (hele nord-jæren)
– Tungtrasport (logistikk/nærings)

• Endring av bruksmønster



Styringssystem MÅ være
autonomt og kjøre med input fra
flere hold

• SPOT priser (NordPool)

• Lokale værprognoser (nåtid)
– Korttid
– Langtid

• Koblet mot nettselskap
– Tariffer
– Driftsproblemer
– Strømkvalitet

• Andre interessante datakilder relevant 
for kunde/net
– Trafikkdata
– Logistikk
– Interndata (ERP/CRM/other)

• Oppkobling mot fleksibilitetsmarked
– Statnett
– NODES
– Annet



Veien videre mot økt 
fleksibilitetsmarked • Inkludere fleksibilitet i 

Energimerkingen

• Inkludere fleksibilitet i sertifisering som 
«Breeam» e.l.

• Bedre strømavtaler

• Bedre nett tariffer

• Bedre finansiering 

• Bedre innkjøp

«Sertifisering» av 
fleksibilitetsassets



Næringsparker er unike
muligheter til å skape
transformasjon Fremtidens Forus

• >250MWp solkraft fordelt på 400 
bygninger

• Over 1.000 ladestasjoner til elektrisk
transport
– Bil (varebil)
– Busser (hele nord-jæren)
– Tungtrasport (logistikk/nærings)

• Titalls hurtig/lynladere

• Mangel på batterikapasitet
– I påvente på V2G muligheter

(undersøkelse pågår)

• Smarte styringssystem



Hvordan bruke eksisterende 
infrastruktur til å bedre 

transformasjonen. Elnett21 forslag til OED –
«Ordning for deling av lokal 

strømproduksjon»

• Øvre terskel for produksjon

• Geografiske avgrensninger

• Plusskundeordningen

Hvorfor er dette viktig?

1. Øke solproduksjon for å bedre 
økonomien i batteriinvesteringer

2. Unngå solinvesteringer basert på 
minste forbrukstime

3. Bidra til effektreduserende tiltak



Hva betyr en økning av produksjon opp over >250MWp?



•Hvordan kan vi unngå at 
sikringen går når all transport 

blir elektrisk?
Slipp solkraften fri for å lette kapasiteten og skap økt 

lønnsomhet i prosjektene som igjen gir rom for 
batteriløsninger





Havnen i kjølvannet av Elnett21
Åsta Vaaland Veen, Stavangerregionen Havn // 13. mai 2022



Elnett21 i Stavangerregionen Havn

• 5.juli 2021 Idriftsettelse solceller, 
batterikontainer, elbilladere og styringssystem

• 1.oktober 2022 hurtiglader containertruck

• Totalbudsjett 20 mill NOK SRH



Hvorfor er Elnett21 viktig for 
Stavangerregionen Havn (SRH)?
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Utvikling strøm til fartøy 2018-2021

Strøm til fartøy totalt

Lading hurtigbåt

Landstrøm supplybåt 690 V Risavika

Landstrøm supplybåt 690 V Strandkaien/Konserthuskaien

Landstrøm andre fartøy 230V/400V



Elnett21
Utenriksterminalen
Risavika



500 kWh

130 kWp

12x22kW







EFFEKTSTYRING (PEAKSHAVING) VS ALGORITMESTYRING



HVA MED OVERSKUDDSPRODUKSJONEN



Virtuelt mikronett
Risavika



Veien videre

• Takflatestrategi solceller og grønne tak

• Lading og landstrøm

• Energi- og effektoptimalisering bygg og anlegg

• Alternative marine drivstoff

• Forretningsmodeller

• Samarbeid for å nå målene



Framtiden er elektrisk
og mulighetene enorme!



Kverneland Energi
Teknologi som skaper bærekraft



Om Kverneland Energi
• Etablert 2017 i Brønnøysund

• Systemintegrator & egenutviklet produktserie

• Solid ingeniørkompetanse i eget hus
• Software

• Fornybar energi

• Automasjon

• Elektro

• Maskin

• Fagkompetanse innen
• Autorisert Installatør

• Elektrikere

• Solcellemontører

• Importør av alle batteri, solceller, kraftelektronikk mm.

• Godkjent lærebedrift for el faget

• Industriveileder for bachelor og masterstudenter 

Bildet fra hovedkontoret 
til Kverneland Energi i 
Plogfabrikkvegen 15, 
Kverneland Næringspark



Bærekraft & HMS
• Kverneland Energi har etablert bærekraftstrategi

• Fjernstyring og monitorering av alle energisystemer reduserer reiseaktivitet 
ved igangkjøring og drift signifikant + digitale møtefasiliteter

• Solceller på egne bygg
• Gratis elbillading til ansatte og besøkende
• El bil insentiv til alle ansatte
• Alle ansatte får solceller til privatboligen til kost
• Returordning på alle produkter
• Medlem av ERP European Recyling Platform 
• Måler matsvinn - mål om 0% svinn av kantinemat
• Kildesortering av alt avfall

• Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i alt vi gjør
• HMS-prosedyrer
• Aktiv opplæring av alle ansatte, stillaskurs, livredning elsikkerhet
• Selskapsarrangementer
• Dokumentert gjennom at sykefravær <1% 

• Kverneland Energi skal være en god og trygg arbeidsplass både for de 
ansatte og miljøet

Bildet fra hovedkontoret til 
Kverneland Energi. Solcelle 
anlegg på taket

Batteri installasjon og sikring



Elnett 21 – Solpark på flyplassen

Bygninger

Sol
Monitorering

og 
styring

El nett



Microgrid eksempel Avinor for fremtiden  



Elnett21 - Micronett – Stavangerregionen Havn

Solcelleanlegg på taket, 2stk invertere 50kW

Battericontainer 500kW, 600kWh





So
lp

ar
k 

So
la

 f
ly

p
la

ss

Installert effekt: 881 kWp
Antall panel: 1780
Antall inverter: 11
Nettforsyning: 790 000 kWh/år









Veikart for utvikling av microgrid
Solceller
Utvidelse

Ladeinfrastruktur
Biler
Nyttekjøretøy
Biler
Taxi
Buss

Flylading
Pilot
Standardisering
Produktifisering

Batteri

EMS Energy 
Management System
SD anlegg
Markedsinteraksjon

Hydrogen
Egenproduksjon
Lagring
Tanking…




