
Vindkra�  gir mer tilbake 
til lokalsamfunnet

 VERDISKAPING  Hver tredje krone investert i vindkraft 
kommer norsk næringsliv til gode. Når det gjelder 
driften, har den norske andelen av verdiskapingen 
økt fra 50 til 90 prosent siden 2009. 
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N orconsult og Agenda Kaupang 
har det siste året gjennomført 

en studie som har målt nasjonal, 
regional og lokal verdiskaping 
som følge av bygging og drift av 
vindkraftanlegg. Studien som er 
fi nansiert av NVE, Statkraft AS, 
Sarepta Energi, Lyse Produksjon, 
Austri Vind og Norconsult har i 
tillegg sett på konsekvenser for 
friluftsliv og turisme. Rapporten 
«Samfunnsmessige virkninger av 
vindkraftverk» er basert på en 
etterundersøkelse av fi re vind-
kraftverk i Sør-Norge: De «nyeste», 
Midtfjellet og Ytre Vikna (satt i 
drift i perioden 2012–2013), og 
«de eldre», Smøla og Hitra (satt i 
drift i perioden 2002–2005). 

Blant annet viser rapporten 
at hver tredje utbyggingskrone 
investert i nyere vindkraftverk gir 
verdiskaping i norske bedrifter og 
foretak. 

– Vi ser at den norske andelen av 
verdiskapingen har økt med nesten 
50 prosent. Turbinkostnadenes 
andel av investeringene har gått 
ned for de nye vindkraftverkene, 
selv om vindturbinene ikke har 
blitt vesentlig billigere. Andre 
kostnader knyttet til bygging av 
vindparken har økt kraftig og da 
særlig bygg- og anleggskostnader 
og elektroteknikk. Og det er jo 
i stor grad norske leverandører. 
Totalt gjør dette at andelen av den 
lokale verdiskapingen blir større, 
sier Grete Klavenes, senior rådgiver 
energi og miljø i Norconsult, 
til Energi.

Den norske andelen av verdi-
skaping knyttet til vindkraftverk 
bygget etter 2010, utgjør mellom 
32 og 36 prosent av de totale 
utbyggingskostnadene. 

Viktig entreprenørvalg
Faktorer som bidrar til å påvirke 
den regionale og lokale verdi-
skapingen, er fysisk lokalisering av 
prosjektorganisasjonen med pro-
sjektledelse og kontraktstrukturen 
med valg av hovedentreprenør. 
Lokal prosjektorganisasjon og 
regional hovedentreprenør til 
bygge- og anleggsarbeidene er 
vinneroppskriften på en betydelig 
lokal verdiskaping. 
– Er det slik at det velges mer lokale 
og regionale entreprenører?

– Det er kanskje blitt en større 
bevissthet rundt det, og entrepre-
nørene har fått mer erfaring med 
tilsvarende anlegg. De har nok 
også posisjonert seg godt og gitt 
god pris, og ikke minst så har 
de verdifull kunnskap om nær-
området, påpeker Klavenes. 

NYE VERDIER: Ikke 
bare har andelen lokal og 
regional verdiskaping i 
vindkra�  økt de siste årene. 
Nå viser det seg også at 
� ere bruker områdene i 
vindparkene til frilu� sliv og 
aktiviteter. Terrengsykling 
er en av aktivitetene som 
utøves her på Midt� ellet. 
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En økende andel av norsk verdi-
skaping over tid ser man også i 
driftsfasen. 

– Nå ser vi at den norske andelen 
har økt fra rundt 50–60 prosent 
i 2009 til over 90 prosent nå i 
2015. Grunnen er blant annet at 
selskap som Enercon og Nordex 
har bygget opp vedlikeholds-
organisasjoner i Norge og driver 
disse med norsk personell. I 
tillegg har Statkraft overtatt drifts-
ansvaret for  vind parkene sine, 
forklarer Klavenes. 

Friluftsliv og turisme
I rapporten har man også 
undersøkt virkninger for lokal 
reiselivs næring og frilufts-
interesser. Kun et fåtall turist-
bedrifter har opplevd merkbar 
økning i omsetning som følge av 
vindkraftutbyggingen. 

– Men vi ser at bruken av 
områdene har økt, og at det er 
et større mangfold av aktiviteter. 
Tidligere var man mer opptatt 
av å se på konsekvensene rundt 
 tradisjonelt friluftsliv, som gir en 
litt for snever ramme for frilufts-
livet i tilknytning til vindkraft-
anlegg, forteller Klavenes. 

Det er ulike oppfatninger av 
hvordan vindparkene påvirker 
miljøet og friluftsmulighetene, 
men undersøkelsen viser at 
det er mange fl ere som bruker 
områdene, og nå gjerne mer til 
trening og aktiviteter som sykling 
og lignende, fremfor tradisjonelt 
turliv. 

– Nettopp dette er viktig for 
utbyggere som har planer om 
 tilsvarende anlegg. De må vite 
at det går an å gjøre prosjekt-
tilpasninger eller iverksette tiltak 
som kan ha en direkte positiv 
effekt for brukerne av vindkraft-
områdene til friluftsformål. Dette 
omfatter ikke minst god tilpasning 
av veier og istandsetting av vegeta-
sjon og terreng. n
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