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Innledende spørsmål

• Bør vi bekymre oss for at vindkraft strever med sosial aksept?

• Har vi behov for en ny tilnærming for å sikre økt sosial aksept?

• Hvordan kan slik tilnærming integreres i planlegging av nye 
landbaserte vindkraftprosjekter?



Sosial aksept - kunnskap og holdninger

Generelt positive til vindkraft (hvis langt unna)

Generelt negative til vindkraft uansett

Positive til planer men negative til realisering

Negative til planleggingsprosedyrene i seg selv

Enevoldsen & Sovacool, Renewable and Sustainable Energy Reviews (2016)



• Hvordan oppfatter folk vindkraftens effekter?

• Hva er usikkerheten i folks forventninger?

• Hvordan samsvarer folks oppfatninger og                              
opplevelser med dokumenterte bevis?

• Hva og hvor mye kan løses                                                                       
med avbøtende tiltak?

Foto: Johannes Jansson CC 2.5
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Samfunn

Økologi Teknologi
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Ahlborg et.al, Sustainability (2019)



Samfunn

Økologi Teknologi

Social – Technical - Ecological

Systems (STES)
Ahlborg et.al, Sustainability (2019)

Mer fokus på:
• Samlet belastning
• Teknologiens påvirkning av 

sosio-økologiske forhold
• Dynamiske endringer på tvers

av geografiske skalanivå
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Hvordan implementere STES 
i praktisk planlegging av nye 
vindkraftverk?
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Samle kunnskap om samspillet mellom 
samfunn, økologi og teknologi i en felles 
kunnskapsplatform  

Anvende kunnskapsplattformen i et romlig
multikriterie-basert analyseverktøy, og 
fokusere mer på kumulative effekter og 
samlet belastning

Vurdere konsekvenser på tvers av geografiske
skalanivå for å unngå uønskede resultat, og å 
utvikle bærekraftige, robuste og omforente 
løsninger
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ConSite
Bedre løsninger, 
færre konflikter

• Sammenstille kunnskap
• Balansere arealinteresser
• Redusere arealkonflikter
• Bærekraftig lokalisering
• Optimalisere produksjon
• Miljøvennlig design

ConSite Wind

ConSite Powerlines

ConSite Urban

ConSite Aquaculture
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Dialog som bærebjelke

• Folks preferanser

• Ekspertvurderinger

• Lovpålagte krav

▪ Definere problemet
▪ Definere kriterier
▪ Definere kriterieverdier
▪ Definere kriterievekter

ANSVARLIGGJØRE

FORANKRE
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Hanssen et.al, Journal of Environmental Assessment Policy and Management (2018)





 Foretrukket konfliktnivå

 Påkrevd vindhastighet

 Påkrevd arealstørrelse

▪ Antall turbiner

▪ Avstand mellom turbinene

 Påkrevd turbinproduksjon







Økosystemtjenestebasert planlegging av vindkraft



ConSite bidrar til

•En kunnskapsplatform

•Dialog og konfliktreduksjon

•Omforente, bærekraftige lokalitetsvalg

•Samordnet KU på plan- og lokalitetsnivå
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Les mer
www.nina.no/consite

Kontaktpersoner
Frank Hanssen (GIS)
frank.hanssen@nina.no

Roel May (Modellering)
roel.may@nina.no

Jiska van Dijk (Dialog)
jiska.van.dijk@nina.no
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