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Til inspirasjon: fossilfri seter

• Mange setre er fortsatt uten strøm. Noen ønsker at 
det skal være slik, mens andre gjerne skulle koblet 
seg på strømnettet. 

• Kan solceller og ny batteriløsning drifte setra med 
fornybar energi? 

• Bli inspirert og høre erfaringene fra noen som har 
prøvd detta?



Vi tror på sola! 

Solen dreper mikrobene, legemets og sjelens,
Solen gjør sterk og oppfinnsom, solen er selskap, solen gir tro...

Bjørnstjerne Bjørnson



Agenda

• EnergiPluss AS 

• Fakta om solenergi

• IEA – International Energy Agency

• Fordeler og ulemper med sol

• Fossilfri seterdrift v/ Erling Tingstad 

• Kompetansebehov og rekrutering 



• EnergiPluss er et av Norges ledende 

solenergiselskap i sterk vekst innen 

fornybar energi

• Eies av Nord Østerdal Kraftlag SA og   
Østa Utvikling AS

• Etablert 2016

www.energipluss.com
Ole Petter Hansæl, Daglig leder EnergiPluss

EnergiPluss AS 

http://www.energipluss.com/


EnergiPluss AS 

• Etablert i 2016

• Oms 2020, 13.972` (>1,5 mWp installert)

• Budsjett 2021, >20 mill. driftsresultat +

• Budsjett 2025, > 100 mill. (12 mWp)



• E+ Prosjekterer, importerer, levere, 
monterer og drifter komplette 
solcelleanlegg i hele Norge

• Til Næring/ landbruk, offentlig sektor, 
privat, og Off-Grid 

• Solcelleparker

• Dette gjøres i nært samarbeid med 
eierselskapene som tilfører EnergiPluss 
vesentlige resurser med høye krav til 
bærekraft og HMS. 



E+ gjør kundene EnergiSmart

• Skreddersydde solenergianlegg

• EOS styringssystemer

• Lagringssystemer

• Drift av solcelleanlegg 

• Kjøp og salg av strøm



Bærekraft

Ansvarlighet

Lidenskap

Entusiasme



Suksessfaktorer  

• Entreprenørskap

• Kompetanse

• Kultur

• Produksjonskapasitet

• Gjennomføringsevne

• Supply Chain

• Aktivt eierskap 

• Dyktige medarbeidere



Vårt mål? 

Er å gi kunden det beste 

faglige og økonomiske 

grunnlag for å ta en riktig 

beslutning for seg og sine!



Sol den nye oljen?

•Fakta om Solenergi

45 minutter med sol dekker 

verdens totale energiforbruk 
i ett år!



Sola produserer ufattelige mengder  energi

• Solenergi er lys- og varmestråler fra Sola

• Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større 
enn hele verdens årlige energiforbruk

• Den totale mengde utstrålt energi fra Sola er mer enn to milliarder ganger større enn 
energimengden som treffer jordoverflaten

• Hvert år absorberes 3.850.000 exajoule med energi av jordkloden

• På ett år treffer mer solenergi jordoverflaten enn vi noensinne vil kunne produsere av 
ikke-fornybar energi i løpet av hele menneskehetens levetid

• Du få i deg samme mengde energi som vi mottar fra sola i året om du i samme tidsrom 
drikker 10 700 000 000 000 000 000 glass lettmelk



Hva skjedde i 2020?

• Det ble installert rundt 40 MW 
med ny solkraft i Norge 

• Det tilsvarer installasjon av 350 
solcellepaneler hver dag

• Solkraftkapasiteten knyttet til det 
norske strømnettet økte med 
nesten 40 prosent

• Total kapasitet i Norge 160MW

• Total kraftproduksjon 154,2 TWh



Installer effekt pr. fylke

• 85 % av solcelleanleggene er anlegg på 
under 15 kW

• Disse står for en drøy tredjedel av 
produksjonskapasiteten. 

• 1 % av anleggene er større enn 250 kW

• Disse står for en femtedel av 
produksjonskapasiteten.



Hva skjer i solkraftmarkedet?

• Solenergiteknologier er helt sentrale forutsetninger for å lykkes med å bygge null- og 
plusshus

• Solenergi blir avgjørende for å dekke krav til energi i bygg for fremtiden 

• Nye løsninger, produkter og tjenester kommer i raskt tempo

• Et nærmest umettelig marked

• Mange nye aktører 



IEA – International Energy Agency

• Det internasjonale energibyrået (IEA) 
skrev i den årlige rapporten World Energy 
Outlook (WEO) av okt. 2020 at solkraften 
er fremtidens viktigste energikilde og 
solkraft er nå den billigste kilden til 
elektrisitet i historien.  

• «Solenergi blir den nye kongen av 
verdens elektrisitetsmarkeder. Basert på 
dagens politikk vil solenergi sette nye 
rekorder hvert år etter 2022, sier IEA-sjef 
Fatih Birol i en pressemelding». «Kilde, 
Europower energi» Fatih Birol

Executive Director of the International Energy Agency



World Energy Outlook 2021

"The social and economic
benefits of accelerating clean
energy transitions are huge, 
and the costs of inaction are
immense."

Fatih Birol
Executive Director of the International Energy Agency



Fordeler og ulemper med sol 

Ulemper

• Plasskrevende

• Betydelig investering 

• Ulønnsomt ved feil dimensjonering/ 

løsning

• Solenergi er uregulerbar energi, (natten, 

vinteren, overskyet vær).

• Lagring i batteri fremdeles dyrt i de fleste 

prosjekter. 

• Vi må supplere med  andre                        

energikilder.



Fordeler

• Sol er uten sammenligning vår største energikilde

• Miljøvennlig, 100 % ren og fornybar energi

• Tilgjengelig for alle, alle steder

• Høyere virkningsgrad ved lave temperaturer

• Økonomisk lønnsomt 

• Forbruket kan styres

• Høy egenutnyttelse

• Kan lagres termisk og i utstyr 



Ustuvollen i 
Dalsbygda 

Fossilfri seterdrift v/ Erling Tingstad

file:///C:/Users/OlePetterHansæl/EnergiPluss AS/Ferskvann - Dokumenter/Dokumenter fra EnergiPluss/Video/Fossilfri Seterdrift Erling Tingstad/EnergiPluss seter.mp4


Før og nå 



Før og nå



Fossilfri seterdrift? 



Solstrøm og været? 



Offisiell åpning 8. juli 2020



Anlegget 



Fakta om anlegget 

• Anlegget er bygget inn i en container med batterier, elektronikk og styresystemer.  

Det ble montert 48 solcellepaneler på taket. 

• - Litiumbatterier 48kWh

• - DC konvertere

• - AC Hybrid invertere, for 1 fas og 3 fas

• - Styringssystemer 

• - Fjernovervåkning/ styring på PC og app 

• - Nødstrømsaggregat

• Strømmen som produseres i solcellene blir brukt til å dekke forbruket på setra. Når solcellene 
produserer mer enn hva det er behov for, blir denne strømmen lagret i batteriet og i varmtvann.



Oppsummering etter 1 driftsår 

• Faktisk forbruket på setra er rundt 30 kWh i døgnet. 

• Det som krever mest strøm er varmtvannet til vask av melkeanlegget.

• Hadde solcelleanlegget vært 40 % større, ville strømbehovet på setra vært dekt selv 
under den typen forhold som man hadde i juli. 

• Hanne og Erling ønsket å utvide solcelleanlegget for å få en enda mer     robust løsning 
med tanke på mange gråværsdager.

• Det er besluttet å monter 24 solcellepaneler ekstra totalt antall blir 72 paneler. 

• Solcelleanlegget får da en effekt på 20,16 kWp

• Nødstrømsaggregat



Batteriet gjør nytte på gården

• Containeren med batterier, elektronikk og styresystemer fraktes 
hjem til gården mellom driftssesongene på setra. 

• Tilkoblet strømnettet og fungerer som nødstrømsforsyning

• Planen er at enheten skal bidra til å redusere effekttopper i 
strømforbruket og utnytte variasjoner i strømprisen.



2021



Ustuvollen 100 % fossilfri sommeren 2021! 

«Dette er vi fornøyd med, sier Erling. –

Bensinaggregatet var ikke i bruk en eneste gang!»



100 % fossilfri drift med solceller 

• EnergiPluss

www.energipluss.com

Off-grid solcelleanlegg - EnergiPluss

• Norges Vel 
fossilfri seter – Norges Vel

• TINE
100 prosent fossilfri drift med flere solcellepaneler | TINE Medlem

http://www.energipluss.com/
https://energipluss.com/off-grid-solcelleanlegg/
https://www.norgesvel.no/search?q=fossilfri%20seter
https://medlem.tine.no/aktuelt-fra-tine/100-prosent-fossilfri-drift-med-flere-solcellepaneler


Rekrutering 

• Kompetansebehovet i bransjen er enormt!

• E+ søker

• 2 Selgere/ Kunderådgivere

• 1 økonomileder

• 1 Ingeniører

• 1 Prosjektledere

• 1 Markedsførere

• 1 Logistikkmedarbeidere

www.energipluss.com

http://www.energipluss.com/


«Solenergien er opphavet til alt liv, 

og fremover er det inspirasjonen til 

kreative løsninger og entreprenørskap 

som løser vårt energibehov på en 

bærekraftig måte»


