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Olje- og
Gassklynge
Helgeland

44 leverandører og FoU-bedrifter
+ samarbeidspartnere

Produkter og tjenester innenfor
- Olje og gass
- Akvakultur
- Prosess og mineral
- Kraftindustri
- Marin sektor

Høy grad av tillit!



"Det vil være aktuelt å vurdere om det bør gjøres
nye utredninger før departementet eventuelt

sender på høring et forslag om å åpne områder utenfor
Nordlandskysten".

TINA BRU

Åpne et område på Helgeland for utbygging av flytende havvind
Hva vil vi?



Helgeland Ytre



Havvind
– Status i Norge

2 felt åpnet 1.1.2021
 Utsira Nord
 Sørlige Nordsjø II

Samtidig ønsker vi å se nærmere på et 
område utanfor Helgeland, slik at det kan
åpnes område der i neste åpningsprosess
- Tina Bru, 12. juni 2020

3. des 2020 – NVE svarer OED
“Vurdering av havvind i Nordland”
 Små endringer fra KU 2012.



Mosjøen 
Trafo

NVE Notat

 Generelt noe mer sårbar sjøfuglbestand
 Generelt noe mer skipstrafikk
 Generelt: Ny havne og farvannslov
 Liten overlapp med oljeboring
 Billigere, men fortsatt kostbart
 Flytende vs. bunnfast ikke sammenliknbart
 Helgeland Ytre: Færrest negative konsekvenser av flytende felt

 Statnett:
 Kraftnettet forsterket siden 2012.
 Behovet for mer kraft i Nord-Norge

«Ikke grunnlag for å flytte Træna Vest eller Trænafjorden – Selvær fra 
kategori B til kategori A»



Vi trenger mer energi på Helgeland!
10 ÅR FREM I TID
KILDE: HELGELAND KRAFT/NVE DAGENS 

OVERSKUDD
1 TWH

Nye forbrukere
Utvidelser eksisterende industri – besluttet 0,7  TWh
Grønt skifte (Havbruk, transport, mv)                                             2,5  TWh
Offshore elektrifisering 3,3  TWh
Ny industri (batteri, prosess, H2, metanol, data, mv.)                 4 - 8  TWh
Sum økt forbruk 9,5 - 13,5  TWh
Nye produsenter
Landbasert vindpark Mosjøen – besluttet 1,5  TWh
Ytre Helgeland havvind 2 - 6  TWh
Sum økt produksjon 3,5 – 7,5  TWh

Estimert fremtidig kraftunderskudd på 5 TWh, MED Ytre Helgeland Havvind

FRAMTIDIG 
UNDERSKUDD

5 TWH



• Utvikle lokal industri basert på grønn 
bærekraftig energi

• Utvikle kunnskap og teknologi på 
Helgeland

• Vekst, verdiskapning og 
arbeidsplasser i Nordland

• Vilje blant aktører:
– Leverandører / Næringsaktører
– Operatører
– Kunder

Hvorfor Havvind?

Flytende 
og subsea 
kraft-
stasjoner 

Flytende vindkraft Offshore 
havbruk 

Subsea data 
sentere

Kraft huber

Kritisk infrastruktur

Ilandføring og 
kraftlagring/balansering

Data og 
software 



NORSK INDUSTRI UTNYTTER 
VÅR FORNYBARE ENERGI

SAMFUNNSØKONOMISK 
LØNNSOM PRODUKSJON

UTVIKLE NORD-NORGE 
GJENNOM KLIMATEKNOLOGI

Realisere flytende havvind-
prosjekt

Lokal industri med
grønn bærekraftig energi

Havvindutbygging kan leveres
fra Helgeland

Vekst, verdiskapning og
arbeidsplasser i Nordland

Utnytte kompetanse og
infrastruktur

Utvikle kunnskap og 
teknologi

Samarbeid med leverandører, 
operatører og kunder

Vi gjennomfører Det Grønne Skiftet
- I NORD



OFFSHORE 
HAVBRUK

BIOGASS
PRODUKSJON

GASSTURBIN

OFFSHORE 
HAVVIND

OFFSHORE 
ELEKTRIFISERING

Sirkulær blågrønn mat-
og energiproduksjon

FORBEDRET 
NETTKAPASITET

KRAFTFOREDLENDE 
INDUSTRI TRANSPORT

NY GRØNN
INDUSTRI

NYE
ARBEIDSPLASSER

 Grønn verdiskaping og vekst
 Bærekraftig samfunn
 Utnytte kompetanse og infrastruktur



Vi vil
samarbeide

Energi fra Havvind til: 
• Havbruk – synergi
• O&G
• Kraftintensiv industri på land
• Fiskeri
• Maritim næring
• Transport

HAVBRUK 
TRÆNABANKEN

HAVBRUK 
TRÆNABANKEN



Muligheter
• Ladestasjon elektriske fartøy
• Nødhavn
• Infrastruktur (beredskap, telenett, etc)

Utfordringer
• Arealbruk
• Sikkerhet, fiskevelferd

Løsning
• Proaktiv kommunikasjon, åpenhet og informasjonsdeling
• Tilpasning av område

Sameksistens med 
fiskeri
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Hva gjør vi nå?
LEVERANSEMODELL  FOR  FLYTENDE HAVVIND PÅ 

HELGELAND

Kunnskaps-
grunnlag

Nettverk og
partnere

Utvikle
avtaleverk

Behovs-
analyse

Veikart til
lønnsomhet

SINTEF Aker Solutions OGH Aker Solutions OGH



Mosjøen 
Trafo

HAVVIND PÅ HELGELAND

ARBEIDSGRUPPE

OGH
Aker Solutions

SINTEF Helgeland
Helgeland Kraft

AkerBP
Letsea

REFERANSEGRUPPE

LO
NHO

Nordland Fiskarlag
Norwegian Offshore Wind Cluster

Alstahaug, Herøy, Vefsn kommuner
Equinor

NIBIO
NFK



Politikk Lokalt
Næringsliv

Tunge 
industriaktører

HMIP

Samspill



Kraftstasjon

Flytende vindkraft Offshore 
havbruk 

Subsea data 
sentere

Kraft huber

Kritisk infrastruktur

Ilandføring og 
kraftlagring/balansering

Data og software 

Politikk

Lokalt
Næringsliv

Tunge 
industri-
aktører

Helgeland Maritime 
Industripark



Ringvirkinger

Ytre Helgeland (2027)
500 – 1500 MW

• Utbygging: 15 – 45 milliarder
• Drifts: 300 – 1000 millioner/år



Forslag til
uttalelse fra

Indre Helgeland
Regionråd

Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter vil øke i årene som 
kommer, og havvind imøtekommer dette behovet. Med leverandørindustri og maritime 
næringer er Nordland godt posisjonert til å være ledende i det som kan bli både et klima- og 
industrieventyr. Indre Helgeland Regionråd stiller seg positiv til planene om å få områder 
egnet for flytende havvind utenfor Helgelandskysten ut på høring så snart som mulig, og ber 
regjeringen prioritere dette arbeidet.

Industrien i Nordland har lenge vært ledende på effektivitet, sirkulærøkonomi og å øke 
produktiviteten uten å øke utslipp. Verden vil etterspørre stadig mer klimavennlige produkter, 
og dersom Nordlandssamfunnet lykkes i å tidlig ta ledende posisjoner innen industriutvikling, 
fornybar energi til industrielle formål og produksjon av produkter som bidrar til å kutte utslipp, 
vil Nordland kunne skape jobber mens utslippene går ned.

Da petroleumsnæringen flyttet nordover var den allerede godt etablert i andre deler av 
landet, og dette har åpenbart vært en viktig årsak til at det har vært utfordrende å sikre 
tilstrekkelige lokale ringvirkninger i nord. Næringer som høster av ressursene må ha 
legitimitet lokalt. Derfor er det avgjørende at det legges opp til god sameksistens med 
eksisterende næringer gjennom dialog, hvor spesielt fiskeri skal tas hensyn til og involveres 
tidlig. 

Det er viktig at leverandørindustrien i regionen så snart som mulig får mulighet til å ta en 
aktiv rolle i forvaltningen av ressursene i nord. Dette vil skje gjennom en grundig og bred 
høringsprosess og en påfølgende utbygging som gir arbeidsplasser og verdiskaping lokalt 
og regionalt.

Indre Helgeland Regionråd ber derfor regjeringen følge opp åpningen av de to områdene i 
sør (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II), med mulighet for å starte prosessen for å etablere 
områder for flytende havvind på Helgeland.



Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål?

THOMAS BORGEN  - tb@kph.no


