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1. BAKGRUNN 

Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter vil øke i årene som kommer, 
og flytende 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.  

Av områder egnet for flytende havvind er det Helgelandskysten som har færrest negative 
konsekvenser, ifølge NVEs Strategiske konsekvensutredning (2012), Ref. /1/. NVEs 
«Vurdering av havvind utenfor Nordland» (2020), Ref. /2/, har ikke avdekke vesentlige 
endringer siden da.  

Det er en rekke synergier mellom flytende havvind og andre industrielle initiativ på Helgeland. 
Oppdrettsaktører satser både på offshore havbruk og landbasert oppdrett og vil trenger store 
energimengder i havet og langs kysten. Etableringen av FREYR i Mo i Rana vil utnytte 
energien til å produsere verdens grønneste batterier. Prosessindustrien i Mosjøen og Mo har 
planer om utvidelser som krever betydelig mengder grønn energi. Glomfjord Hydrogen skal 
utvikle storskala produksjon av grønt hydrogen. Eksisterende og nye felt i Norskehavet skal 
elektrifiseres. Statnetts framskrivinger av kraftbalansen i regionen bekrefter behovet for mer 
grønn energi for å ikke havne i underskudd. 

 

Utvikling i kraftbalanse på Helgeland (GWh, nominelle verdier), Ref. /3/  

Det industrielle potensialet i den grønne elektriske verdikjeden rundt en havvindpark på 
Helgeland er enormt. Potensialet er godt beskrevet i NHOs «Veikart for fremtidens næringsliv» 
og rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» /4/. Nordland vil kunne skape jobber gjennom 
industriutvikling, fornybar energi til industrielle formål og produksjon av produkter som bidrar 
til å kutte utslipp.   

Sentrale aktører regionalt og nasjonalt jobber aktivt med å få flere områder egnet for havvind 
åpnet, se vedlegg 2. To områder i Sør-Norge er per 1. jan 2021 åpnet for konsesjonssøknader, 
men prosessen forsinkes dog av en veileder som skal komme ila. våren 2021. En forutsetning 
for å lykkes med utviklingen av ny grønn industri og å nå klimamålene er at nye områder 
klargjøres fortløpende. 

Klyngen har stor tro på at nye områder vil åpnes, også utenfor Helgelandskysten, noen som 
vil styrke konkurransekraften til leverandører i Nord-Norge ytterligere. Partnerskapet i OGH 
anser derfor forstudien som riktig steg for å posisjonere seg for det som skal bli et nytt norsk 
industrieventyr. 
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2. INNLEDNING 

Olje- og gassklynge Helgeland (OGH) består av 41 leverandørbedrifter og kunnskapsaktører. 
Helgeland har et stort og variert industrimiljø med lang tradisjon og bred kompetanse innen 
mange ulike tekniske fagdisipliner, og klyngens sammensetning besitter en bredde i kunnskap 
som reflekterer dette.  

Som industriklynge er partnerskapet opptatt av det grønne skiftet og at Helgeland som 
industrimotor tar en aktiv rolle for å nå nasjonale og internasjonale mål om reduksjon av 
klimagassutslipp og bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Fornybar energiproduksjon til havs 
anses å ha et meget stort potensial i det grønne skiftet. Elektrifiseringen av petroleums- og 
transportvirksomhet er starten, og flere næringer følger tett. OGH har som mål å være en 
pådriver som sørger for at Nordland ligger et steg foran, ved å utvikle teknologi, løsninger og 
leveransemodeller for vindkraft til havs som er kommersielt attraktive og konkurransedyktige 
internasjonalt.   

Klyngen besitter kompetanse, kapasitet og infrastruktur som sammen med dokumentert 
samarbeidsevne og høy tillitt gir partnerskapet gode forutsetninger for å ta en framtredende 
rolle i utviklingen av offshore vindkraftverk.  

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 Nordlandssamfunnet har forutsetninger for å ta ledende posisjoner.  

3. PLANLAGTE AKTIVITETER I FORSTUDIEN 

 
Arbeidet er i hovedsak delt inn i fire hovedaktiviteter 

1. Kartlegge kunnskapsgrunnlaget for hovedprosjektet. Herunder gjennomgå tidl. 
utredinger og gjennomføre kartlegging av bedrifter samt identifisere behov for videre 
arbeid 

2. Nettverksbyggende aktiviteter for å bedre forstå markedet, verdikjeden og identifisere 
nøkkelpartnere med (komplementær) kompetanse. Herunder analysere verdi- og 
leverandørkjede, aktivt bruke klyngenettverket og samarbeidspartnere, og vurdere 
egnede avtaleverk mellom aktører på og utenfor Helgeland 

3. Behovsanalyse hovedprosjekt: Investering / finansiering, prosjektstyring og 
kompetanse 

4. Studie av «Veikartet» for utvikling av lønnsom havvind. Herunder kundebehov, 
distribusjon, myndighetskrav, utviklingstrender, betalingsvilje, kalkyler og 
markedsstrategi 

 
Arbeidet ble i all hovedsak gjennomført som planlagt, og resultatene er beskrevet i de 
SINTEF-rapporten i vedlegg /1/, samt i de påfølgende kapitlene. 

4. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER, FUNN OG RESULTATER 

4.1. KUNNSKAPSGRUNNLAG 

 
20 aktører i regionen har deltatt og bidratt i arbeidet for å kartlegge dagens situasjon blant 
leverandørbedrifter på Helgeland. Dette arbeidet har blitt gjennomført i samarbeid med Norsk 
Industri sitt prosjekt «Leveransemodeller for Havvind», Ref. /1/. I tillegg til spørreundersøkelse 
er det også gjennomført intervjuer med leverandørene. Det vises til vedlagt studierapport fra 
SINTEF i vedlegg /1/. 
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4.2. MARKED OG NETTVERK 

4.2.1. DAGENS MARKEDSITUASJON 

Pr dags dato er det minimalt med flytende havvind som er bygd ut. Det er frem til nå de 
bunnfaste løsningene som har dominert markedet. Men det er slik at det fleste og beste av 
verdens vindressurser befinner seg til havs, hvor bunnfast teknologi ikke er mulig. Dette er 
områder lengre fra land, hvor det blåser mer og jevnere. Det er estimert at 80 % av ressursene 
befinner seg i områder hvor det er flytende teknologi som er mulig. Områdene er også lokalisert 
lengre fra land, noe som gjør arealkonfliktene mindre. Antallet aktører i markedet er pr 2021 
derfor svært begrenset innen flytende havvind. Det vil ved utgangen av 2021 ikke være mer 
enn 300 MW installert kapasitet globalt.  

Oversikten under viser også at initiativene er spredt over en større del av kloden. Men 
hovedtyngden er i Europa.  

 

I tillegg til denne oversikten er Utsira Nord (Flytende) og Sørlige Nordsjøen II (bunnfast) åpnet 
for å søke konsesjon. Det er ifølge Statnett forventet en total kapasitet på 4500 MW samlet for 
de to feltene. Olje- og Energiminister annonsert denne åpningen 12 juni 2020.  

4.2.2. UTVIKLINGEN AV MARKEDET FREM MOT 2050. 

Markedet for havvind er imidlertid noe som vil forandre seg dramatisk de neste årene. I takt 
med at Europe (gjennom Green Deal) frem mot 2050 har satt seg som mål å være 
klimanøytral, estimeres det ei utbygging på 240-450 GW. Bare i Europa. Ved å ta utgangspunkt 
i et anslag på 300 GW, vil det tilsvare 20000 turbiner med en turbinstørrelse på 15 MW. I 2020 
ble det det investert 270 milliarder NOK i havvind i Europa. 
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Globalt forventes naturlig nok veksten å være enda høyere. I samme periode, frem til 2050, vil 
det kunne bygges ut opp mot 1400 GW, ifølge OREAC. 

4.2.3. AKTØRER OG LEVERANDØRER I MARKEDET 

 

For deler av vindturbinen (tårn, turbin, turbin-hus og rotor) er det allerede godt etablerte 
leverandører – og det vil blir svært krevende å komme inn i et marked hvor de allerede er 
leverandører med kompetanse, erfaring, fasiliteter og produksjonsanlegg. Disse produsentene 
har et forsprang på 15-20 år. Og de startet i det små allerede på 1990 tallet.  

 

Tårn, turbin, turbinhus og rotor; elementene som er 
topside på en flytende vind mølle er det allerede 
leverandører som har lang erfaring og anlegg for å 
produsere. Posisjonen til disse leverandørene vil være 
svært krevende å utfordre og har relativ stor makt.   
Samtidig kan forvente en drastisk økning i etterspørsel. 
Noe som kan gi rom for aktører som ønsker å gå inn i 
et marked som kan serieprodusere i en vertikalt 
integrert verdikjede.  
Fundamentet til flytende havvind skiller seg fra 
løsninger på land. Spesielt for flytende havvind vil være 
løsningen for fundament, forankring og kabling mellom 
enhetene. Dette er et umodent marked og vil by på 
markedsandeler for de som viser evne og vilje til å 
være med fra starten. I dette segmentet er det mange 
norske leverandører som har erfaring fra olje og gass 
– som kan komme til nytte i en transaksjon inn i dette 
markedet. Både i prosjekt-, drift- og avviklingsfasen.   

Spesielt er det et stort internasjonalt potensial innen fundament, kabler, omformerstasjoner og 
ankringssystem. Her har den norske olje- og gass erfaring flere tiårs erfaring med leveranser 
av utstyr, installering og vedlikehold. Norsk Industris kartlegging av 521 leverandører i Norge 
(Ref. /5/) bekrefter dette. Dette er også tilfelle blant aktørene i Nordland, som illustrert 
nedenfor. Se vedlegg 1. 
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Fra intervjuene kom det fram at de 20 bedriftene innehar kompetanse på flere områder som 
er relevant for havvind, og at de kan, og ønsker å bidra i store deler av verdikjeden som 
illustrert ovenfor. Rammeverket gir likevel et unyansert bilde av kompetanse: innenfor 
prosjektledelse kommenterte samtlige at de mener for mindre deler av prosjektet. Det største 
prosjektet blant bedriftene som ble intervjuet (og som ville oppgi dette) var ca. 500 millioner 
NOK. Til sammenlikning er kostnadene for Hywind Tampen estimert til ca. 5 milliarder NOK.  

Bedriftene har mye kompetanse innenfor inspeksjon og vedlikehold. Det finnes noen rene 
leverandører av denne typen arbeid, men de fleste utfører inspeksjon og vedlikehold av eget 
utstyr og leveranser. 

4.2.4. AKTUELLE SØKERE FOR KONSESJON 

Interessen for Sørlige Nordsjøen II og Utsira nord er enorm blant norske aktører, og det 
domineres av store selskap med bakgrunn fra petroleum, landbasert industri, kraftbransjen, 
shipping og noen større leverandører. Typisk er de mest aktuelle for å søke om konsesjon er 
en kombinasjon av globale industriaktører, kraftselskaper og rederier. De antatt viktigste av 
disse er beskrevet kort nedenfor. (Kilde: Energi 24) 

NorSea og Parkwind: 

Parkwind og NorSea har etablert en allianse med den hensikt å søke i den pågående 
konsesjonsrunden for havvind i Norge. I tillegg til Parkwind og NorSea er Wilhelmsen-
konsernet, som NorSeas største eier, en aktiv bidragsyter til alliansen.  
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Arendals Fossekompani og Ferd 

De to investeringsselskapene går sammen for å etablere havvindselskapet Seagust AS, som 
vil søke om konsesjon i forbindelse med den pågående konsesjonsprosessen i Norge, ifølge 
en børsmelding. Seagust er et joint venture-selskap hvor AFK og Ferd eier halvparten hver. 
Selskapet skal utvikle og drive havvindprosjekter i Norge og utlandet. Selskapet varsler 
søknader om konsesjon både på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2. 

Equinor, RWE og Hydro 

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har undertegnet en samarbeidsavtale om havvind 
i Norge. Partnerne skal i fellesskap utarbeide og søke norske myndigheter om utvikling av en 
stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen. 
Equinor og RWE har sammen utviklet Arkona havvindpark med en kapasitet på 385 MW i den 
tyske delen av Østersjøen. Equinor bygget i 2009 den første flytende havvind møllen Hywind 
Demo. 

Kvitebjørn Havvind 

Kvitebjørn Havvind AS har allerede levert den første søknaden. «For å komme raskt i gang, 
har Kvitebjørn valgt en fasedelt utbyggingsplan og en teknologi for møller og understell som 
er kommet så langt at den vil bli utprøvd i nær framtid», skriver selskapet i 
søknadsdokumentene som Energi24 har fått innsyn i. NVE har uttalt at det trolig ikke vil bli 
realisert noen store havvindprosjekter i Norge innen 2030, men Kvitebjørn mener første fase, 
som består av fem turbiner, vil kunne ha oppstart i 2026/27. 

Kvitebjørn legger opp til en faset utbygging i Utsira Nord. Det sørger for en raskere realisering 
og er også tilpasset muligheten for å ta imot strømmen på land. 

Deep Wind Offshore 

Knutsen OAS, Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag har etablert havvindselskapet 
Deep Wind Offshore, med sikte på å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt. 
«Utsira Nord er ideelt plassert for å tilføre ny fornybar elektrisitet til en region med et forventet 
betydelig kraftunderskudd. Sørlige Nordsjø II kan bli en åpning for Norge som leverandør av 
fornybar energi til Europa», skriver selskapet i en pressemelding. 

Norsk Havvind 

Norsk Havvind ble etablert som et datterselskap av Valinor, et norsk familieeid 
investeringsselskap. Selskapet ledes av Peder Sortland, mens styreleder er Thor Otto Lohne. 
Norsk Havvind har ikke planer om å utvikle egen teknologi, men ønsker å bruke 
leverandørmarkedet for å finne de løsninger som innebærer «lavest levetidskostnad for 
anleggene». 

Fred. Olsen Renewables + Hafslund Eco 

Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco signerte i høst en samarbeidsavtale som skal søke 
konsesjoner for utvikling av havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Partnerskapet eies 
likt av Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco og vil søke konsesjoner for utvikling av 
havvind på begge disse feltene, skrev duoen i en pressemelding. Fred. Olsen Renewables og 
Hafslund Eco ønsker å fokusere både på flytende og bunnfast havvind. «I første omgang er 
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det ikke hensiktsmessig å levere store mengder kraft kun til det nordiske markedet, men til 
olje- og gassinstallasjoner og annet forbruk i og rundt Nordsjøen. Gjennom dette vil Fred. 
Olsen Renewables og Hafslund Eco være med på å utvikle et framtidig havnett». 

Norgesgruppen/Asko Fornybar + Norseman Wind 

Asko Fornybar skal hjelpe NorgesGruppens til å bli selvforsynt med ren energi og har derfor 
inngått en utviklingsavtale med en gruppe ledet av Norseman Wind AS. Det konkrete havvind-
prosjektet Asko Fornybar samarbeider om, har et potensiale til å produsere 1400 megawatt. 
De havbaserte vindmøllene skal bli en del av det såkalte Sørlig Nordsjø II. I dette området er 
det tilstrekkelig grunt til at man kan bygge vindmøller festet til sjøbunnen. Det er foreløpig ikke 
offentlig hvilke andre selskaper som deltar. 

Vårgrønn + Hitecvision 

Vår Energi-eierne HitecVision og Eni startet i høst et nytt selskap sammen. Vårgrønn skal 
utvikle grønne energiprosjekter i Norge og Norden, og har blant annet ambisjoner om å delta 
i den første konsesjonsrunden for havvind på norsk sokkel, skrev selskapet i en 
pressemelding. Olav Hetland, tidligere ansvarlig for havvind i Statkraft, er konsernsjef i det nye 
selskapet. Eni eier 69,6 prosent, mens HitecVision har en andel på 30,4 prosent. Vårgrønn har 
også inngått et samarbeid med Agder Energi.  

Aker BP + Aker Offshore Wind + Statkraft 

Aker BP og Aker Offshore Wind har inngått en samarbeidsavtale for å etablere ny havvind-
industri i Norge. Målet er å utvikle løsninger som også kan gi betydelige kutt i CO2-utslippene 
fra norsk sokkel ved elektrifisering av olje- og gassproduksjon med kraft fra vindparker 
offshore. Aker Offshore Winds rolle vil være å utvikle og drifte vindparkene. Aker BP vil bidra 
med industri- og teknologikompetanse og vil sammen med sine lisenspartnere være en 
potensiell kunde av elektrisitet fra havvind. Tidligere i år inngikk de Aker Offhore Wind også et 
samarbeid med Statkraft, som åpenbart har gjort en kuvending når det kommer til potensialet 
for havvind i Norge. 

Magnora + TechnipFMC 

Mannen bak Lundin Norway sin suksess på norsk sokkel, Torstein Sanness, er blitt 
vindkraftutbygger i rollen som arbeidende styreformann i Magnora ASA. Selskapet skal 
sammen med TechnipFMC jakte forretningsmuligheter innen flytende havvind gjennom 
selskapet Magnora Offshore Wind. Selskapet er blant annet med på «Sydkustens Vind», som 
er et stort bunnfast havvindprosjekt utenfor Sør-Sverige, og har også inngått intensjonsavtaler 
for utvikling av et landbasert vindkraftanlegg på potensielt 60 megawatt i Skandinavia og et 
landbasert vindkraftanlegg med 50 megawatt kapasitet i Storbritannia. Magnora har også kjøpt 
seg inn i leverandørselskapet Vindr Group. I dette intervjuet med Energi24 signaliserte 
Sanness interesse for å delta i den norske konsesjonsrunden. 

Ørsted 

Danske Ørsted, tidligere Dong Energy, er en internasjonal suksesshistorie innen havvind etter 
at selskapet solgte seg ut av olje og gass. Selskapet har aktivitet i Danmark, Sverige, 
Nederland, UK og Tyskland. Nærheten til det norske markedet gjør Ørsted til en sannsynlig 
aktør i den kommende konsesjonsrunden. 
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Iberdrola 

Det spanske selskapet er verdensledende innen vindkraftproduksjon og er energileverandør 
til over 100 millioner mennesker, hovedsakelig i Spania, UK (Scottish Power), USA (Avangrid), 
Brasil (Neoenergia), Mexico, Tyskland, Portugal, Italia og Frankrike. Selskapet har 34.000 
ansatte og er deleid av Norges Bank. 

4.3. SAMARBEIDSFORM, AVTALEVERK 

 
Størrelsen på havvind-utbygging gjør det essensielt å bygge konsortium og 
samarbeidskonstellasjoner som kan ta posisjoner i et globalt marked. Utvalget av aktører som 
vil søke konsesjon på Utsira Nord bekrefter dette. For Nordland / Helgeland anbefales det at 
kraftselskapene er med i et konsortium sammen med kompetansemiljø og kapitalsterke 
aktører. Slik det eksempelvis er gjort med Deep Wind Offshore-partnerskapet.  
 
Et samarbeid med flere aktører på Helgeland vil styrke posisjonen for lokale leverandører og 
øke sjansen for gjennomslag i konsesjonsprosessen. 

Synergier mellom flytende havvind og andre industrielle initiativ på Helgeland vil kunne gi et 
avgjørende bidrag til å sikre lønnsomhet i prosjektet. 

4.4. VEIKART TIL LØNNSOMHET 

En av nøklene til å lønnsomhet i utbygging av flytende havvind er å oppnå gode synergieffekter 
med ved oppkobling til sentralnettet.  

For at havvind skal bli konkurransedyktig mot mer etablerte former for energiproduksjon er 
bedriftene under kraftig press for å finne løsninger som reduserer kostnadene. Dette er i hele 
verdikjeden, fra produksjon og installering av turbiner, til drift og avvikling. 

Pr dags dato er ikke flytende havvind konkurransedyktig med andre fornybare alternativer. 
Dette er forventet å endre seg etter hvert som utbyggingen skyter fart, og teknologi og 
kompetanse i de ulike verdikjedene blir bedre.  

De siste årenes utvikling viser klart at prisen (LCOE) reduseres raskt. Dette er i en konsekvens 
av flere parameter, men større turbiner er en av hovedelementene. I tillegg har det vært en 
vekst i det maritime markedet for installering av disse. Kombinert med høyere og jevnere vind 
vil dette er være viktige faktorer som vil bidra til å redusere LCOE.  

Lønnsomhet vil også være sterkt avhengig av hvilke priser man kan få i markedet. Per dags 
dato framstår petroleumsnæringens, og dens behov for elektrifisering, og ha en betalingsvilje 
som er høyere enn andre aktører, og en kobling mot elektrifisering av offshore installasjoner 
har betydelig positiv effekt på lønnsomheten. 

 



 
 

10 
 

 

Forventet utvikling av turbiner frem mot 2025. Det en nettopp denne utviklingen at størrelse på turbiner 
kombinert med høyere og jevnere vind som vil gjøre at Levelized Cost of Energy (LCOE) vil gå ned. 

4.4.1. UTFORDRINGER OG KOSTNADSDRIVERE I HAVVINDPROSJEKTER 

 
Vekt pr MW Vekten på flytende installasjoner må ned. Større turbiner og større 

uttak av kraft vil kompensere noe, men mindre bruk stål og mindre 
kompleksitet vil bidra til å redusere kost i byggings fase, innkjøp av stål 
og drift.   

Digitalisering of 
kontrollsystemer 

Digitalisering av være avgjørende for å optimalisere kontrollsystemene 
som skal sørge for optimalt uttak av kraft (eks vridning på rotorblad)– 
samtidig som at konstruksjonen ikke må utsettes for større 
belastninger enn nødvendig.  

Sammenstilling og 
installering 

Sammenstilling og installering bør skje i få steg som mulig, uten å 
transportene enhetene mer enn høyst nødvendig.  
Enklere og mer effektiv sammenstilling vil også gjøre at værvinduet 
som trenges kan bli kortere. 
Her vil lokale aktører ha et konkurransefortrinn 

 Forankring Det er en risiko for at dyre systemer for å forankre av oljeinstallasjoner, 
blir overført til flytende vindturbiner. Disse er kostbare og ikke 
nødvendigvis overførbare til offshore vind. 
Ulike havdyp vil også kreve ulike løsninger. Det er stor forskjell på 
belastning på grunn kystnært vann, og dypere vann ute på sokkelen.  
I tillegg må det være enkelt å koble installasjonen fra for å taue den 
inn til havn for tyngre vedlikehold.  

Wake Effekt Lite grunnlag for å si noe om hvordan dette i praksis vil være offshore. 
For bunnfaste installasjoner er det erfaring med hvordan møller kan 
skape vindskygge for andre møller. Hvordan dette vil være i et park 
med flytende vind vet  vi med sikkerhet ikke enda. Hvordan bevegelsen 
og «wake» effekten vil være i en fullskala (> 500 MW) vind park finnes 
det lite grunnlag å lage modeller på dags dato.  

Internasjonale 
anerkjente 
Industri-standarder 
 

Regelverket fra offshorenæringen er ikke nødvendigvis overførbar til 
denne bransjen. Spesielt kan dette blir en ulempe for Norge.  
Det internasjonale sertifiseringsbyråene bør lage standard som det 
globale markedet jobber etter. For eksempel kan særnorske regler dra 
LCOE kost opp. Det bil krevende for norsk industri. 
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Standardisering 
 
 

Standardisering av komponenter vil gjøre produksjonskostnaden 
lavere og føre til at det lages LEAN fabrikasjonslinjer som i stor grad 
kan automatiseres.  

 
Miljøpåvirkning  

Flytende havvind vil ligge lengre til havs og det vil være færre 
interessenter som arealene.  
Det må allikevel tas hensyn til fugleliv og andre dyrearter.  
Parkene kan skape naturlig habitat for fiskebestand og kan bidra til å 
gi både fisk og havbunnen vern mot tråling.  

 
OPEX 
 
 

Driftskostnader som vedlikehold og reparasjon av vindmøllene må 
gjøres med jevne mellomrom. Dette er kostbare operasjoner som 
krever spesielle fartøy, samtidig som det kan føre til tap av inntekt hvis 
det må gjøres når det er gode vindforhold for energiproduksjon  
Her vil lokale aktører ha et konkurransefortrinn 

Strøm inn til land 
 
 

Vindparkene trenger stasjoner som gir kraften høyere spenning og 
likestrøm.  
Bunnfaste og/eller flytende vil være kostbare elementer. I tillegg må 
kablene tåle bevegelse (dynamiske) noe som kan føre til kortere 
levetid. 
Her vil synergier med annen lokal næringsvirksomhet gi fortrinn 

 

 

Illustrasjon av wake-effekten 

 

Fordeling av totale kostander relatert til etablering av havvind. 

49,8
43,4

6,8

Investeringskostnad Driftskostnad Avvikling



 
 

12 
 

 

Fordeling av CAPEX i et havvindprosjekt 

 

Antatt kostnadsbane for CAPEX og OPEX, Multiconsult (2019) 

5. MÅLOPPNÅELSE, NYTTEVERDI OG VIDERE ARBEID 

 
Prosjektgruppen har gjennomført en rekke møter med relevante aktører for å diskutere og 
evaluere ulike samarbeidsmodeller, bl.a. med Helgeland Kraft, Aker Solutions, Aker BP, 
Helgelandsbase, Helgelandsrådet, Westcon Helgeland, Helgeland Havn. I det videre arbeidet 
vil det være nødvendig å komme lenger med en konkret business case på Helgeland som 
aktørene kan samles rundt. 
 
Det vises videre til uttalelser fra Helgelandsrådet, Indre Helgeland Regionråd og Nordland 
Fylkeskommune, hvor prosjektet har skapt stor entusiasme og positive uttalelser. Vedlegg /2/ 
og /3/ 
 
Gjennom prosjektet har en rekke aktører signalisert at en leveransemodell med utgangspunkt 
i klyngen / næringslivet på Helgeland, er aktuelt. Således har forprosjektet hatt ønsket effekt 

Installasjon og 
ferdigstiling

Balance of Plant

Turbin

Design, tidligfase
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og god måloppnåelse. Samtidig har det ikke vært mulig i løpet av forstudien å komme så langt 
som å diskutere de konkrete mekanismene i et samarbeid da et evt. konsortium fortsatt er for 
umodent.  Det har samtidig vært svært nyttig å få identifisert de utfordringene og barrierene 
som leverandørene og regionen som helhet må overkomme for å realisere en 
leveransemodell.  
 
Konkurransesituasjonen rundt de to konsesjonene som skal tildeles (Utsira Nord og Sørlige 
Nordsjø II) er særdeles skarp, både på konsesjonsnivå og leverandørnivå, og det anbefales å 
fortsette arbeidet med å åpne flere områder, og da spesielt for flytende havvind på Helgeland, 
for at lokale aktører og leverandører skal være sterkere posisjonert.  
 
I dette arbeidet vil en forstudie av et konkret havvind-område på Helgeland anbefales. Dette 
vil synliggjøre mulighetsrommet og samtidig øke oppmerksomhet hos myndigheter sentralt, 
slik at området snart åpnes, og samtidig løfte interessen og innsatsen hos leverandørmiljøet 
når det utvises positive signaler fra myndighetene. En forstudie er estimert å koste ca. 1 MNOK 
med en varighet på 6 – 12 mnd. Det anbefales at regionale utviklingsaktører, fylket og 
næringslivet i fellesskap samarbeider om dette. Deretter anbefales det å gå videre med 
arbeidet om å etablere en felles leveransemodell, og samtidig vurdere muligheten for å 
etablere et selskap forankret på Helgeland som kan søke konsesjon.  
 
Et viktig innhold i dette arbeidet vil være å synliggjøre kostnader, lønnsomhet og 
synergieffekter med utgangspunkt i lokale forhold. 

6. REFERANSER 

 
/1/ Havvind – Strategisk Konsekvensutredning, NVE 2012, 

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_47.pdf 
 

/2/ Svar på OED sitt oppdrag om vurdering av havvind utenfor Nordland, NVE 2020, 
https://www.nve.no/media/11229/svar-oedoppdrag-havvind-nordland-2020.pdf 
 

/3/ Et elektrisk Helgeland; Kartlegging av mulig fremtidig kraftbehov, Rana Utvikling, 
Mosjøen og Omegn Næringsselskap, Kunnskapsparken Bodø, 2020 
 

/4/ Veikart for fremtidens næringsliv: «Grønne elektriske verdikjeder», NHO 2020, 

https://www.nho.no/tema/neste-trekk/bakgrunnsrapporter/ 

/5/ Leveransemodeller for havvind, Norsk Industri, 2021 
https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/energi-og-klima/fornybar-energi-til-
havs/leveransemodeller-for-havvind/ 

 

7. VEDLEGG 

Vedlegg 1: SINTEF Rapport: Leveransemodell for flytande havvind 

Kartlegging av teknologi og leverandørindustri på Helgeland 

Vedlegg 2:  Uttalelser fra Helgelandsrådet og Nordland Fylkeskommune – Fylkestinget  

 



 

SINTEF Helgeland AS 
 
      

1 - Fortrolig 
 
 

Rapport 

Leveransemodell for flytande havvind 
 
Kartlegging av teknologi og leverandørindustri på Helgeland 
 
Forfatter(e) 
Embla Knutsdotter Øi Tharaldsen Bø   
  
 
 

 
 
  



 

PROSJEKTNR 
1109 

RAPPORTNR 
1 

VERSJON 
1 

Side 1 av 21 

 

SINTEF Helgeland AS 
Postadresse:  
Nytorget 5 
8626 Mo i Rana 

 
Foretaksregister: 
NO 917 468 044 MVA 

 

Rapport 
 

Leveransemodell for flytande havvind 
Kartlegging av teknologi og leverandørindustri på Helgeland 
 

 
 
 
 

RAPPORTNR 

1 
PROSJEKTNR 

1109 
VERSJON 

1 
DATO 

2021-02-17 

EMNEORD:  

Flytande offshore 
havvind 
energiproduksjon  

FORFATTER(E) 

Embla Knutsdotter Øi Tharaldsen Bø 
  
 
OPPDRAGSGIVER(E) 

Kunnskapsparken Helgeland AS 

OPPDRAGSGIVERS REF. 

Thomas Borgen 
ANTALL SIDER OG VEDLEGG: 

21 + vedlegg 

GRADERING 

Fortrolig 
 
 
 

GRADERING DENNE SIDE 

Fortrolig 
 

ISBN 

[ISBN] 
 

SAMMENDRAG 

"Leveransemodell for flytande havvind" er eit samarbeid mellom Kunnskapsparken 
Helgeland (KPH), Aker Solutions, Helgeland Kraft, SINTEF Helgeland og medlemmene i 
Olje- og Gassklynge Helgeland (OGH). Målet med prosjektet er å utvikle ein 
leveransemodell som skildrar korleis bedrifter på Helgeland bør organisere seg, 
samarbeide og knytte til seg partnarar for å posisjonere seg som leverandørar til 
flytande havvind. Bakgrunnen for dette er ei mogleg opning av området utanfor 
Helgeland. 
 
På oppdrag av KPH er det i denne rapporten sett på utvikling av flytande 
havvindteknologi, og kartlegging av interesse og potensielle leverandørar for 
havvindmøller i regionen gjennom intervju av 20 bedrifter.  

UTARBEIDET AV 

Embla Knutsdotter Øi Tharaldsen Bø 
KONTROLLERT AV 

Stein Espen Bøe 
GODKJENT AV 

Thomas Borgen 

 
 
 
 



 

PROSJEKTNR 
1109 

RAPPORTNR 
1 

VERSJON 
1 

Side 2 av 21 

 

Historikk 
VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 

0 2021-01-26 Draft 

1 2021-02-17 Endeleg versjon utan vedlegg 

 

 
 
 



 

PROSJEKTNR 
1109 

RAPPORTNR 
1 

VERSJON 
1 

Side 3 av 21 

 

Innhaldsliste 
1 Bakgrunn ......................................................................................................................... 4 

2 Innleiing .......................................................................................................................... 4 

3 Flytande havvindteknologiar ............................................................................................ 4 
3.1 Fundament ............................................................................................................................... 4 

3.2 Turbinar ................................................................................................................................... 8 

3.3 Eksisterande og komande installasjonar .................................................................................. 9 

3.3.1 Hywind Demo ................................................................................................................. 9 

3.3.2 Hywind Scotland ............................................................................................................. 9 

3.3.3 Hywind Tampen .............................................................................................................. 9 

3.3.4 WindFloat Atlantic ........................................................................................................ 10 

3.3.5 Kincardine ..................................................................................................................... 10 

3.4 Verdikjede ............................................................................................................................. 10 

4 Intervju ......................................................................................................................... 11 
4.1 Interesse for havvindsatsing .................................................................................................. 12 

4.2 Kompetanse på Helgeland ..................................................................................................... 12 

4.2.1 Produkt, teknologi og tenester ....................................................................................... 15 

4.3 Utfordringar på Helgeland ..................................................................................................... 17 

5 Vurdering og input til konsekvensutredninga til NVE ...................................................... 17 

6 Oppsummering .............................................................................................................. 21 

 
 
BILAG/VEDLEGG 

 
[Skriv inn ønsket bilag/vedlegg] 

 
  



 

PROSJEKTNR 
1109 

RAPPORTNR 
1 

VERSJON 
1 

Side 4 av 21 

 

1 Bakgrunn  
Prosjektet "Leveransemodell for flytande havvind" er eit samarbeid mellom Kunnskapsparken 
Helgeland, Aker Solutions, Helgeland Kraft, SINTEF Helgeland og medlemmene i Olje- og 
Gassklynge Helgeland (OGH), og blei løyva finansiering frå Innovasjon Norge (forstudie). Målet med 
forprosjektet er å utvikle ein leveransemodell som skildrar korleis bedrifter på Helgeland og i 
Nordland bør organisere seg, samarbeide og knytte til seg partnarar for å posisjonere seg som 
leverandørar til utbygging og drift av havvindanlegg. Bakgrunnen for prosjektet er å posisjonere 
regionen mot ei mogleg opning av området utanfor Helgeland. Regjeringa uttalte i juni 2020 at dei 
ynskjer ei ny vurdering med mål om å opne opp i neste opningsprosess.1,2  
 
På oppdrag av Kunnskapsparken Helgeland (KPH) er det i denne rapporten sett på utvikling av 
flytande havvindteknologi, og kartlegging av interesse og leverandørar for havvindmøller lokalt på 
Helgeland. SINTEF Helgeland si rolle i prosjekter har vore å: 

• Studere ulike konsept for flytande havvind og bryte ned i fagdisiplinar. 
• Undersøkje kompetansebehov. 
• Intervjue bedrifter i OGH og nokre aktuelle leverandørar utanfor klynge for å avklare 

ambisjonar, konkrete planar og relevant kompetanse for flytande havvind på Helgeland. 

2 Innleiing 
Havvind kjem til å spele ei nøkkelrolle i den globale overgangen til lågkarbonsamfunnet, og 
potensialet er enormt. Likskapar mellom offshore vind, og olje og gass tilseier at norske aktørar har 
teknologiske fortrinn for å kunne konkurrere innan havvind. Fornybar straum frå flytande 
havvindanlegg kan dekke det mangedobbelte av dagens globale energibehov3, og det internasjonale 
energibyrået (IEA) estimerer at det tekniske potensialet i EU er 33 844 TWh/år, mot 
et årleg elektrisitetsbehov på 2884 TWh.4 Hovudfordeler med flytande vind er høgare vindstyrke 
offshore samanlikna med på land og grunt vatn. Liten auke i vindstyrke gjev stor auke i energi 
produksjon. I tillegg er det langt fleire aktuelle plassar for flytande vind enn for botnfaste strukturar, 
der tilgjengelege plassar snart vil bli begrensande. Det visuelle og støy er også mindre sjenerande langt 
til havs, sjølv om ein veit relativt lite om lydpåverknad for marint liv per dags dato.  

3 Flytande havvindteknologiar 
For å utnytte vindefelta det er flest av, og der kor det bles mest må ein nytte flytande fundament. I 
område der havdjupet er over 60 meter blir vindturbinane montert på flytande konstruksjonar, festa til 
havbotnen ved hjelp av forankringsliner og ulike former for anker. Linene kan bli laga av kjetting, 
wire eller fibertau som kan forankrast i havbotnen ved hjelp av pålar, vakuumanker (sugeanker) eller 
gravitasjonsanker.  

3.1 Fundament  
Fundamentet må gje stabilitet til å stå i mot sterke naturkrefter som høge bølgjer, strømmingar og 
utfordrande vindforhold. Flytestrukturar kan kategoriserast basert på den primære mekanismen som er 
oppfylt for å oppfylle krava til statisk stabilitet. Det er tre hovudkonsept for flyteteknologiar forklart 
under, og illustrert i figur 1:  
 
 

 
1 https://www.tu.no/artikler/apner-to-omrader-for-havvind-i-norge/494100  
2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/  
3 https://www.sintef.no/havvind/#/ 
4 https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019 
 

https://www.tu.no/artikler/apner-to-omrader-for-havvind-i-norge/494100
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/
https://www.sintef.no/havvind/#/
https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
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1. Sparbøye 
Djuptgåande flytekonsept som består av ei sylindrisk søyle som gir ballast, og som held 
turbina rett i vatnet. Den nedre delen av strukturen er vesentleg tyngre enn den øvre, noko 
hever sentrum for oppdrift rundt systemets tyngdepunkt. Konstruksjonen går djupt under 
havoverflata (typisk 70-100 m). 
 

2. Halvt nedsenkbar (semi-submersible) 
Delvis nedsenkbar konstruksjon som er designa for god stabilitet og minst mogleg 
vasslinjeareal. Skroget er ofte utforma med parallelle pongtongar som ligger neddykka, 
med søyler som bryt vassflata og støtter opp eit dekke som er plassert høgare enn 
dimensjonerande bølgehøgder. Under transport kan plattforma, ved hjelp av ballaststyring, 
løfte seg ut av sjøen slik at pongtongane fungerer som katamaranskrog, noko som 
reduserer drivstoffbruk under transport. I dårleg vêr kan plattforma senkast ned for auka 
stabilitet med tanke på belastning frå bølger. 
 

3. Strekkstag (TLP)  
Konseptet består av ein flytande plattform som er senka under havoverflata. Stabilitet blir 
oppnådd ved hjelp av ei stram vertikal forankring til havbotnen der konstruksjonen har 
oppdrift. Krev vanlegvis avansert ankerteknologi, som sugeanker eller påle. Det er lite 
rørsle i den vertikale retninga. 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  Figur 1: Illustrasjon av flytande vindturbinplattformar - sparbøye, halvt nedsenkbar og TLP. 5 

 
 
 
 

 
5 Speer, B., D. Keyser, and S. Tegen, Floating Offshore Wind in California: Gross Potential for Jobs and 
Economic Impacts from Two Future Scenarios. 2016, National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO 
(United States). 
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Fordelar og ulemper med dei ulike hovudtypane fundament er lista opp i tabellen under. 
 

Teknologi Fordeler Ulemper 
Sparbøye • Enkelt design 

• Låge fortøyingskostnader 
• Lågare kritisk bølgeindusert 

bevegelse 

• Offshore operasjonar krev 
store løfteskip 

• Krev djupare vatn enn andre 
konsept, både under tauing 
og i drift. 

Semi-
submersible 

• Konstruksjon på land i tørrdokk 
• Kan transporterast til feltet med 

konvensjonell slepebåt  
• Låge fortøyingskostnader 
• Fult utstyrt plattform (inkludert 

turbin) kan flyte med djupgang 
under 10 m ved transport.  

• Høgare kritisk bølgeindusert 
bevegelse 

• Større strukturar og 
materialforbruk samanlikna 
med andre konsept 

• Kompleks fabrikasjon 

Strekkstag • Låg vekt 
• Kan monterast på land i 

tørrdokk 
• Lågare kritisk bølgeindusert 

rørsle 

• Vanskelegare å halde stabil 
under transport og 
installasjon 

• Høgare fortøyingskostnader 

 
Hywind  
Konseptet Hywind (illustrert i figur 2) er eit fundamentdesign basert 
på ei flytande sylinderforma sparbøye festa med kjetting til 
havbotnen. Strukturen består anten av stål- eller betongsylinder, som 
er fylt med ballast beståande av vatn og stein eller jernmalm, slik at 
heile konstruksjonen flyt i oppreist stilling. Sparbøya har ein 
djupgang på 90-100 m og stiller difor krav til djupt vatn under 
samanstilling, tauing og i drift. 
 
 
Tetraspar 
Tetraspar-konseptet er utvikla av danske Stiesdal Offshore 
Technologies (SOT), og skal i samarbeid med Shell og Innogy 
installerast på testområdet til MET-senteret utanfor Karmøy i løpet 
av 2021. Det flytande fundamentkonseptet er venta å vere vesentleg 
billegare enn eksisterande konsept, både på grunn av konstruksjon, 
materialval, og enklare produksjons-, monterings- og 
installasjonsprosessar. Kjernen i prosjektet er å utvikle ei ny type 
fundament for flytande vindturbinar som skal vera mindre 
kostnadskrevjande enn eksisterande modeller, og som eigner seg for 
industriell masseproduksjon etter IKEA-modellen, med fabrikasjon 
av dei ulike delane i fabrikk. Tetraspar består av eit stålfundament, 
og teknologien baserer seg på ballast. Ein pyramideplattform held 
vindmølla flytande, medan ein trekanta kjøl og leidning til havbotnen 
held den i balanse. Ei skisse av konseptet er vist i Figur 3.6 
                                                                                                                                                               

 
6 Borg, M., et al., Technical Definition of the TetraSpar Demonstrator Floating Wind Turbine Foundation. 2020. 
13(18): p. 4911 

    Figur 2: Hywind 

Figur 3: Tetraspar.6 



 

PROSJEKTNR 
1109 

RAPPORTNR 
1 

VERSJON 
1 

Side 7 av 21 

 

OO-Star Wind Floater 
Konseptet OO-Star Wind Floater består av ein halvt nedsenkbar 
flytar utvikla av Dr. Techn. Olav Olsen. Strukturen består eit 
fundament med tre hjørnesøyler som gir oppdrift og stabilitet 
gjennom eit stort vassplanareal, sjå Figur 47. OO-Star kan 
konstruerast i betong, stål, eller som ei hybrid løysing der 
pongtongen er i betong, og hjørnesøylene i stål. Betongløysinga 
har store fordeler der det er aktuelt: den er vedlikehaldsfri, og 
fundamentet kan i prinsippet bli designa for 100 årslevetid, der 
turbinen kan erstattast med ein ny (forutsett kompatibilitet mellom 
fundament og ny turbin). I tillegg gjev betong store moglegheiter 
for lokal produksjon, då det i prinsippet kan konstruerast kor som 
helst. Av infrastruktur treng ein eit flatt område, og tilgang til kai 
med minst 15 meter vassdjupn. OO-star-fundamentet har stort 
potensiale for massefabrikasjon, og dette skal demonstrerast 
gjennom EU-prosjektet FLAGSHIP. OO-star med 10 MWs turbin 
skal installerast på testsenteret utanfor Karmøy i 22/23. 
 
WindFloat 
WindFloat består av ein halvt nedsenkbar flytestruktur med tre "bein" 
som vist i figur 5.8 Konseptet er utvikla av Principle Power, som Aker 
Solutions (no, Aker Offshore Wind) er medeigar i. Ein betydeleg 
fordel med designet er at det kan ligge til kai, og turbininstallasjon 
kan føregå ved kai då strukturen har lita djupgang. Dette gjer at ein 
ikkje treng store installasjonsfartøy, men kan nytte landbaserte kraner. 
 
Andre konsept  
Eit utval av andre flytedesign er illustrert i figur 6. Oppe frå venstre: 
Hexicon G2 - multi-turbin plattform – her illustrert for to turbinar. 
WinFlo, Tri-Floater, GICON, Floatgen (Ideol).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://www.sintef.no/globalassets/project/nowitech/nowitech_final_report_korr_06.pdf 
8 https://e24.no/olje-og-energi/i/rAryjK/aker-solutions-haaper-paa-norsk-havvind-det-haster-hvis-norge-ikke-
skal-staa-igjen-paa-perrongen  

Figur 4: OO-Star Wind Floater.8 

Figur 5: WindFloat 9 

https://www.sintef.no/globalassets/project/nowitech/nowitech_final_report_korr_06.pdf
https://e24.no/olje-og-energi/i/rAryjK/aker-solutions-haaper-paa-norsk-havvind-det-haster-hvis-norge-ikke-skal-staa-igjen-paa-perrongen
https://e24.no/olje-og-energi/i/rAryjK/aker-solutions-haaper-paa-norsk-havvind-det-haster-hvis-norge-ikke-skal-staa-igjen-paa-perrongen
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3.2 Turbinar 
Turbinstorleiken har auka raskt dei siste åra, som illustrert i figur 6.9 Det er forventa at både fysisk 
storleik og kapasitet vil fortsette å auke til 15-20 MW rundt 2025-2030. Dette vil truleg gje høgare 
investeringskostnader per installerte eining enn for eksisterande turbinar, men samtidig redusere 
behovet for antal installerte vindmølle-einingar per MW, som vil redusere både kostnadar og 
miljøpåverknad.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tyske og danske aktørar dominerer denne delen av verdikjeda, og det er tilnærma ingen norske 
leverandørar av vindturbinar til havvindmarknaden i dag.10 Nokre av dei største og mest kjende 
leverandørane, samt status på turbinutviklinga er gitt under. 
 
Siemens Gamesa 
Siemens Gamesa (SG) er verdsleiande innan offshore kraftproduksjon, og var allereie i 1991 involvert 
i verdas første offshore vindpark utanfor Danmark.11 I 2019 starta serieproduksjon av typen SG 8.0-
167 DD, som har nominell kapasitet på 8 MW, og diameter på 167 m. Siemens Gamesa arbeider med 
å utvikle større turbinar, og skal etter planen starte massefabrikasjon av SG11.0-200 DD (11 MW) og 
SG14-222 DD (14 MW) i hhv 2022 og 2024. Nacella til sistnemnde vil ha ei vekt på ca. 500 tonn.12 
 
GE Renewable 
GE Renewable produserer i dag den kraftigaste havvindvindturbina i verda, Haliade-X. Denne turbina 
har ein nominell kapasitet på 13 MW, bladstorleik på 107 meter, og rotordiameter på 220 meter. Ei 
omdreiing av denne turbinen vil generere nok straum for ein familie i Storbritannia i meir enn to 
dagar13. Vekta av nacella er 600 tonn. Denne vindturbina skal installerast i den botnfaste vindparken 
Dogger Bank (felt A og B), som kjem til å bli verdas største offshore vindpark, og er ein joint venture 
mellom Equinor og SSE Renewables.  
 
MHI Vestas Offshore Wind 
MHI Vestas Offshore Wind er ein joint venture mellom danske Vestas Wind Systems (50%) og 
japanske Mitsubishi Heavy Industries (MHI) (50%). MHI Vestas opererer kun innanfor Offshore vind, 
og designar, produserer, installerer og utfører service innan offshore vindindustri. V164-9.5MW (164 
m i diameter og 9.5 MW) blei for fyrste gong installert på eit flytande fundament ved hamn den 11. 
november i år, for havvindparken Kincardine.14 V174-9.5MW er deira største kommersielle utprøvde 
turbin. Rotordiameteren 174 m, og kapasiteten 9.5 MW, og nacelle veg 390 tonn.15  

 
9 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Oct/IRENA_Future_of_wind_2019.pdf  
10 Winje, E., Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind, 2019, Menon Economics 
11 https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/offshore  
12 https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/05/200519-siemens-gamesa-turbine-14-222-dd 
13 https://www.equinor.com/no/news/20200922-dogger-bank.html  
14 https://mhivestasoffshore.com/category/v164-9-5-mw/  
15 https://mhivestasoffshore.com/innovations/  

Figur 6: Gjennomsnittsstorleik for vindturbinar offshore, og venta auke til 15-20 MW i 2025-2030.9 

 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Oct/IRENA_Future_of_wind_2019.pdf
https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/offshore
https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2020/05/200519-siemens-gamesa-turbine-14-222-dd
https://www.equinor.com/no/news/20200922-dogger-bank.html
https://mhivestasoffshore.com/category/v164-9-5-mw/
https://mhivestasoffshore.com/innovations/
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Goldwind 
Goldwind er kinesisk og den fjerde største vindmølleprodusenten globalt (2019) vindturbin. GW175-
8.0 har ein nominell kapasitet på 8 MW, og er 175 m i diameter.16 

3.3 Eksisterande og komande installasjonar 

3.3.1 Hywind Demo 
I 2009 installerte Equinor den flytande demonstrasjonsturbina Hywind Demo (i dag eigd av Unitech) 
utanfor Karmøy, med ein installert effekt på 2.3 MW. Turbina, levert frå Siemens, veg 138 tonn og har 
ein rotordiameteren er 85 meter. Understellet består av ei sparbøye i stål med djupgang på ca. 100 m. 

3.3.2 Hywind Scotland  
Åtte år med vellykka drift for testturbina resulterte i verifisering av Hywind-teknologien, og 
planlegging av verdas første flytande havvindpark, Hywind Scotland (75 % Equinor, 25 % Masdar) 
montert på Vestland. Hywind Scotland er lokalisert 25 km utanfor Peterhead i Skottland, og har vore i 
drift sidan 2017. Vindmøllene består av fem turbinar frå Siemens, kvar med effekt på 6 MW, og 
parken har ein total installert effekt på 30 MW. Understella er laga av sparbøyer i stål, og den ferdige 
strukturen er festa til havbotnen ved bruk av eit konvensjonelt forankringssystem med tre liner. I 
vindparken er det nytta felles ankerpunkt, noko som reduserer talet anker per eining. Sugeanker blir 
nytta i HS, og ankerlinene er laga av stålkjettingar.17 Nexans Norge har levert alle straumkablane, 
inkludert eksportkabelen som fører straumen til fastlandsnettet.18 

3.3.3 Hywind Tampen 
Prosjektet Hywind Tampen (HT) kjem til å bli Noregs første, og verdas største anlegg for flytande 
havvind. Den fornybare vindkrafta skal elektrifisere om lag ein tredjedel av dagens energibehov på 
Snorre- og Gullfaksfelta, og erstattar dermed fossile gasskraftutslepp på ca. 200 000 årleg, noko som 
svarar til utslepp frå rundt 100 000 personbilar.19 Det skal installerast 11 flytande turbinar på 8 MW 
kvar, som gir ein total installert effekt på 88 MW med planlagt installasjonsstart våren 2022, og 
produksjonsstart i tredje kvartal same år. Vindturbinar frå Siemens Gamesa (SG 8.0-167 DD) skal 
nyttast i prosjektet, og fabrikasjon av desse vil føregå ved fleire ulike lokasjonar i Europa, før dei blir 
transportert til Wergeland Base i Gulen på Vestland for samanstilling.20 I motsetning til HD og HS, vil 
HT-prosjektet nytte understell i betong i staden for stål. Dette vil mellom anna redusere transport- 
produksjonskostnadene for denne delen av prosjektet. Dei flytande betongstrukturane vil ha en 
djupgang på om lag 90 meter, og vil bli levert av Kværner med betongleveranse frå Ølen Betong 
(ØB). For ØB krev prosjektet drift 24/7 i 16 månader for produksjon av dei 11 betongskroga.21  
Kværner estimerer at prosjektet vil gi 800 årsverk totalt (inkludert ringverknader for blant anna 
leverandørar og offentleg sektor), medan oppdraget vil innebere ca. 250 årsverk for Kværner-tilsette. I 
tillegg til prosjektering, anskaffing og konstruksjon av dei flytande betongfundamenta, vil marine 
operasjonar òg vera ein del av Kværner sitt oppdrag. Dette inkluderer mellom anna prosjektleiing, 
prosjektering, leiing av anlegga for samanstilling av dei ulike komponentane, installasjon av 
forankringssystem, utslep, samt installasjon av vindturbinane på Tampen-feltet.22 I Tampen-feltet vil 
vindturbinane vil bli kopla saman i ei sløyfe med eit 2,5 km langt inter-array kabelnett med kapasitet 
på 66kV. Prosjektet har en estimert kostnad på 4,8 milliarder, og har vore avhengig av 

 
16 https://www.offshorewind.biz/2020/04/28/chinas-first-8-mw-wind-turbine-stands-offshore/  
17 https://www.equinor.com/no/what-we-do/floating-wind/how-hywind-works.html 
18 https://www.tu.no/artikler/sjekk-dimensjonene-disse-kjettingene-skal-feste-statoils-flytende-vindmolle-til-
havbunnen/346472  
19 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utbygging-av-hywind-tampen-godkjent/id2697222/ 
20 https://www.equinor.com/no/what-we-do/hywind-tampen.html  
21 https://medvind24.no/bygg-og-industri/stor-betongleveranse-til-hywind-tampen 
22 https://www.kvaerner.com/kvaerners-kontrakt-for-hywind-tampen-er-et-viktig-strategisk-gjennombrudd/  

https://www.offshorewind.biz/2020/04/28/chinas-first-8-mw-wind-turbine-stands-offshore/
https://www.equinor.com/no/what-we-do/floating-wind/how-hywind-works.html
https://www.tu.no/artikler/sjekk-dimensjonene-disse-kjettingene-skal-feste-statoils-flytende-vindmolle-til-havbunnen/346472
https://www.tu.no/artikler/sjekk-dimensjonene-disse-kjettingene-skal-feste-statoils-flytende-vindmolle-til-havbunnen/346472
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utbygging-av-hywind-tampen-godkjent/id2697222/
https://www.equinor.com/no/what-we-do/hywind-tampen.html
https://medvind24.no/bygg-og-industri/stor-betongleveranse-til-hywind-tampen
https://www.kvaerner.com/kvaerners-kontrakt-for-hywind-tampen-er-et-viktig-strategisk-gjennombrudd/
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støtte fra Enova og NOx-fondet. Partnarar i prosjektet er: Equinor, Petoro, OMV (Norge), Idemitsu 
Petroleum Norge, DEA Norge og Vår Energi.23  

3.3.4 WindFloat Atlantic 
WindFloat Atlantic prosjektet i Portugal består av dei så langt største flytande vindturbinane, med tre 
turbinar på 8,4 MW kvar levert av MHI Vestas. Turbinane er montert på Principle Powers halvt 
nedsenkbare flytestrukturar, WindFloat. Vindmølleparken er den fyrste i verda som nyttar semi-
submesrible flytestrukturar, og dei tre møllene vil generere nok energi til å supplere 60 000 brukarar i 
året, noko som vil redusere CO2 utsleppa med 1,1 millionar tonn.24  

3.3.5 Kincardine 
MHI Vestas har installert den første V164 – 9.5MW turbina på det flytande WindFloat fundamentet 
(Principle Power) i installasjonshamna for havvindprosjektet Kincardine (Scottland). Totalt skal fem 
flytande vindmøller installerast i havvindparken som skal ligge 15 km utanfor Kincardineshire, der 
vanndybda er 60-80m. Den første vil bli installert i desember 2020, og kjem til å bli den største turbina 
i verda på flytande plattform.    

3.4 Verdikjede  
Aktivitetar i verdikjeda for flytande havvind er skildra i tabellen under.25, 26 

  
Aktivitet Skildring  

Prosjektleiing og -
utvikling 

Planlegging av aktivitetar, konsekvensutredning, koordinering, finansiering. 
Utbyggingsfase, heile levetida til prosjektet eller deler av prosjekt.  

Vindturbin Design, utvikling og produksjon av vindturbiner.   

Fundament Design, utvikling, produksjon av flytande fundament. 

Landbasert infrastruktur Hamn- og kaianlegg (for samanstilling, commissioning, vedlikehald, 
dekomissjonering etc). Fabrikkar for produksjon av ulike delar og 
komponentar, verkstad, kontorlokale etc. 

Infrastruktur (hav) Forankringsløysingar, dynamiske kablar, transformatorstasjonar: Anker, 
ankerline og system for påkopling. Undersjøiske array-kablar, fiberoptiske 
kablar, eksportkablar, off- og onshore transformatorstasjonar. 

Marine operasjonar og 
logistikk 

Logistikk og baseløysingar for parken, spesialskip. 

Drift og vedlikehald Oppfølging av park, vedlikehold og modifikasjonsarbeid tilknytta turbin, 
flytande fundament og kablar, samt andre deler av parken.  

Dekommisjonering Fjerning av parken, resirkulering og handtering av avfall. 
 

 
23 https://www.petoro.no/nyheter/-08-04-20-  
24 https://www.offshorewind.biz/2020/07/27/windfloat-atlantic-fully-up-and-running/  
25 Winje, E., Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind, 
2019, Menon Economics 
26 Valstad, E. A. J. Flytende havvind på Helgeland, NTNU, 2019 

https://www.petoro.no/nyheter/-08-04-20-
https://www.offshorewind.biz/2020/07/27/windfloat-atlantic-fully-up-and-running/
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4 Intervju 
20 bedrifter vart intervjua i samband med prosjektet for å undersøkje interesse, ambisjonar og planar 
innafor flytande havvind, samt relevant kompetanse som bedriftene innehar (produkt, tenester og 
infrastruktur). Det blei sett av ein halvtime til intervjua som føregjekk på Teams. Bedriftene som 
deltok, samt ei enkel kompetanseoversikt er lista opp i tabellen under. 
 
Tabell 1: Oversikt over bedrifter som deltok i intervju, og deira hovudkompetanse/-områder i dag. 

Bedrift Kompetanseområde 

Helgeland Havn Interkommunalt havneselskap. Forvaltning av hamnelova og organisering 
båttrafikk. Eig og investerer i hamneanlegg. 

Helgeland Kraft Drift og utbygging av kraftverk og nettinfrastruktur.  

Testpartner Inspeksjon og førebyggjande vedlikehald innan fleire marknadsområde (vindkraft, 
vasskraft, maritim, havbruk, offshore). NDT, oppfølging sveiseprosessar 

Mo Industripark 
AS 

Opparbeider areal, vegar og reguleringsplanar, deponi, bygningar og utleige. 
Distributør av vatn og fjernvarme, lokal nettleverandør, drift av kaianlegg og 
vasskraftprodusent. 

Aker Solutions Ingeniørtenester, prosjektstyring, 
modifikasjonsarbeid mot oljeinstallasjonar, 
felt-oppfølging/feltingeniørar, struktur og røyr, 
subsea, pre-fab til modifikasjonsjobbar og elektroinstrument. 

Norconsult Prosjektering, BIM-prosjektering, Alle fasar av 
prosjekt innan bygg og anlegg, industri, VVS, elektro, samferdsel, arkitekt. 

Westcon Fabrikasjon O&G (produksjon av sugeanker, utstyr for å lage sylindriske einingar, 
skipsbygging og subsea) og reparasjon (fartøy, skipsreparasjon, riggreparasjon). 

Bilfinger Vedlikehald og modifikasjon innan industri, kraft, offshore, mekanisk, sveis, 
elektro verkstadproduksjon. 

Seløy 
undervannsservice 

Leverandør av maritime tjenester: installasjon sjøkabel (kraft/fiber), sjøledning, 
ROV, etterkontroll kabel og katodisk beskyttelse. 

DNV GL Sertifisering og bevitning. Skip og offshore, maritim industri. 
Helgeland Betong Leverandør av ferdigbetong og bæresystem av prefabrikkert betong, 

betongelement.  
Svetek AS Fabrikasjon og verkstad til offshore installasjonar og havbruksnæringa. 

Kompetanse innan sveiseteknologi, sertifisert plastsveising.  
Helgeland V&M Leveransar og engineering til offshore verksemd, spesielt innan sveiseteknologi, 

lasersveising av stål i ulike kvalitetar.  
Nordland Gear 
Inspection 

Visuell inspeksjon av girkasser med kamera, termografi. Førebyggjande 
vedlikehald og oppfølging med smøremiddel. 

Nexans Rognan Sjøkabelfabrikk, leverandør sjøfiber. Leverer til O&G, kraft element til 
undervasssinstallasjonar, ROV kabel, styringskabelservice og vedlikehald.  

SINUS 
Sandnessjøen 

Elektriske installasjonar landbasert og offshore. lågspent, høgspent. Drift og 
vedlikehald skip og ferjer.  

Mosjøen kulde og 
klimaservice 

Design, produksjon og service HVAC (varme, ventilasjon, air cond.) for smelteverk 
og offshore. Kjøleanlegg, luftbehandling, temperaturregulering, avfukting etc. 

Momek Invest Investerings- og innovasjonsselskap. Investeringar i eigedom og produktutvikling 
innan industri. 

Momek Group Engineering, maskinering og prosjektering til O&G, landbasert industri. EPCI. 
Service, produksjon og vedlikehald pumper, røyr, automatisering. Konstruksjon av 
bygg innan betong og stål.  

SINTEF 
Helgeland 

Forsking. LCA, berekraft, kjemi, materialteknologi, energi og miljø, industri 
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Intervjuet var todelt, der ein del bestod av ei spørjeundersøking utvikla av Norsk Industri (NI). 
Bakgrunnen for dette er at NI fekk tildelt 10 millionar NOK frå Olje- og Energidirektoratet i juni for å 
utvikle leveransemodellar innan havvind. På grunn av likskapar med Norsk Industri sitt prosjektet, 
bestod ein del av intervjuet av eit spørjeskjema utvikla av Norsk Industri. Ein sentral del av dette var å 
plassere teknologi, tenester og produkt i rammeverket i figuren under. 
 

 
 

Figur 7: Rammeverk nytta for plassering av bedriftenes teknologi, produkt og tenester i intervjuet. Figuren er utvikla av 
Norsk Industri og Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC).  

4.1 Interesse for havvindsatsing 
Av dei 20 bedriftene som har blitt intervjua, svarar 19 at dei har ambisjonar eller konkrete planar 
innanfor flytande havvind. Fleire av aktørane har mykje kompetanse om, og er svært positive til 
havvind, og ønsker spesifikt å utvikle produkt, tenester eller infrastruktur for å leggje til rette for ei 
havvindsatsing på Helgeland. Nokre av bedriftene fortel at dei ønsker fleire bein å stå på, mykje på 
grunn av uvissa kring etterspurnad etter O&G relaterte produkt og tenester i framtida, som fleire har 
som hovudmarknad i dag. Ei av dei rådgivande ingeniørbedriftene fortel at dei lev av, og er avhengig 
av å bli med på prosjekta som kjem inn. 

4.2 Kompetanse på Helgeland 
Ut frå intervjua kom det fram at bedriftene har kompetanse på fleire område som i høgste grad er 
relevant mot flytande havvind. Eksempel på dette er mellom anna produkt som sugeanker (Westcon, 
Aker Solutions og Momek Group), eksportkabel: prosjektering (SINUS), installasjon (Seløy 
Undervansservice) og distribusjon/tilknyting til knytepunkt på land (Helgeland Kraft) og flytande 
fundament (Aker Solutions), samt diverse vedlikehaldstenester og tilgang til kaianlegg, areal og 
fartøy. Tenester bedriftene kan/ynskjer bidra med, samt relevant infrastruktur og fagkompetanse for 
flytande havvind er lista opp i tabellen under. 
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Bedrift Tenester Infrastruktur (land) Fagkompetanse 

Helgeland Havn Ønsker å utvikle infrastruktur, og 
leggja til rette for havvind. 
Logistikk-kai: alt frå kraft, logistikk 
frå land til vatn 

Har fleire store kaianlegg + 
eigedomsområde som kan utviklast og 
tilretteleggast for havvind. Ledig 
areal, ferdig regulert, noko 
opparbeida. Spesifikasjonar på 
kaianlegga er funne på heimesida.27 

 

Helgeland Kraft Distribusjon sjøkabel, tilknyting til 
nettknytepunkt på land (infrastruktur 
land). Montasje i samband med 
kabelinstallasjon. HVAC/HVDC 

 Høgspent, 
produksjon/maskin, 
automasjon 

Testpartner Inspeksjon og førebyggjande 
vedlikehald. Alle NDT-metodar-. 
Offshore driftsinspeksjon, kontroll 
av kran, løfteutstyr, personleg 
verneutstyr. Montering og 
oppankring flytarar, sveis, korrosjon. 
Inspeksjon sjøkabel mot fiber og 
straum. Kan levere del mot 
roterande utstyr, oljeservice. 

 Sveiseinspektør, 
sakkyndig kontroll 

Mo Industripark 
AS 

Utvikle infrastruktur, byggeklare 
tomter, lager og kontorbygg, 
kaianlegg, overvannsnett, avløp, 
tilførsel av vann og strøm, samt 
annet rørnett ved behov. 
 

Eksisterande kai (400m lang, 8m 
djup). Arbeider med utbygging av 
djupvasskai (18m, Mo). Vaierkran og 
hydrauliske kranar. Tilgjengeleg lager 
og kontorbygg. 150 mål kaiareal Mo + 
130 mål Nesna. Regulert, og store 
deler skal nyttast til oppdrett (ca 20-30 
mål ledig) 

Elektro (høgspent), 
logistikk, B&A 

Aker Solutions Fabrikasjonstenester og eige design 
på fundament (stål), forankring: 
fiber/wire, div innkjøp. 
Ingeniørtenester. Erfaring og 
kompetanse frå tidlegare prod av 
sugeanker. Selskap generelt har stor 
kompetanse innan havvind. 

 Mekanisk (sveis, plate) 

Norconsult Planlegging og prosjektering av 
infrastruktur i alle utbyggingsfasar. 
Selskapet (nasjonalt) har eiga 
avdeling retta mot vindkraft. 

  

Westcon Produksjon sugeanker, og stor 
tilgang til å byggje ut naudsynt 
infrastruktur 

Har djupvasskai utan begrensingar til 
opent hav (50 m djup, lengd 60 m i 
dag – planar om å byggje ut denne). 
Mobil kran - 220 tonn. To tørrdokkar:  

• 28m x 97m, djupgang 7m 
• 120m x 30 m, djupgang 9m). 

Tilgjengeleg areal: 8000m2 innandørs, 
og 30 000 m2 areal utandørs. 

Mekanisk, sveis og 
sålarbeid, røyrleggjing 

 
27 http://www.helgelandhavn.no/havner/ 
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Bilfinger Vedlikehald (maskin, elektro, stål, 
industri) + potensielle leveransar stål 
til utbyggerdel fundament, anker. 
Ønsker å byggje opp kompetanse på 
vedlikehald vindturbin 

 Høgspent, lågspent, 
sveis, automasjon 
(robotspesialisering) 

Seløy 
undervannsservice 

Installasjon av sjøkabel (straum + 
fiber), kan også installere inter-
array. Har installert eksportkablar i 
tilknyting til fleire havvindprosjekt: 
Lillgrund (Sverige), Rødsand (DK), 
Lincs (UK) 

Fem Nautilus båtar: Survey, Maxi, 
Balder, Aldra og Ocean. Skipskranar 
på alle fartøy av varierande storleik. 
Kaianlegg. 

Mekanisk, kjøper inn 
annan fagkompetanse 

DNV GL Sertifisering og bevitning. Selskap 
generelt involvert i klassifisering, 
sertifisering av utstyr, batar, riggar 
til havvind  

  

Helgeland Betong Prefabrikkert- og ferdigbetong, 
ynskjer å utvikle flytande 
betongfundament 

Traverskraner (30 tonn) Fagkompetanse innan 
bygg 

Svetek AS Mekanisk vedlikehald 
(overflatebehandling, 
sveisereperasjonar, utskifting av 
komponentar) 

 Mekanisk, sveis 

Helgeland V&M Fabrikasjon og vedlikehald stål og 
anker. Utviklar sveiseteknologilaser 
– aktuelt mot fabrikasjon av 
komponentar til vind. 

 Fagkompetanse innan 
prosess 

Nordland Gear 
Inspection 

Visuell inspeksjon av girkasse og 
roterande utstyr inkl. 
dokumentasjon, som førebyggjande 
vedlikehald. Vindturbinar, maritim 
industri, offshore. 

 Industrimekanikar med 
spesialisering på 
girkasse 

Nexans Rognan Leverandør av fiberkabel. Selskap 
generelt leverer eksportkabel og 
interarraykabel. 

Har kabelbane til kai (eigd av 
kommune), begrensing til opent hav: 
Saltstraumen 

Høgspent, mekanikarar 
(sveis, stål, plast), 
automasjon 

SINUS 
Sandnessjøen 

Prosjektering av eksportkabel + 
inspeksjon og vedlikehald (PLS, 
frekvensomformar, skøyting, 
thermokamera) 
Ønsker å bidra på fleire område: 
installasjon av HVDC og 
energilagring (batteri/hydrogen)  

Eig to båtar: 
• 31 fot 
• 18 fot 

Leiger inn ekstra ved behov 

Lågspent, høgspent, 
svak strøm, atutomasjon 

Mosjøen kulde og 
klimaservice 

Design/Produksjon/Service av 
HVAC (varme, ventilasjon og air 
condition) for Offshore og Industri – 
Sveiseverksted for syrefast 
produksjon. 

 Elektro, sveisar, 
industrimekanikar, 
kjølemontør 

Momek Invest Kartleggjing   
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Momek Group Stål, engineering, maskinering, har 
tidlegare produsert sugeanker, 
diverse vedlikehald (kjettingar, 
girkasser) 

 Elektro (høgspent og 
lågspent), automasjon, 
sakkyndig kontroll, 
mekanisk (sveis, 
platearbeid, røyr, 
maskinering) 

SINTEF Helgeland Energi- og livssyklusanalysar.  
Miljøundersøkingar, 
risikokartlegging og 
konsekvensutredring. 

  

 

4.2.1 Produkt, teknologi og tenester 
Figurane under viser korleis bedriftene som vart intervjua plasserte noverande og framtidige 
teknologiar, produkt og tenester i rammeverket som er utforma av Norsk Industri (sjå figur 7). Fleire 
gav tilbakemelding undervegs i intervjuet om at det var utfordrande å finne ut kor ein skulle plassere 
eigne produkt, teknologiar og tenester då rammeverket var vanskeleg å forstå. NI si undersøking tok i 
tillegg utgangspunkt i å plassere både teknologi/produkt/tenester ein allereie leverer, men og det ein 
ønsker å levere i framtida. Talet på svar per bedrift varierte frå 0 til 19. Figur 8 viser fordelinga av alle 
svara i hovudkategoriane. 
 

 
 
Figur 8: Fordeling av alle svara i hovudkategoriane. 

Frå fordelinga over ser ein at hovudtyngda av svar er i kategoriane "Operations, maintenance and 
services", "Installation", "Balance of plant" og "PM & Engineering", medan få leverer tenester innan 
"Turbin supply". 
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Figur 10 gir ei oversikt over korleis bedriftene fordelte seg i rammeverket, der fargen på 
underboksane indikerer hyppigheita (gjeven i antal bedrifter) som vist i figur 9, medan 
fråvær av farge indikerer at ingen plasserte seg i denne underkategorien. Flest svar finn 
ein i underboksane "Project management", "Procurement", "Maintenance services", 
"Inspection services" og "Vessels", medan ein ser eit fråvær av kompetanse i dei 
fleste underboksane tilhøyrande "Turbin supply", "Development", og 
"Decommissioning".  

 
Frå intervjua kom det fram at dei 20 bedriftene innehar kompetanse på fleire område som er relevant 
for havvind, og at dei kan, og ønsker i framtida å bidra i store deler av verdikjeda som illustrert i figur 
10. Rammeverket gir likevel eit unyansert bilete av kompetanse på nokre område: innanfor 
prosjektleiing kommenterte samtlege av respondentane som plasserte seg i denne underboksen at dei 
her meiner for mindre deler av prosjektet. Det største prosjektet blant bedriftene som vart intervjua (og 
som ville oppgi dette) var i storleiksordenen 500 millionar NOK. Til samanlikning er kostnadane for 
Hywind Tampen estimert til ca. 5 milliardar NOK.28  
 
Bedriftene har mykje kompetanse innanfor inspeksjon og vedlikehald, og fleire har eigne verkstader. 
Det finnes nokre reine leverandørar av denne typen arbeid (for eksempel Testpartner), medan 
storparten hovudsakleg utfører inspeksjon og vedlikehald av eige utstyr og leveransar (som både 
relevante og irrelevante for havvind).  
 

 
28 Equinor, Hywind Tampen, PUD del II – Konsekvensutredning, Mars 2019: 
https://www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/impact-assessment/hywind-tampen/equinor-hywind-
tampen-pud-del-II-konsekvensutredning-mars-2019.pdf  

Hyppighet 
(bedrifter) 
1 - 2 
3-4 
≥ 5 

Development 
PM & 
Engineering 

Turbine 
supply 

Balance of 
Plant Installation 

Commissio-
ning 

Operations, 
maintenance 
and services 

Integrity 
management 
and lifetime 
extension 

Decommiss-
ioning 

Environmental 
surveys 

Project 
management 

Marshalling 
yards 

Turbine 
foundations 

Turbine 
installation 

Commission-
ing services 

Maintenance 
services Monitoring Port  

Consenting 
and dev. 
services Procurement 

Marshalling 
ports 

Transition 
piece 

Foundation 
installation 

Commission-
ing logistics 

Inspection 
services 

Surveillance 
and analyses 
services Logistics 

Establish basis 
for design 

FEED and 
detail 
engineering 

Assembly 
yard 

Equipment for 
foundation and 
transition 
piece 

Offshore and 
onshore 
cable 
installation 

Commission-
ing port Vessels 

Inspection 
services 

Marine 
operations 

 
Information 
management Drive chain 

Electrical 
cables 

Offshore and 
onshore 
substation 
installation  O&M ports  

Salvage and 
recycling 

 
Life cycle 
analysis 

Power conv 
and supplies 
to turbine 
and tower 
prod 

Electrical 
systems 

Offshore 
HVDC 
installation  

Training and 
certification   

   
HVAC/HVDC 
topside 

Installation 
port     

    
Secondary 
steel work 

Installation 
logistics     

   
Mooring 
systems      

Figur 10: Plassering av noverande og framtidig teknologiar, produkt og tenester i rammeverket. 

Figur 9: Hyppighet i tal på 
bedrifter per underkategori 

https://www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/impact-assessment/hywind-tampen/equinor-hywind-tampen-pud-del-II-konsekvensutredning-mars-2019.pdf
https://www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/impact-assessment/hywind-tampen/equinor-hywind-tampen-pud-del-II-konsekvensutredning-mars-2019.pdf
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Kompetanse på vindturbinar er, som i resten av Noreg mangelfull. Denne delen av verdikjeda blir i all 
hovudsak dominert av nokre få store aktørar i verda. Elles er marknaden for avvikling og resirkulering 
av vindparken umoden, men denne delen av verdikjeda ligg også svært langt fram i tid. 

4.3  Utfordringar på Helgeland 
Frå intervjua kjem det fram at mykje av kompetansen ein treng for å byggje ut havvind på Helgeland 
eksisterer eller kan utviklast, men det blir peikt på visse manglar og utfordringar som er summert 
under:   

• Vindturbinar: Manglande kompetanse på vindturbinar. Denne delen av verdikjeda blir 
dominert av nokre få aktørar i verda (MHI Vestas, GE, Siemens,..) og manglar generelt i 
Noreg. Det eksisterer norske aktørar som leverer tenester og komponentar til vindturbinar, for 
eksempel Kongsberg og Øglænd. 

• Prosjektleiing: Manglande kompetanse på prosjektleiing (samanlikna med kostnader for 
Hywind Tampen ~ 5 milliardar NOK). Det største prosjektet blant bedriftene som vart 
intervjua (og som ville oppgi dette) var i storleiksordenen 500 millionar NOK.  

• Kapasitet: Havvindprosjekt vil for fleire av bedriftene kome i konkurranse med andre 
prosjekt, og ei av bedriftene peikar på at dei allereie har sprengt kapasitet på fabrikken sin i 
dag. 

• Arbeidskraft: Fleire av bedriftene som vart intervjua nyttar innleigd arbeidskraft i dag, og 
peiker på mangel på arbeidskraft i regionen som ei utfordring. Nordland har for tida lågast 
arbeidsløyse i landet. 29  

• Barrierar: På spørsmålet om kva som er dei viktigaste barrierane for å etablere seg i 
havvindmarknaden peikar fleire på dei høge investeringskostnadene. Dominans av nokre få 
men store aktørar, samt viktigheita av regionen organiserer seg saman er andre ting som blir 
nemnd. 

 

5 Vurdering og input til konsekvensutredninga til NVE 
I NVE si strategiske konsekvensutredning av havvind frå 2012 vart utredningsområda etter ei 
totalvurdering delt inn i tre kategoriar, der kategori A er områda som vart vurdert til å vera best eigna, 
kategori B er område med utfordringar knytt til anten tekniske aspekt, eksisterande arealinteresser eller 
naturmiljø, medan kategori C er områda som er minst eigna30. Træna Vest vart plassert i kategori B.  
 
I juni 2020 beslutta regjeringa å opne områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.31 På oppdrag frå 
Olje- og energidepartementet utførte NVE ei ny vurdering av områda utanfor Nordland (Træna Vest 
og Trænafjorden-Selvær) som vart publisert i desember 2020. 32 I den nye vurderinga er Træna Vest 
framleis plassert i kategori B, då dei meinte det ikkje var grunnlag for å flytte området til kategori A. 
 
Figur 10 viser vurderinga av teknisk egnethet for dei ulike områda frå konsekvensutredninga i 2012, 
der Træna vest, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er utheva. I vurderinga er det anteke at 
leverandørkjeda for flytande havvind i eit 2020-perspektiv ikkje er moden til å levere store 
vindkraftverk (storleiksorden 1000 MW) ved djupare område enn 50 m. I analysen blir difor 
utredningsområda som krev denne teknologien og/eller denne type leveransar vurdert som relativt låg 
teknisk eigna, som illustrert i raudt. Frå figuren ser ein at Træna Vest presterer betre totalt sett i denne 
kategorien enn Utsira Nord, som no er opna. 

 
29 https://www.nav.no/no/lokalt/nordland/pressemeldinger/nordland-har-fortsatt-lavest-ledighet-i-landet 
30 Havvind – Strategisk konsekvensutredning, NVE, 2012, s 34 
31 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/  
32 https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-anbefaler-ikke-endret-kategori-av-havvindomrader-
utenfor-nordland/  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-anbefaler-ikke-endret-kategori-av-havvindomrader-utenfor-nordland/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-anbefaler-ikke-endret-kategori-av-havvindomrader-utenfor-nordland/


 

PROSJEKTNR 
1109 

RAPPORTNR 
1 

VERSJON 
1 

Side 18 av 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med tanke på at Hywind Tampen på 88 MW er under utbygging i dag, og kjem til å bli verdas største 
anlegg for flytande havvind, er antakinga om at leverandørkjeda i 2020 ikkje var moden til å levere 
vindkraftverk på 1000 MW fortsett gyldig. Men, med opninga av Utsira Nord (flytande) og Sørlige 
Nordsjø II (både botnfast og flytande) med moglegheiter for totale havvindinstallasjonar på 4500 
MW,33 der utbygging av Utsira Nord utgjer mellom 500 og 1500 MW er det venta ein akselerasjon i 
teknologiutvikling. Fleire utbyggjarar har meldt interesse, som tyder på at ein truleg vil nærme seg ei 
moden leverandørkjede for flytande havvind innan få år. 34, 35, 36 

 
Oversikt over konsekvensutredninga for Træna 
vest, utført av NVE i 2012 er vist i figur 11. 
Konsekvensane er vurdert på ein skala frå 1-5 
der 1 indikerer svært låg konsekvens og 5 
indikerer svært høg konsekvens. Grøn og blå 
farge indikerer henhaldsvis positiv og negativ 
konsekvens. Konsekvensane er inndelt i 
kategoriane "Nærings- og samfunnsinteresser", 
"Naturmiljø" og "Teknisk-Økonomisk 
egnethet". 
 
Med utgangspunkt i figur 11, blei det i 
fellesskap utført ei konsekvensvurdering på 
møtet 12.02.21, der arbeidsgruppa diskuterte 
positive og negative konsekvensar for Ytre 
Helgeland. Resultatet er vist i figur 12, med 
grunngjeving for vala under. 
 

 
33 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/ 
34 https://www.tu.no/artikler/fred-olsen-og-hafslund-eco-vil-bygge-havvind-i-norge/502846 
35 https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/11/03/7583986/kjell-inge-rokke-vil-bygge-140-giga-vindmoller-utenfor-norskekysten  
36 https://energiogklima.no/kommentar/alle-vil-ha-havvind-men-hvem-tar-regningen/  

Figur 10: Vurdering av teknisk egenthet for utredningsområda.29 

Figur 11: Oversikt over NVE si konsekvensutredning for Træna vest. 

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/11/03/7583986/kjell-inge-rokke-vil-bygge-140-giga-vindmoller-utenfor-norskekysten
https://energiogklima.no/kommentar/alle-vil-ha-havvind-men-hvem-tar-regningen/
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Fiskeri: Området vil bli utilgjengelig for fiskeri. Men positive konsekvensar er auka aktivitet i 
området rundt, moglegheiter for ladestasjon til havs, tilgang til nett. 
 
Skipstrafikk: Feltet ligg utanfor hovudled, og vil truleg ha minimal innverknad på skipstrafikk. 
Moglege positive konsekvensar av havvind utbygging: 5G nett, lademoglegheiter for elektriske fartøy, 
navigasjonslys. Moglege negative konsekvensar er skadar som følgje av nødankring eller pårenning på 
grunn av manøvreringsproblem. 
  
Petroleumsinteresser: Arbeidsgruppa meiner det utelukkande er positive konsekvensar av havvind på 
Helgeland for petroleumsnæringa, då det vil gje tilgang på meir kraft og moglegheiter for 
elektrifisering av sokkel. Dette skil seg frå NVE si vurdering frå 2012, som vurderer konsekvensane 
for petroleumsinteresser å vera negative. 
  
Forsvarsinteresse: For å byggje ut havvind i området må det setjast opp telenett. Betre nettdekning vil 
vera ein fordel for forsvaret. Kameraovervaking vil også kunne dekke området visuelt, utan å måtte ha 
kystvaktskipa der (gjeld også for skipstrafikk). Dette skil seg frå NVE si vurdering frå 2012, som 
vurderer konsekvensane for forsvarsinteresser å vera negative. 
  
Reiseliv: Det er anteke minimal påverknad i denne kategorien, då ein truleg ikkje vil sjå 
havvindmøllene frå land. Positive konsekvensar er meir grøn energi, moglegheiter for å bli ein 
føregangsnasjon innan flytande havvind, og dermed eit meir berekraftig reiseliv. 
  

TEMA KONSEKVENS 
Ingen 1 2 3 4 5 

N
Æ

RI
N

G
S-

 O
G
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A

M
FU

N
N

SI
N

TE
RE

SS
ER
 

Fiskeri     ✓       
Skipstrafikk    ✓         
Petroleumsinteresser           ✓  
Forsvarsinteresser   ✓          
Reiseliv  ✓           
Verdiskaping og sysselsetjing            ✓ 
Kulturminne  ✓           
Landskap  ✓           
Friluftsliv  ✓           

K
U

LT
U

RM
IL

JØ
 

Miljørisiko   ✓         
Botnsamfunn  ✓           
Sjøpatterdyr             
Fisk  ✓           
Fugl      ✓       

TE
K

N
IS

K
-

Ø
K

O
N

O
M

IS
K

 
EG

N
ET

H
ET
 Kraftproduksjon, teknologi og kostnader    

✓        
Nett og kraftsystem          ✓   
Fleksibilitet            ✓ 

Figur 12: Vurdering av positive og negative konsekvensar for utredningsområdet 
på Helgeland, utført av konsortiet 12.02.21 
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Verdiskaping og sysselsetjing: Enn så lenge er havvind ikkje kommersielt lønsamt, men 
kostnadsnivået vil synke betydeleg fram i tid. Utbygging vil truleg ha store ringverknader. 
  
Landskap: Liten påverknad då området ligg så langt til hav at ein truleg ikkje vil sjå vindmøllene. 
 
Friluftsliv: Truleg liten innverknad på friluftsliv då området ligg langt ute. Det blir nemnt at 
fiskeoppdrett er ein attraksjon i dagens RIB-safari, og konsortiet (som er einstemmige i at 
havvindmøller er visuelt flotte) ser for seg at ein havvindpark kan vera ein attraksjon. 
  
Miljørisiko: Midlertidig negativ konsekvens ved oppankring, nedsuging av fundament. Introduserer 
ny kjelde til mikroplast, maling, rust, skipstrafikk og olje, men dei reelle mengdene og 
uhellsfrekvensane er svært små. Positive konsekvensar er at ankerleidningar vil kunne funke som 
kunstige rev. 
  
Botnsamfunn: Sugeanker vil som nemnt påverke mudder i botnen (eigongstilfelle). Dette kan bli vegd 
opp for av kunstig rev funksjon i ankerline/kjettingar (og under flytestruktur) som gir moglegheiter for 
begroing, og vil gi ly og beskyttelse for fisk og andre artar som lev i sjøen. Dette skil seg frå NVE si 
vurdering frå 2012, som vurderer konsekvensane for botnsamfunn å vera svakt negative. 
 
Sjøpattedyr: Konsekvens for sjøpattedyr som sel og kval er ukjend, gruppa manglar kompetanse til å 
gjera vurderingar om dette. 
   
Fisk: Positivt med kunstige rev for fisk og andre artar. At område er reservert havvind gjer at det vil 
bli skjerma for tråling, dermed er havbotnen betre verna samt at området kan vera "friområde" for 
gyting og bestandbevaring. 
  
Fugl: Vindturbinar har ei kjend negativ konsekvens på fugleliv. Det aktuelle området er langt ute i 
havet, og normalt er det mindre fugl lang til havs enn nært land.  
 
Kraftproduksjon, teknologi og kostnader: Flytande teknologi ikkje moden endå. Potensial for 
kraftig prisfall, samt prognose om auke i kraftprisar. I tillegg kjem CO2-avgift som gir eit kjempe 
potensial. 
  
Nett og kraftsystem: Området ligg langt frå land (og nett), som gir store kostnader for oppkopling. På 
den andre sida vil ei eventuell utbygging styrke og byggje opp nettet, som i dag er relativt svakt. Dette 
styrkar igjen grunnlaget for det grøne skiftet, og landbasert industri. Kraftsystemet vil få meir 
produsert straum inn, som gir betre sikkerheit for tilgjengeleg kraft. Tosidig innmating gjev også betre 
leveringstryggleik for forbrukarar.  
   
Fleksibilitet: Vindkraft i seg sjølv ikkje så fleksibel, men god tilgang på balansekraft i vassmagasin 
gir ein kortreist buffer. Utbygd kapasitet vil garantert bli brukt heile tida. 
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6 Oppsummering 
 
Mykje av det som kjem fram gjennom intervjua er i tråd med funna i masteroppgåva "Flytande 
havvind på Helgeland" av Eirik Andreas Jørgensen Valstad, skriven ved NTNU våren 2019. Bedrifter 
på Helgeland har naudsynt kompetanse i samband med fabrikasjon av flytande fundament, anker og 
forankringsløysingar, legging av kablar og maritime operasjonar, samt inspeksjon og vedlikehald. 
Medan lokal arbeidskraft og produksjonskapasitet er utfordringar som bli nemnt. I tillegg er det 
avgjerande at regionen organiserer seg saman for ei havvindsatsing, då kompetansen er spreidd blant 
fleire mindre aktørar som truleg ikkje har moglegheit til å ta ein posisjon i marknaden på eigenhand. 
Det gjeld generelt at ingen kan byggje ut flytande havvind åleine, og sjølv store bedrifter vil vera heilt 
avhengige av underleverandørar. 
 
Avgrensinga til dei 20 bedriftene fanga opp mykje relevant kompetanse for havvind, men det er 
samstundes mange andre bedrifter med høgst relevant kompetanse som det ikkje blei moglegheit å 
kartleggje i denne omgang.   
 
Ved gjennomgang av positive og negative konsekvensar av havvind på Helgeland, var konsortiet 
einige i at konsekvensane truleg vil vera svært positive for petroleumsinteresser, verdiskaping og 
sysselsetjing, nett og kraftsystem, og fleksibilitet. Medan konsekvensane sannsynlegvis er negative for 
område som fiskeri, miljø og fugl. 
 
Behov for kompetanse og utdanningar vil bli kartlagt av Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC), 
som er ansvarleg for ei ny arbeidsgruppe som starta opp i februar 2021 som skal kartlegge 
kompetanse, utdanningar og forskingsprosjekt knytt opp mot rammeverket (figur 7), som vil bli 
tilgjengeleg i løpet av våren. Relevante rapportar frå den nasjonale kartlegginga vil bli tatt inn som 
vedlegg til denne rapporten i ei revidert utgåve til våren. 
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Olje- og gassklynge Helgeland

Sandnessjøen 17. mars 2021.

Uttalelse fra Helgelandsrådet - Havvind på Helgeland

Helgelandsrådet stiller seg bak og støtter uttalelsen fra fylkestinget (se vedlegg) om havvind i

Nordland. Uttalelsen er tilpasset Helgelandsrådet og er utarbeidet av prosjektet «Havvind på
Helgeland» i regi av Olje og gassklynge Helgeland.

Uttalelse:
Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter vil øke i årene som
kommer, og hawind 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. Helgelandsrådet stiller seg positiv til planene om å få områder egnet for
flytende hawind utenfor Helgelandskysten ut på høring så snart som mulig, og ber
regjeringen prioritere dette arbeidet.

lndustrien 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 energitil 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 defte har åpenbart vært en viktig årsak til at det har vært utfordrende å sikre
tilstrekkelige lokale ringvirkninger i nord. For at næringer som høster av ressursene skal ha
legitimitet lokalt er det avgjørende at det legges opp til god sameksisfens med eksisterende
næringer gjennom dialog, samt at aktiviteten gir arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og
regionalt. Det er viktig at leverandørindustrien i regionen så snart som mulig får mulighet til
å ta en aktiv rolle iforvaltningen av ressursene i nord.

Helgelandsrådet ber derfor regjeringen følge opp åpningen av de to områdene i sør (l,Jtsira

Nord og Sørlige Nordsjø ll), med mulighet for å starte prosessen for å etablere områder for
flytende havvind på Helgeland.

Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet

Stig Sørra (sign.)
Sekretariatsleder
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9. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk

Nordland

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. Fylkestinget i Nordland 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.

lndustrien 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. For at næringer som høster av ressursene skal ha
legitimitet lokalt er det avgjørende at det skapes arbeidsplasser og verdiskaping lokalt og
regionalt. Det er viktig at leverandørindustrien i regionen så snart som mulig får mulighet til å
ta en aktiv rolle iforvaltningen av ressursene i nord.

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