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Havvind er en gigamulighet



User case studies

Norwegian Research Centre on Wind Energy

Structures and integrity

Marine operations and 
logistics

Electrical infrastructure 
& system integration

Digital twin and asset 
management

Sustainable wind 
development

A strategic 320 MNOK (2021-2029) effort on research, education and innovation
financed by the Research Council of Norway, industry and research partners



Hywind Tampen (94,6 MW)
▪ Flytende vindturbiner
▪ Tilknyttet O&G-plattformer

Utsira Nord (1500 MW)
▪ Flytende vindturbiner
▪ Tilknyttet det norske kraftsystemet

Sørlige Nordsjø II (2 x 1500 MW)
▪ Bunnfaste eller flytende turbiner
▪ Hybridkabler mulig i fase 2

Mål for 2040: 30 000 MW
▪ Nye konsesjoner i 2025

Dogger Bank

SNII

UN

Norsk havvind 
i utvikling



Isolert system med havvind og 
gassturbiner 
)

Isolert system med havvind, 
energilager og gassturbiner 

Havvind og kraftutveksling til land

Fuel saving*: 100 %Fuel saving*: < 40 % Fuel saving*: < 80 % (?)

*Fuel saving (= CO2 emission saving) in percentage relative to fuel used for electricity generation with the gas turbines

Wind energy share (%)
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Wind energy share (%)

Havvind kan kutte utslipp fra norsk sokkel



✓ 30 % av kontraktsummene for etablering av Hywind
Scotland ble vunnet av norske enheter, og for Hywind
Tampen var det 50 %

✓ Fred Olsen, Aibel, Nexans og Aker Solutions har mye 
aktivitet i havvindmarkedet

✓ SINTEF og NTNU er blant de ledende FoU-aktørene 
innen havvind i Europa

✓ Norge har en årlig eksport av varer og tjenester i 
havvindmarkedet på over 10 milliarder kroner, og stort 
potensial for videre ekspansjon

Havvind er Norges største fornybare eksportindustri



Utbygging av havvind vil gi 
arbeidsplasser, ny fornybar 
energi, lavere strømpriser og 
reduserte CO2 utslipp.
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Hva venter vi på?



✓ Det er mulig å bygge ut og utnytte havvind til kraftproduksjon med rimelig kostnad
✓ Det kan gi en pålitelig og stabil kraftforsyning i samspill med det øvrige kraftsystemet
✓ Utbygging og drift kan skje med respekt for naturen og annen bruk av havet

SINTEF og NTNU har pekt på særlig to områder som må utvikles for å lykkes med havvind:
1. Utviklingen av flytende havvindteknologi 
2. Løsninger for drift av kraftsystemet med stor andel havvind

Havvind før 2030 er fullt mulig



Vi trenger både utbygging, forskning og innovasjon for å 
lykkes. 

Det haster! CO2 utslipp må reduseres til null innen 2050

Gjør det bærekraftig:

▪ Regn med naturens egenverdi

▪ Involver og engasjer befolkningen

▪ Kunnskapsbasert utvikling

Det lønner seg

Nordsjøen er en ideell plattform 
for grønn omstilling




