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Havvind konferansen 20 oktober 2020
Elly Bjerknes

Informasjon om prosjektet
Commissioning activities and forecast

 Norsk Industri fikk i juni 2020 tildelt 10 MNOK i støtte fra OED for å utvikle
leveransemodeller innen havvind.
 Målsetning for prosjektet:
- Norsk konkurransekraft i et hjemmemarked:
o Norsk leverandørindustris bidrag i havvind-prosjekter
o Norsk leverandørindustris konkurransekraft for utbygging av større havvindprosjekter i et hjemmemarked
- Norsk konkurransekraft i et internasjonalt marked:
o Kartlegge internasjonale leveransemodeller og rammebetingelser
o Hvor kan norsk industri konkurrere
 Prosjektet skal kartlegge norsk industris bidrag til havvind, konkrete
leveransmodeller og mer komplette leverandørkjeder.
- Arbeidet skal bidra til å akselerere omstilling og videreutvikling av den sterke
kompetansen i dagens leverandørindustri for å gi økt fart inn i grønnere næringer.

Kilde: RCG/NOWEP Global Offshore Wind Annual market report Aug 2020

Haliade-X
12 –
rotor diam
220m

 Arbeidet skal også se på hvordan det beste av HMS-kulturen opparbeidet i olje- og
gassindustrien kan videreføres inn i det grønne skiftet på en god måte
Illustrasjon fra Ørsted / Dialog (Ptil)
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Hvordan skal prosjektet jobbe
 Det etableres arbeidsgrupper der leverandørindustrien og klynger vil bli
forespurt om å bidra både til ledelse av arbeidsgruppene og med
representanter inn i arbeidsgruppene.
 Arbeidsgruppene vil
- Benytte informasjon fra studier/rapporter rundt samme tema som er utgitt de siste årene
- Bidra til å etablere veikart innen temaene med basis i tidligere arbeider samt innhente
supplerende informasjon med intensjon om å skape et helhetsbilde

 Norsk Industri vil kompensere innsatsen i henhold til rammebevilgning
gitt fra OED, men forventer også en betydelig 'in-kind'-innsats fra
deltagende selskaper og organisasjoner.
 Prosjektet har fordelt arbeidet over ett år – og vil også sikre involvering
og innspill gjennom å arrangere møteplasser.
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Arbeidsgrupper
Teknologi og
Produkter

Leverandørkjeder

Verfts,
montasjefasiliteter og
havner

Maritime
operasjoner

Internasjonale
leveranse
modeller og
aktører

Ledes av Norwegian
Offshore Wind
Cluster

Ledes av
Siemens Gamesa

Ledes av
Kværner

Ledes av Fred
Olsen

Ledes av
Norwep

Målsetning:
Kartlegge norsk
spiss-kompetanse
gjerne utviklet
gjennom O&G og
som er sentralt ift
havvindutbygging

Målsetning:
Definere Tier 1, 2
og 3 leveranser

Målsetning:
Kartlegge havner,
verfts- og
montasjefasiliteter som
inkluderer tyngre
produksjonsutstyr,
areal, fasiliteter,
kaianlegg,
transportmuligheter, dokkkapasitet,
bemanning,
hovedaktivitet

Målsetning:
Kartlegge fartøy
og bruksområder
for fartøy

Målsetning:
Vurdere
markedsstruktur
og leverandør
kjeder i det
internasjonal
markedet inkl.
norske
operatører
internasjonalt.
Kartlegge
prosesser som
fører til tildeling
av lisenser og
investerings
beslutning.

Resultat:
Oversikt
over teknologi,
produkter og
tjenester Norsk
Industri kan bidra
med
inni nasjonale og
internasjonale
leveranser
for havvind
Kartlegge teknologi
og produkter som er
relevante for
havvind samt TRL
(Technology
Readyness Level)
for å også dekke
teknologi som er
under utvikling
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Kartlegg
anskaffelseprosesser og
systemer for
kvalifisering.
Hva kreves av
informasjon
Resultat:
Oversikt over
kvalifiseringssystemer innen
anskaffelser
Kategorisere
identifiserte
leverandører for å
vise hvor de må
henvende seg.
Kartlegge tekniske
krav

Resultat:
Etablere en
oversikt over
relevante norske
verft, havner og
byggesteder for
havvind.
Lage en oversikt
som viser
funksjonskrav

Resultat:
Kategorisering av
operasjoner /
markeds sementer
og liste opp
aktører innen
markeds
segmentene
Vurdere fremtidig
behov for fartøy

Investering i
produksjonslinjer

Resultat:
Etablere en
oversikt som
viser hvor norsk
industri med
bakgrunn i O&G
erfaring innenfor
EPCI kan
posisjonere seg

Drift / V&M

Kontrakt /
kontraktsmodeller

Norsk Industri:
Mulige
leveranse
modeller

Kompetansemiljøer / HR

Planlagt 2021

Planlagt 2021

Planlagt 2021

Planlagt 2021

Planlagt 2021

Målsetning:
Kartlegge hvordan
bedrifter
planlegger
investeringer ift
havvvind

Målsetning:
Kartlegge drift og
V&M prosesser /
aktører for
havvind
installasjoner

Målsetning:
Kartlegge hvilke
kontrakts
modeller som
anvendes
innenfor havvind
industrien

Målsetning:
Kartlegge
utdanning
innenfor havvind

Resultat:
Etablere en
oversikt som viser
investeringsbehov
for å kunne bli en
konkurransedyktig
leverandør til
havvind markedet
og hva som skal til
for at leverandører

Resultat:
Etablere en
oversikt slik at det
norske V&M
markedet kan
posisjonere seg
innenfor dette
segmentet

Målsetning:
Vurder mulige
EPCI leveranse
modeller for
norsk industri for
totale
utbyggings
løsninger

Resultat:
Vurder ift
kontrakts
modeller i O&G
industrien (NTK
eller andre
kontrakter som
anvendes) og
belys hoved
forskjellene

Teknologi og
produkter
Fagarbeidere

Resultat:
Få en oversikt ift
hvor stor andel
av en utbygging
norsk industri
kan ta på seg ift
EPCI leveranser
gjennom ulike
samarbeids
modeller

Resultat:
Etabler en
oversikt.
Vurder gap ift
definerte behov

Utvikling av
utbyggings kost
Hva er forventet
kostnivå for
fremtiden

Hva er
forventingene til
leverandører
innen havvind
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Rammer for prosjektet
 Prosjektet vil inkludere hele levetiden fra tidligfase til
fjerning.
- Vil ikke inkludere design og fabrikasjon av nacelle, blader og tårn, men
inkludere leveranser til disse produktene

 Prosjektet vil kun fokusere på kartlegging og fakta
innsamling
- Vurdering av rammebetingelser er ikke del av mandatet
- Prosjektet vil fokusere på havvind – både bunnfast og flytende

NORWEP: Value chain

 Tidslinje
- Arbeidsgrupper etablert høsten 2020 skal ferdigstille arbeidet før jul og
sammenstilling av delrapport fra dette arbeidet skal ferdigstilles i januar
2021.
- Resten av arbeidsgruppene konstitueres i januar 2021 og skal levere
resultat før sommeren 2021
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