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Grønne Elektriske Verdikjeder – Formål og Partnere
Bakgrunn og utgangspunkt

Prosjektpartnere

• Elektrifisering, i Europa og globalt, skaper betydelige nye
markeder i rask vekst.
• Green Deal, klimamålene
• Norge og norske bedifter har satt seg ambisiøse klimamål.
→ Hvordan skaper vi nye verdikjeder, nye arbeidsplasser og ny
eksport?
Hovedformål for prosjektet Grønne Elektriske Verdikjeder
• Bygge norsk økosystem rundt elektrifisering
• Utvikle verdikjeder i Norge for innenlandsk bruk og eksport til
markedene som skapes av europeisk og global elektrifisering.
• Hvor er potensialet størst, hvor har vi reel internasjonal
konkurransekraft?
• Hva kreves for å realisere disse forretningsmulighetene?
Konkretisere barrierer og tiltak i norsk økonomi

* Enova har deltatt i prosjektets analyser av marked, konkurransekraft og verdiskapingspotensiale, men ikke i utforming av innspill til rammebetingelser

*
Observatør
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Elektrifisering - Utgangspunkt og avgrensing
Utgangspunkt
• Markedene som skapes av Europeisk og global
elektrifisering, som muligheter for eksport fra Norge.
•

Elektrifisering – en bred forståelse:
• Alle deler av energisystemet som kan forsynes med
energi i form av elektrisitet
• Inkluderer hydrogen og andre energibærere som kan
produseres fra kraft, f.eks. ammoniakk og syntetisk
drivstoff

Drivere for elektrifisering:
• Utvikling av digitale, distribuerte og mer effektive
energisystemer.
• Raskt fallende kostnader innen fornybar energi.
Resultat:
→ mer styring av energisystemene fra etterspørselssiden
→ og baseres på variabel fornybar kraftproduksjon

Avgrensing
• Tema som ikke omfattes av prosjektet:
• Elektrifisering av offshoreinstallasjoner
• Andre tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, f.eks.
CCS, bio-drivstoff
• Hydrogen fra naturgass

• Tema som er spesifikt utelatt:
• Nettutvikling og kraftutveksling med utlandet er
evaluert, men videreført som et hovedområde.
(Potensialet er grundig redegjort for i andre
sammenhenger.)
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Prosjektanalyse og hovedbudskap
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Målbilder

Evaluering av nødvendige
rammebetingelser

Konkurransekraft

Anbefalte
forretningsområder
Budskap 1:
Forretningsområder med
konkurransefortrinn
Budskap 2:
Verdiskapingspotensial

Anbefalinger til
nødvendige
rammebetingelser
(for å realisere målbildene)

Budskap 3: De nødvendige
effektene
virkemiddelapparatet til
sammen må produsere
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Nominerte hovedområder
Verdikjede for batterier

Globale fornybaraktører

Systemoptimalisering og
smart lading

Leverandørkjeden for havvind
(bunnfast og flytende)

Hydrogen

Elektrifisering av maritim sektor

Markedsperspektiv
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Bunnfast havvind ventes å vokse fra ~35 GW installert kapasitet i
dag til >670 GW i 2050
Årlig vekst
2020-50, %
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SOURCE: McKinsey Global Energy Perspective – Basisscenario
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• Markedet for havvind er
forventet å vokse fra ~35 GW
installert kapasitet i dag til >670
GW i 2050 – tilsvarende en årlig
vekst på ~10%
• Frem mot 2025 er vil det meste
av veksten komme i modne
markeder (Europa og Kina)
• Fra 2025 og utover vil modne
markeder forbigås av nye
markeder (for
eksempel
USA, India og Japan)
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Men det er potensielt en stor oppside for bunnfast havvind ved
mer aggressiv dekarbonisering
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Installert kapasitet bunnfast havvind (kumulativ), GW
Basisscenario

1,5-gradersscenario

1.3361
• Basisscenarioet impliserer en
utslippsbane hvor man når
~3,5ºC oppvarming i 2100
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• Å begrense global oppvarming
til 1,5ºC vil kreve mer enn 2X så
rask utbygging av bunnfast
havvind som forespeilet i
basisscenarioet

2050

1 Å nå 1,5 gradersmålet vil kreve utbygging av ~2227 GW havvind (flytende + bunnfast) i 2050. Lagt til grunn antagelse om at bunnfast vil utgjøre ~60% av total installert havvindkapasitet i 2050 vs 10% i basisscenario grunnet økt
press på landområder og en begrensning av områder skikket for bunnfast
SOURCE: McKinsey Global Energy Perspective – Basisscenario og 1,5C scenario
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Flytende havvind har også stort potensial, men det er høy
usikkerhet knyttet til teknologi- og kostnadsutvikling
Årlig vekst
2020-50, %

Global installert kapasitet (kumulativ), GW
Menon høyscenario

McKinsey 1,5-gradersscenario

Menon basisscenario
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• Flytende havvind har stort potensial og flere faktorer
indikerer at teknologien vil kunne bli en «game changer» i
årene som kommer
• Flere store markeder oppfyller krav til forhold som bratt
havdybde, gode vindressurser og begrensede alternative
energikilder (Japan, Korea, California, øystater)
• Kostnadene vil kunne synke raskt mot kostnadsnivået til
bunnfast havvind, drevet av kommersialisering og
erfaring fra eksisterende fornybarindustri
• Ingen NIMBY2 effekt og begrenset miljøpåvirkning
• Markedsutsikten er imidlertid usikker – foreløpig er
teknologien umoden og kostnader er ~2X høyere enn for
mer kommersielt modne fornybarteknologier

• Hvorvidt og når gjennombruddet skjer vil avhenge i
hovedsak av regulatorisk støtteordninger for tidlige
storskalaprosjekter som vil drive kostnads- og
teknologiutvikling
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40

2050
1 Antar at flytende utgjør 40% av total installert havvindkapasitet i 2050. Flytende havvind vil utgjøre en stor del av installert kapasitet i 1,5-gradersscenarioet grunnet økt press på landområder og en begrensning av områder skikket for bunnfast grunnet
bunnforhold, vindforhold, avstand til kraftetterspørsel osv.
2 Not in my back yard
Kilde: Menon Economics, McKinsey Global Energy Perspective
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Allerede i 2025 anslås årlige investeringer i havvind å
utgjøre ~50% av årlige investeringer i offshore O&G globalt
Woodmac fremskrivning av årlig capex, mrd EUR
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Forretningsområder med potensiale for å lykkes fra Norge
Segment
Turbiner
Fundament
Produksjon av komponenter
Kabler
Sub-stasjon
Diverse
undersøkelser

EPCI

FEED
(engineering)
Installasjon
Prosjektledelse
og integrasjon
Maritim logistikk

Drift og vedlikehold

Drift og
vedlikehold

Sentrale
konkurransefortrinn

Leverandørkjede for havvind
(bunnfast og flytende)

•

Krav til høy
ingeniørkompetanse

• EPCI-tjenester: prosjektledelse, kontraktstyring FEED,
installasjon og andre tjenester

•

Evne til
risikohåndtering

• Kabler – særlig dynamiske til flytende havvind

•

Differensiering på
kvalitet og sikkerhet

• Design, konstruksjon og drift av fartøy til inst. og drift
• Høyteknologiske/digitale tjenester til O&M
Marked

Konkurransekraft

Timing

Stort, lav
usikkerhet

Manglende
erfaring

Haster
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Estimerte omsetningspotensialer
Område

Årlig omsetningspotensial, mrd EUR

2030

2050

Usikkerhet og risiko for 2050 (kvalitativt)

Ny virksomhet

Hydrogen
Verdikjeden for
batterier
Systemoptimalisering
og smart lading
Leverandørkjeden for
havvind
Globale fornybaraktører
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Kilde: McK analyse, estimater gjort av PMO og arbeidsgruppene. Illustrativ utvikling av omsetting sett i lys av
usikkerhet diskutert i analyse og målbilde for hvert område.
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Prosjektanalyse og hovedbudskap

Marked

Verdiskapingspotensiale

Målbilder

Evaluering av nødvendige
rammebetingelser

Konkurransekraft

Anbefalte
forretningsområder
Budskap 1:
Forretningsområder med
konkurransefortrinn
Budskap 2:
Verdiskapingspotensial

Anbefalinger til
nødvendige
rammebetingelser
(for å realisere målbildene)

Budskap 3: De nødvendige
effektene
virkemiddelapparatet til
sammen må produsere
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•

Mål: En Norsk leverandørindustri i verdensklassen, utviklet gjennom en
langsiktig norsk havvind-strategi
Norge lager en ambisiøs og langsiktig plan for utvikling
av havvindnæringen i Norge (10+ år) med fokus på å
bygge en leverandørindustri som skaper arbeidsplasser
og eksportinntekter gjennom internasjonale leveranser
(se slide 3)

For å bygge en leverandørindustri målrettet mot eksport,
•• Umiddelbart
etablere en ambisiøs og langsiktig • Norsk leverandørindustri har i 2030 en omsetning • Norsk leverandørindustri opprettholder
må de sikres umiddelbar markedstilgang for Norske
nasjonal
ambisiøse mål om en global markedsandel på
aktører: strategi for satsing på havvind
internasjonalt innen havvind på 9 milliarder EUR
• Norsk leverandørindustri leverer tjenester inn mot
rundt 10% og er verdensledende innen deler
per år, som representerer en global markedsandel
•
Områder for pilotprosjekt innen flytende havvind
europeiske prosjekter
innen
både
flytende
og
bunnfast
(teknologiutvikling)
av verdikjedene
på rundt 10% og er verdensledende innen deler av
vindkraft, og har etablert seg med markedsandel
• Utbygging av havvind i Norge skjer gjennom
•
Prekommersielle prosjekt (500MW) for å sikre
verdikjedene
på over 5% umiddelbar
på bunnfast
og
betydelig
høyere
for
kommersielle prosjekter basert på betalingsvillige
markedstilgang for norsk
• Hovedfokus på EPCI med tilhørende underleverandørkjede,
leverandørindustri
kraftavtak rettet mot eksport:
flytende
maritime tjenester i gjennomføring og drift, som skaper dyp

• Norge leverer
teknologi
innå mot
flytende
havvind
•
Det
anbefales
etablere
rammene
for en–slik
svært raskt
og på en måte som er
flyterkonsept satsning
– substruktur,
kabelteknologi,
•
akseptabel
for
alle
stakeholdere,
både i
forankringssystemer, m.v.
kraftindustri,
relevante
• Utvikling av eteksisterende
begrenset volum
prekommersielle
prosjekt
utbyggere og potensielle leverandører
i norske farvann
• Norge
anerkjent
et land som satser
Norgeermå
engasjereinternasjonalt
seg i europeiskesom
og internasjonale
forapå
hvor
havvindog
og tiltrekker
kraftutveksling
diskuteres
for å sikre
tungt
havvind,
seg global
kompetanse
tilgang
i
det
europeiske
kraftsystem
for
norsk
kraft,
• Industri
inkludert
havvind
• Forskning
•
• utenlandspolitikk
Prosjektutvikling,
og drift
•
Norsk
mågjennomføring
fokusere på fornybar
energi,
og havvind
spesifikt, for
markedstilgang
norske
• Norge
engasjerer
segå sikre
tungt
for å få enfor
rasjonell
leverandører
utvikling av et europeisk offshore strømnett og
kraftavtak i nordsjøbassenget, med fokus på
norsk samfunnsøkonomi.

2020-2025

og tverrgående verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Norge har en revidert ambisiøs og langsiktig plan
for opprettholdelse og videreutvikling av
havvindnæring med fokus på en eksisterende
leverandørindustri som skaper arbeidsplasser og inntekter
gjennom eksport, samt utvikling av prekommersielle og
kommersielle havvindprosjekter i norske farvann rettet mot
eksport
Norge er sentrale i arbeidet med en Nordsjøgrid/hybridprosjekter i Nordsjøen, som sikrer kraftavtak for
norsk havvind i Europa og en gjennomtenkt og forutsigbar
utvikling av havvindprosjekt i Nordsjøbassenget

2025-2030

•

•

• Europeisk kraftbehov
• Hydrogen/ammoniakkproduksjon
• Kraftavtak i havet
Det er ytterst viktig at utbygging av havvind i Norge
planlegges på en slik måte at det bidrar til å
opprettholde det brede og etablerte norske
aktørmangfoldet, og virker skjerpende i forhold til
internasjonal konkurranse
Ledende internasjonale aktører innenfor utvikling av
havvindprosjekter ser på Norge og norsk
leverandørindustri som attraktive og bidrar til å ta med
norske aktører ut internasjonalt

2030-2040
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Langsiktig plan for utvikling av havvindnæringen i Norge
HVORFOR
•

En sterk leverandørindustri innen havvind skaper verdi og sysselsetting gjennom eksport av produkter og tjenester inn i den internasjonale havvindnæringen

•

EPCI-kontraktører som er konkurransedyktige i det internasjonale markedet kan bli ryggraden i leverandørnæringen

•

Samvirker med og derfor styrker et norsk fornybart økosystem – spesielt globale fornybaraktører, maritim sektor og energisystemer

•

Generell norsk offshore-erfaring vil fort miste sin relevans for havvind. Den utkonkurreres av internasjonale aktører med stadig økende havvinderfaring

HVA
•

Norge etablerer en nasjonal ambisjon om å bygge en sterk leverandørnæring på havvind, rettet mot eksport – realisert gjennom en robust strategisk og langsiktig plan for å
oppnå målet

•

Den nasjonale ambisjonen må være et samarbeid mellom norske myndigheter og norske industrielle aktører, både utbyggere og leverandørindustri

•

Det umiddelbare målet til planen må være å sikre markedstilgang for norske aktører – olje- og gasserfaring blir mindre og mindre relevant, trumfet av erfaring fra industrielle
havvindprosjekt
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Langsiktig plan for utvikling av havvindnæringen i Norge
HVORDAN
A. Identifisere en pipeline med kommersielle havvindprosjekt i Europa hvor norske aktører kan konkurrere
B. Identifisere en pipeline med kommersielle havvindprosjekt i Norge rettet mot eksport av kraft* og starte arbeidet med å sikre fremtidig kraftavtak – HASTER
C. Etablere en begrenset mengde pre-kommersielle prosjekter **
•

Umiddelbart vurdere de to porteføljene i A) og B) opp mot hverandre, identifisere gap i både tilgjengelig volum og norsk konkurransekraft,

•

Basert på dette etablere en portefølje pre-kommersielle prosjekt ** på norsk sokkel for å sikre umiddelbar/short-term forutsigbar markedstilgang for norske aktører og
bygge norsk konkurransekraft

D. Den identifiserte prosjekt-porteføljen i C) må åpnes for utvikling så fort som mulig
E. Norges fortrinn er risikohåndtering, kunnskap og kompetanse, dette må videreutvikles i den langsiktige planen med fokus på EPCI-leveranser og kortsiktig fokus på å tette evt.
gap i kunnskap og kompetanse mot den Europeiske havvindindustrien

* En kommersiell pipeline i Norge vil ligge flere år bak den Europeiske i tid
**
Volumet av pre-kommersielle prosjekt vil være begrenset, og utvikles for å sikre markedstilgang og forutsigbarhet hos norske leverandører, slik at man evner å bygge norsk konkurransekraft og dybde i aktørmangfoldet. Det anbefales å etablere rammene for en slik
utvikling og utbygging raskt, på en måte som er akseptabel for alle stakeholdere, både eksisterende kraftprodusenter, relevante utbyggere og potensiell leverandørindustri
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