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I produksjon

Prosjekter i 
utvikling

Bunnfast Flytende

Sheringham Shoal 
317 MW

Dudgeon 
402 MW

Arkona
385 MW

Hywind Scotland 
30 MW

Dogger Bank (UK) 
3.6 GW

U.S. East Coast 
> 4 GW

Poland 
~2.5 GW

Hywind Tampen
88 MW

Bunnfast Flytende

Havvind

En utvikling som bygger på våre kunnskaper fra tradisjonell offshore 

virksomhet

Vekstmuligheter
12 GW potential by 2030
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UK Extensions
720 MW
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Hywind Tampen – havvind i Nordsjøen 

11 vind turbiner á 8 MW Installert kapasitet
88MW

Beting understell og delte 
ankere

Årlige reduksjon av 200.000 
tonn CO2

3 |  Floating Wind Master Slide Deck
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Konstruksjon av Tampen vindpark startet opp 1. oktober
Statsminister Solberg og læringen Arne Linga startet
kutteroboten på den første stålplaten i prosjektet torsdag 1. 
oktober. Kværner skal blant annet bygge 11 flytende
betongskrog til turbinene på Hywind Tampen.

Utviklingen av Hywind Tampen-prosjektet innebærer rundt
250 årsverk for Kværner-ansatte. Kværners prosjekt vil
også genere rundt 800 årsverk i ringvirkninger.

Ved bruk av større turbiner, betong understell, ny teknologi
og sammenstillingsmetode er vi på vei til å levere på målet
om å redusere kostnadene mer enn 40% sammenlignet
med Hywind Skottland.

Vår ambisjon er at flytende havvind skal være
konkurransedyktig i 2030

4 |  New Energy Solutions



Open 28 August 2018

Teknologi- og industriutvikling på Hyvind Tampen med mange norske leverandører

Larger turbines Installation method Simplified mooring Concrete substructure
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Gas and wind power
generation system integration
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Flytende vind er nødvendig for å nå ambisjonene om 450 GW havvind i
Europa I 2050 

• Havvind er nødvendig for
dekarboniseringen av Europa

• Flytende vind vil være en vesentlig del
av den nødvendige utbyggingen 100 –
150 GW

• 80 % av vind ressursene finnes i
områder som krever flytende vind

Map: Equinor

Water depth
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Nordsjøen kan bli en førsteklasses energi provins

Karbonfangst og lagring (CCS)

• Northern Lights prosjektet

• Samarbeid med offentlige investorer
nødvendig for CCS verdi kjeden

• Økt interesse fra Europeisk industry og
EU kommisjonen

Norske havvind ressurser

• Reduserte kostnader oppnås gjennom
storskala og industrialisering

• Signaler fra myndighetene er viktige: 

– Ambisjoner og mål
– Model for tildeling av omrpder
– Rammeverk for kraftkontrakter

Nordsjøen og kraftproduksjon

• Svært gode vindressurser

• Integrerte systemer mot Europa

• Langsiktige planer og kraftutveksling med 
andre land 

Sørlige Nordsjø

Utsira Nord
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Havvind og fiskeri – hvordan jobber vi 

Verdibasert styring – dialog og 
kommunikasjon  

• Equinor har verdibasert styring med  
fokus på bærekraft, 
menneskerettigheter, klima og 
forebygge forurensing

• Kommunikasjon og åpenhet er sentralt 

Erfaringer & læring Fokus framover 

• Mye erfaring fra kystnære vindparker i 
England & fiske med teiner / 
stasjonære redskaper og mindre 
fartøyer

• Erfaring fra norsk sokkel ift dialog med 
fiskeri et utgangspunkt 

8 |  New Energy Solutions

• Samle kunnskap fra anlegg i drift 
(Hyvind Skottland, Tampen) og andre 
bunnfaste vindparker lenger til havs

• Forstå fiskeri interessene der vi utvikler 
prosjekter 
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Spørsmål og svar om  støy 

Støy fra vindturbiner

• Effekt på marint liv ikke dokumentert og 
anses ubetydelig

• Støy fra turbinene maskeres av annet 
støy i havet 

Konstruksjonsstøy fra installasjon 

• Maks konstruksjonsstøy er regulert av 
myndighetene i EU og UK 

• Krav om inspektører ombord på 
konstruksjonsfartøy 

• Tiltak - for eksempel «boblegardiner» 
som hindrer sjøpattedyr å nærme seg

Støy fra ankerkjettinger 

• Målinger viser liten støy påvirkning fra 
undervannsinstallasjoner.

• Undersøkelser viser tegn til økt marint 
liv rundt installasjonene 

• Flere målinger og undersøkelser skal 
gjennomføres 
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Andre tema – noen eksempler 

10 |  New Energy Solutions

• Offshore eksport kabler graves ned og  er 
overtrålbare 

• Det er eksempler på at utvasking av 
overdekning har forekommet i de første 
vindparkene på engelsk sektor hvor det 
også er store bevegelser i sjøbunnen 
(sanddyner) 

• Det er nå strenge krav til overdekning og 
beskyttelse og i noen tilfeller horisontal 
boring 

• I Storbritannia hvor vi har mest erfaring 
har myndighetene bestemt at fiskeri ikke 
skal stegnes ute fra vindpark områder. 

• Det gis kun sikringssoner i forbindelse 
med konstruksjon og i begrensede 
perioder

• I konsesjonsbestemmelsene er vindpark 
eier pålagt å dokumentere effekter på 
marint liv med målinger også når anlegget 
er satt i drift 

• Alle marine kampanjer skal meldes 
myndighetene og meldes også fiskeri etter 
angitte avtaler

• Equinor har praksis med å lage 
rammeverk med fiskeri for å regulere 
samhandlingen 

• Vi har mest erfaring med fiske med 
stasjonære metoder og mindre båter i 
relativt grunne og kystnære områder.

• Nye vindparker lenger ute til havs som 
settes i drift nå vil kunne gi ny kunnskap 
om mulighetene for fiske med forskjellige 
typer redskaper (for eksempel Hornsea 3) 

• For flytende havvind  er det ennå usikkert 
hva slags type fiske som er forsvarlig 

KABLER SAMEKSISTENS FISKEMETODER I EN VINDFARM 
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Sameksistens og deling av havområder
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Minimere effekten for fiskeri gjennom: 
• Gode planer for hav områder
• Gjennomtenkte marine kampanjer og operasjoner
• Avbøtende tiltak som reduserer negative effekter
• Bruke erfarent personnel i samhandlingen med med fiskeri

Retningslinjer for samhandling:
• Være åpne og presise på prosjektinnhold og tidsplaner
• Tydelige prosesser for dialog, for informasjonsdeling og for å 

finne gode løsninger

Arbeidsmetoder (noen løsninger er virtuelle nå som følge av
korona): 

• Prioritere å nøkkelpersoner i næringen
• Arrangere åpne møter for næringen
• Sørge for at alle får tilstrekkelig informasjon bl.a. om marine 

operasjoner
• Bruke nyhetsbrev for informasjon og innspill
• Bruke dedikert personnel for kontakt med fiskeri
• Ha fiskeri representanter ombord på større fartøy i undersøkelse

og kontruksjonsfase
• Delta på samhandlingsmøter mellom vår industri og fiskeri

Fisheries Open House meetings to solicit feedback on wind farm design

Fisheries newsletters providing project 
updates, contacts and requests for feedback

Inclusive of all gear types and commercial species

Presenter
Presentation Notes
Minimize impacts on commercial fisheries where feasible through:Thoughtful spatial planning (wind zones, project boundaries, wind turbine layouts, cable routing) Thoughtful marine operations (survey areas, timing, construction methods, communications, vessel movements)Identification of mitigation that reduces impacts, based on experience and early and ongoing consultation with fisheriesUsing fisheries liaison and coexistence best practicesSite specific Fisheries Liaison & Outline Coexistence Plans:How we will engage (open and regular engagement, Fisheries Liaison Officers, Fishing Industry Reps, range of media and tools, inclusive of all affected parties)Project details and schedule, updated at appropriate intervalsDescribes procedures for making contact, sharing information and resolving impactsA continually evolving document as the project maturesEngagement:In person dock visits, inclusive of fisheries organizations and individualsOpen house meetings (virtual webinars in COVID-19)Email list serves for updates on marine operationsNewsletters for project updates and requests for feedbackDedicated Fisheries Liaison OfficerOffshore Fisheries Reps on survey & construction vesselsActive participant on developer & fisheries forums
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Flytende vil bli konkurransedyktig og vi ønsker å lede utviklingen

2009 - Hywind 
demo
2.3 MW

2017 - Hywind 
Scotland
30 MW

2022 - Hywind 
Tampen
88 MW

Next floating 
project
200-400 MW

Utility scale 
project
~1000 GW

Fully 
commercial 
technology
40-60 
EUR/MWh

Technology development Cost reduction Industrialization

Long term potential prospects

First wave of floating 
opportunit ies 

Key FOW projects

Key markets:
South Korea, Japan, US, 
Scotland, France, Spain (Canary 
Islands), Greece2001 – Idea 

and technology 
development
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Store prosjekter Ambisjon og tilpasset  
rammeverk

Konkurransedyktig 
leverandørindustri

Dialog og samarbeid mellom utviklere, leverandørindustrien, myndigheter, andre 
næringsinteresser, NGOer, universitet- og forskningsinstitusjoner

Mer flytende havvind i Norge – hva vil kreves?


	Havvind og marint liv - dialogmøte  
	Slide Number 2
	Hywind Tampen – havvind i Nordsjøen 
	Konstruksjon av Tampen vindpark startet opp 1. oktober
	Teknologi- og industriutvikling på Hyvind Tampen med mange norske leverandører �
	Flytende vind er nødvendig for å nå ambisjonene om 450 GW havvind i Europa I 2050 
	Nordsjøen kan bli en førsteklasses energi provins 
	Havvind og fiskeri – hvordan jobber vi 
	Spørsmål og svar om  støy 
	Andre tema – noen eksempler 
	Sameksistens og deling av havområder 
	Flytende vil bli konkurransedyktig og vi ønsker å lede utviklingen 
	Mer flytende havvind i Norge – hva vil kreves?

