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Arbeidsutvalget skal bygge videre på (1/2):

Fem grep for å utvikle havvind i Norge

2

1) Etablere en klar og tydelig nasjonal målsetting

2) Etablere rammeverk og konsesjonssystem for 

hjemmemarked

3) Etablere rammeverk som sikrer aktørmangfold 

og investering

4) Etablere en nasjonal sektor avtale  og bygger 

opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og 

eksport av teknologi

5) Konsesjons- og rammevilkår avklart innen 

sommeren 2020

Fra Statsministerens toppledermøte om havvind 

17.September 2019



Arbeidsutvalget «Fornybar energi til havs»

▪ Arbeidet ble presentert som en del av Konjunkturrapporten 2020 og på Industri Futurum

«Norge kan beholde sin posisjon 

som energieksportør i en null-

utslippsverden, ved å bygge på 

infrastruktur, kompetanse og 

kapasiteter i eksisterende industri –

samt bygge nye ferdigheter innen 

havvind og fornybare molekyler.»

Norsk Industri Arbeidsutvalg for Fornybar Energi, 

desember 2019



Arbeidsutvalget skal bygge videre på (2/2):

KonKrafts klimaveikart for norsk sokkel
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Mandat for Arbeidsutvalgets videre arbeid

«Arbeidsutvalget for fornybar energi til 

havs skal ivareta medlemsbedriftenes 

felles interesser innenfor lav- og null-

utslippsteknologier relevant for offshore og 

landanlegg knyttet til virksomheten. 

Viktigste teknologier er strømproduksjon 

fra offshore vind, fra andre fornybare 

energikilder, elektrifisering og hydrogen.»

Utdrag fra mandatet til Arbeidsutvalget vedtatt av 

Bransjestyret, April 2020



Målsetning for arbeidet i 2020

Hovedfokus for arbeidet i 2020 vil være havvind, og hvordan arbeidsutvalget kan 

bidra til en raskt og bred satsing på havvind i Norge.

Målsetningen er å gi konkrete innspill til Norsk Industri og norske myndigheter.

Noen relevante prosjekter: 

• Hywind Demo (nå: Unitech Zephyros). 2.3 MW vindturbin, sparbøye, 2009.

• Hywind Tampen (Equinor)

• Hywind Scotland 2017, 5 turbiner, 30 MW.

• Havvsul , har konsesjon, bunnfast, strøm til Nyhamna, kommersielt utfordrende

• Havvind-turbin på Karmøy – støttet med 290 MNOK fra Horisont 2020

• Utsira Nord

• Sørlige Nordsjø I/II



• Temagruppe 1- Sysselsetning og leverandørkjeder

– Mulighet for omstilling og nye arbeidsplasser , produksjonsfasiliteter, 
sysselsetting og leverandørkjeder

• Temagruppe 2 – Regulatorisk/rammevilkår

– kartlegge virkemiddelbruk i andre land og hva som virker, fremtidig 
strømbehov i Norge?

• Temagruppe 3 – Offshore infrastruktur

– mulige case for stegvis og planmessig utbygging prosjekt-for-prosjekt

• Temagruppe 4 – Hydrogen

Temagrupper innen 4 områder




