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Ja til demonstrasjonspark for havvind i Hordaland

Norsk industri har et stort potensial for å bli eksportør av produkter og tjenester til 

havvindindustrien. Havvind berører næringer fra verft, supply, strømledninger, 

sikkerhetsanalyser med mer. Dette er næringer hvor Norge og Vestlandet sitter på 

kompetanse i verdensklassen, men en kompetanse som foreløpig er spesialisert på 

oljeinstallasjoner, ikke havvind.

Norge har de senere år bygget opp en større kompetanse innen flytende havvind, særlig via 

forskningsprosjektene NORCOWE og NOWITECH. I tillegg har Statoil sin banebrytende 

teknologi, HYWIND, vist det industrielle potensialet for flytende havvind gjennom 

storskalaprosjektene de for øyeblikket har under utvikling ii Skottland.

For at Norge skal etablere et godt fotfeste i markedet for havvind og for at vi skal kunne 

gjennomføre en omstilling, fra en oljebasert økonomi til en økonomi basert på fornybar 

energi og miljøvennlig industri, så er tilgang på demonstrasjonsanlegg essensielt.

Det vil gjøre at små og mellomstore bedrifter som ikke har kapasitet til egenfinansierte 

storskala demonstrasjonsanlegg med større sannsynlighet kan gå fra å skape prototyper som 

aldri når frem til markedet, til å skape nye lønnsomme løsninger for fremtiden.

Norsk sokkel representerer sannsynligvis den største vindkraftressursen i Europa. Potensialet 

for produksjonen på norsk sokkel vil kunne tilsvare kraften til hele vannkraftproduksjonen i 

Norge. Foreløpig eksisterer ingen havvindmølleparker i Norge, mye på grunn av tekniske 

utfordringer med utbygging på norsk sokkel som en ikke møter andre steder i Europa. Men 

også på grunn av et prisnivå per MWh som fortsatt ikke kan konkurrere med allerede utbygd 

vannkraft.

Derfor er det en forutsetning for produksjon til hjemmemarkedet at kostnader forbundet 

med utvikling av havvindkraft går ned. Norge har derfor andre intensiver for en satsing på 

havvind enn bare eksport av varer og tjenester. Nemlig en videre økning i produksjonen av 

klimavennlig elektrisitet for norske husstander og norsk industri.

Forslag til vedtak: 

«Hordaland fylkeskommune skal i samarbeid med relevante aktører, arbeide for å sikre statlig

støtte til etablering av en demonstrasjonspark for vindkraft i Hordaland.»


