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Equinor håper på snarlig 
avgjørelse om verdens 
hittil største flytende 
havvindprosjekt i 
Nordsjøen.

ATLE ANDERSSON
atle.andersson@bt.no

Equinor har planene klare for 
Hywind Tampen, som etter 
planen skal bidra til å delelektri
fisere inntil fem installasjoner 
på sokkelen. Det vil kutte CO2
utslippene med rundt 200.000 
tonn.

– Vi håper å fatte en ende
lig investeringsbeslutning for 
prosjektet i høst, opplyste Hilde 
Røed, visepresident for bære
kraft i Equinor på Fornybar
konferansen i Bergen torsdag.

Trenger milliardstøtte
Equinor har søkt om 2,5 milliar
der i støtte fra Enova for å kunne 
gjennomføre utbyggingen av 
Hywind Tampen vindkraft
anlegg. Det utgjør om lag femti 
prosent av totalkostnaden på 
prosjektet. 

Går alt som planlagt, skal det 

installeres elleve vindmøller 
med 8 MWturbiner. 

Disse skal delelektrifisere 
plattformene på Gullfaks og 
Snorre og vil dekke om lag 35 
prosent av kraftbehovet på de 
fem installasjonene.

Gulen Industrihamn
Etter åtte år med prøvedrift 
utenfor Karmøy, ble Hywind
teknologien introdusert kom
mersielt utenfor Skottland i 
oktober 2017.

– Hywindsatsingen i  
Tampenområdet vil også gi vik
tig læring til norsk leverandørin
dustri, sa Røed på konferansen. 

Sammenstillingen av vind
turbinene skal skje på Werge
land Base ved Gulen Industri

hamn før de fraktes ut til feltet 
i Nordsjøen. 

– Spennende søknad
Equinorlederen forventer 
at kostnadene på Tampen
pro sjektet blir lavere enn for  
Hywind Scotland, men under
streker at de fortsatt er avhengig 
av drahjelp fra myndighetene.

Røed påpekte også at land 
med gode støtteordninger for 
flytende havvind, som Skottland 
og Hellas, står fremst i køen 
når selskapet skal vurdere nye  
prosjekter.

– Hvis vi skal bli konkurranse
dyktig på pris, vil vi trenge støtte 
på veien, sa Røed.

Toppsjefen for Enova, Nils 
Kristian Nakstad, kunne på 
konferansen ikke utstede noe 
endelig løfte om milliardstøtte 
til Tampenprosjektet.

– Men det er en spennende 
søknad, sa Nakstad med et smil.

Risikoprofilen
Equinors fornybarsatsing skyl
des, ifølge visepresident Hilde 
Røed, en erkjennelse av at ver
den på lengre sikt vil ha mindre 
behov for olje og gass.

– Vi ønsker å være med på 
den enorme veksten innen 
fornybar energi. Dessuten har 
fornybar energi en annen risiko
profil som kan sikre oss en jevn 
kontantstrøm som ikke er like 
sårbar for den stadig skiftende 
oljeprisen, sa hun.

Én million husstander
Flytende havvind var også tema 
på flust av fornybarkonferanser 
for titolv år siden, men interes
sen dunstet stille og rolig bort 
her i landet. 

I dag er imidlertid tek
nologien et mer modent 

alternativ og på vei inn i energi
miksen i flere land. 

Equinor leverer nå kraft fra 
havvind tilsvarende forbruket 
til én million husstander i flere 
land, og på fornybarkonferan
sen på Høgskolen på Vestlandet 
ble det snakket i store ord om 
potensialet for havnasjonen 
Norge.

Like mye som vannkraften
– Vi har ikke klart å holde den 
farten på havvindutviklingen 
som vi trodde var mulig for 
13–14 år siden. Men industrien 
har snudd seg rundt. Norge er 
fortsatt i førersetet, men andre 
land følger hakk i hæl. Vi har 
Europas beste vindressurser og 
40–50 års historie med olje og 
gassindustri. Så hvorfor nøler 
vi?, spurte UiBprofessor Finn 
Gunnar Nielsen, en av nestorene 
på havvind her i landet.

Han mener det haster med 
å få åpnet områder på norsk  
sokkel for havvind. 

Nielsen har flere ganger 
påpekt at et område på 6400 
kvadratkilometer på sokkelen 
kan produsere like mye som 
vannkraften her til lands.
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Vi har Europas beste 
vindressurser og 40–50 
års historie med olje- 
og gassindustri. Så 
hvorfor nøler vi?
Finn Gunnar Nielsen, UiB-professor 

Strammer inn overfor private barnehager
OSLO: Regjeringen vil opprette et nytt nasjonalt 
tilsynsorgan for private barnehager. Hensikten 
er å sikre at tilskudd og foreldrebetaling kom
mer barna til gode. Årsaken til at det nå kom
mer nye tiltak overfor de private barnehagene 
er at utviklingen i sektoren har gitt utfordrin
ger som dagens regler ikke tar høyde for, ifølge 
kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). – Små 
barnehager er blitt kjøpt opp, og vi har fått store 
barnehagekonsern. Det kan bidra til en profesjo
nalisering, men det viser seg også mer krevende 
å føre tilsyn, sier han. NTB

Nytt Leirstein-varsel
OSLO: Frp bekreftet i går overfor 
NRK at det er kommet et nytt 
varsel mot Ulf Leirstein. Fredag 
ble det kjent at Leirstein meldte 
seg ut av partiet etter 30 år.  
–  Hendelsen varselet dreier seg 
om, er fra samme tidsperiode 
som de tidligere varslene på 
Leirstein, og ligger syvåtte år 
tilbake i tid, bekrefter leder Alf 
Erik Andersen i Frps organisa
sjonsutvalg til NRK. NTB

Venter på grønt lys for 
havvind i Nordsjøen

FAKTA

Equinor og havvind

n Equinor er operatør for 
verdens første flytende 
havvindpark i full skala 
utenfor kysten av Stor
britannia (Hywind Scotland).
n Selskapet har også 
planene klare for Hywind 
Tampen i havet vest for 
Sogn. Prosjektet vil få elleve 
turbiner og skal delelektri
fisere flere installasjoner på 
feltene Snorre og Gullfaks.
n I Storbritannia er Equinor 
også operatør for to hav
vindparker i stor skala med 
bunnfaste turbiner (Sher
ingham Shoal og Dudgeon). 
Sammen med vindparken 
Arkona i Tyskland (som eies 
sammen med EON), gir disse 
vindparkene fornybar energi 
til mer enn 1.000.000 hjem.
n Selskapet er engasjert i ut
vikling av store havvindpros
jekter utenfor Storbritannia, 
Tyskland, Polen og USA.  
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Vi håper å fatte  
en endelig investe-
ringsbeslutning for 
prosjektet i høst.
Hilde Røed, visepresident  
for bærekraft i Equinor

OSLO: Gjødselprodusenten Yara 
økte omsetningen i første kvar
tal, men tekniske problemer 
påvirket resultatet. – Forbed
ringen skyldes i hovedsak 
økte europeiske nitrogen
marginer og en sterkere ame
rikansk dollar, sier konsernsjef 
Svein Tore Holsether i Yara. Kon
sernet fikk inntekter på 3,01 mil
liarder dollar i første kvartal. NTB

Spirer og gror i Yara


