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Hva er Hywind? 

• En standard offshore vindturbin installert på et 

ballastert stålunderstell (spar) og forankret til 

sjøbunnen 

− Konvensjonelle teknologier anvendt på en ny måte 

− Enkel fabrikasjon av stålunderstell som muliggjør 

masseproduksjon 

− Innaskjærs sammenstilling reduserer tid og risiko 

under offshore marine operasjoner 

− Optimal bevegelseskarakteristikk og blad pitch 

kontroll som demper strukturens bevegelser 

• Statoil- teknologi 

• Konsept-idé fra 2001 

• Fullskala prototype installert i 2009 
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Hywind Demo – i drift siden 2009 

Øyvind Hagen/Statoil 

• 2.3MW Siemens-turbin 

• Lokalisert 10km utenfor Karmøy på 

200 meter vanndyp 

• Produsert ca 45 GWh siden oppstart 

• Turbin kapasitetsfaktor: 

− Veldig bra ytelsesfaktor 50,2% 

• Maks vindhastighet på ca.44m/s og 

maks bølgehøyde på ca.19m 
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Hywind Scotland - hovedmålsetting 

• Teste flere enheter i parkkonfigurasjon 

• Verifisere oppskalert design  

• Optimalisere sammenstilling og installasjon 

• Verifisere driftssikkerhet og tilgjengelighet i 

optimalisert multi-turbin konsept 

• Mobilisere leverandørindustrien 

Demonstrere kostnadseffektive og lavrisiko løsninger for kommersielle vindparker 

Hywind Demo Hywind Scotland 
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Stord Base Multikontrakt-prosjekt 
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Prosjektaktiviteter på Stord 

• Løft og sammenstilling av tårn og turbiner 

• Mottak og klargjøring av substrukturer 

• Hvorfor sammenstilling på Stord? 

− Infrastruktur og leverandører med lang O&G-erfaring  

• Kværner, NSG + lokale underleverandører 

− Dypvannsområder nær land 

− Værbeskyttet område egnet for marine operasjoner 
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The world’s first floating wind farm 

5 turbiner sammenstilt på Eldøyane 
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The world’s first floating wind farm 

Utlasting av Substrukturer på HTV Albatross i Fene, Spania 
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The world’s first floating wind farm 

Substrukturer flytes av HTV i Leirvik havn 
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The world’s first floating wind farm 

Bjoafjorden 

Område for oppretting av spar- 

understell 

Sammenstilling av turbin/tårn med 

spar- understell 

3 flytende kaier/lektere & 

ballastering med jernmalm 

Avlasting av spar understell fra 

tungtransportfartøy  

5 stk turbiner/tårn på Eldøyane 
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Uttauing og oppkobling 
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Takk for oppmerksomheten!! 


