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Norseman konseptet
Storskala vind- og infrastruktur prosjekt
Skal ha kraft eget forbruk

Sterkt og
kompetent
konsortium med
anerkjente
industripartnere
og
kraftforbrukere

Konsortiet:

Skal bygge “Wind for Oil”

Konsortiet:

Skal levere elektrisk infrastruktur

Konsortiet:

Skal levere fundamenter, installasjon og DC plattform
Norseman

Utvikler og eier prosjektene gjennom hele livsløpet

• Ca 300 MW vindkraftverk til elektrifisering av petroleumsproduksjon
Ubygging av 700
MW med
tilknytning til
Norge, og 700
MW til andre
sluttkunder

• Ca 400 MW til eget forbruk
• Ca 700 MW leveres til sluttkunder
• En samlestasjon til havs som vindparkene tilknyttes, kabel til
petroleumsinstallasjoner, kabler til Norge mm
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Norseman – nøkkelfaktorer for havvindutbygging i SNII

Store nok arealer for at aktørene kan lykkes individuelt
• Vi foreslår at myndighetene må minimum legge ut totalt 1.500 km2 av de totalt 2.600 km2 lyst ut i SNII
• Innenfor tildelte arealer forventes beskrankninger pga trekkleier for fugl, havdybder, skipstrafikk, fiskeriinteresser mv
• I denne fasen må en derfor fokusere på arealtildelinger som er store nok for hver aktør til å lykkes individuelt
• Så kan aktørene som får eksklusivitet konkurrere om de utlyste 3.000 MW i konsesjonssøknadsrunden

Tilrettelegging for et diversifisert aktørbilde

• Forskjellige aktører vil ha forskjellige forretningsmodeller og tekniske løsninger i forhold til tilknytning og teknologivalg
• Utsira Nord er et teknologiprosjekt. Områdene bør tildeles selskaper med unik teknologi som kan testes ut i stor skala
• Sørlige Nordsjø er et kraftprosjekt. Selskaper med kunnskap om kraftmarkeder og rammevilkår for integrerte nett- og
produksjonsmodeller er nøkkel for lykkes
• En bør unngå å gi samme selskaper eksklusive områder i både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Begrense antall aktører for å oppnå nødvendig skala
• For å oppnå nødvendige skalafordeler trengs enkeltprosjekter i størrelsesorden multipler av 1.400 MW for 1) å bygge
en effektiv norsk leveranørkjede, og 2) å kunne bygge kostnadsoptimal tilknytning til Norge og Europa
• Forskjellige aktører i Utsira Nord og SNII vil sikre et diversifisert aktørbilde
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Til slutt – SNII en gigantisk stikkontakt
Samkjøring av infrastruktur
• Flere oljefelt i sørlige nordsjø vurderes
elektrifisert
• Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv bør
myndighetene underøke mulighetene for
å integrere denne prosessen med Sørlige
Nordsjø II infrastrukturen
• Det kan bli betydelig dyrere for Staten
dersom en elektrifisering av disse feltene
bygges separat fra utviklingen av Sørlige
Nordsjø II
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Norsemans 5 nøkkelfaktorer for å lykkes med en subsidiefri utbygging
•

Størrelse. Dersom en skal lykkes med subsidiefri utbygging, må kostnadene optimaliseres. Leverandørkjeden må ha store
enkeltprosjekter for å trimme kostnadene, og å fordele kostnadene over

•

1.400 MW per enkeltprosjekt. Tilknytningen kan skje ved en multiplikator av 1.400 MW. Dette fordi hyllevare DC kabler leveres i
multipler av 700 MW, og stasjoner i multipler av 1.400 MW

•

Infrastrukturen må knyttes til både Norge og Europa. Dette for å utnytte restkapasitetene i eksisterende kabler på kontinentet
(reduserte utbyggingskostnader) og å kunne flytte kraften til det høyest betalende markedet til enhver tid

•

Fleksibel lastflyt. Det må åpnes opp for kraftutveksling gjennom systemet når kraftproduksjonen er lavere enn kapasitetene i kablene.
Da betaler infrastrukturen seg selv, og parkene kan bygges uten subsidier

•

Gassled/Gassco modell. Infrastrukturen bør kunne eies av andre enn Statnett for ikke å belaste forbrukere med høyere nett tariffer.
Men kunne opereres av Statnett etter den velprøvde Gassled/Gassco modellen
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