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Brief summary in English 

This report presents a survey of available technologies and costs for various components of offshore wind 
projects, including solutions for connection to the onshore grid. Based on the collected cost data, we 
present three examples of projects in the North Sea with different solutions for connection to the onshore 
grid, including the cost of anticipatory investments and coordinated connection of offshore wind and 
electrified petroleum installations.  
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Vindkraftproduksjon til havs er en fornybar teknologi under utvikling, og det forventes at en storstilt 
utbygging framover vil bidra til økt lavutslipps energiforsyning i Europa. Bunnfaste havvind-
teknologier er langt på vei utviklet og kommersielt tilgjengelig. Det forventes at kostnadene vil 
fortsette å falle, og at havvind vil bli ett av de rimeligste alternativene for fornybar kraftproduksjon på 
sikt. I Norge vurderer man utvikling av havvind i Nordsjøen. To områder hvor det planlegges 
utbygging av havvind er Utsira Nord og Sørlige Nordsjø.  

I denne rapporten ser vi nærmere på komponentene og teknologivalgene med tilhørende kostnader 
knyttet til havvindkraftverk og overføringssystemer. Rapporten inneholder også beregnings-
eksempler for prosjekter i Nordsjøen med ulike løsninger for tilknytting fra kraftverk til land og til 
petroleumsinstallasjoner til havs.  

Kostnadselementer og teknologivalg 

Generelt avhenger energikostnadene for havvindprosjekter av faktorer som vindforhold, 
bunnforhold, avstand til land, strømninger osv. Ut over det avhenger kostnadene elementene knyttet 
til kraftverksstrukturen til havs og overføringssystemet til land.  

Kraftverksstrukturen utgjør brorparten av kostnadene for et havvindprosjekt, hvor vindturbinene og 
fundamentet er utgjør størsteparten. Kostnadene avhenger bl.a. av om installasjonene er bunnfaste 
eller flytende.  

Bunnfaste havvindteknologier er langt på vei utviklet og kommersielt tilgjengelig. Det forventes at 
kostnadene vil fortsette å falle, og at havvind vil bli et konkurransedyktig alternativ for fornybar 
kraftproduksjon på litt sikt. Energikostnaden over levetiden ventes å falle de nærmeste årene som 
følge av større turbiner, metoder for sammenstilling av turbin og fundament på land, forbedringer i 
predikativt vedlikehold i og økt tilgang til finansiering. Mot 2030 forventes kostnadene å falle til 40-
60 EUR/MWh.  

Flytende havvind er under utvikling og ventes å bli kommersielt tilgjengelig de nærmeste årene. 
Flytende havvind egner seg på større havdyp. Det er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene 
knyttet til flytende prosjekter, men det forventes at prosjektene i noen områder kan oppnå 
kostnadsparitet med bunnfaste teknologier rundt 2030. En utfordring med flytende havvind i dag er 
at de trenger dynamiske kabler for høy effekt som ennå ikke er moden teknologi.  

En ventet utfordring med havvind og spesielt flytende havvind er plasseringen av store vindkraftverk 
langt fra land med lang avstand til kritisk infrastruktur.  

Når det gjelder overføringsstrukturen avhenger kostnadsstrukturen av om man benytter HVAC- eller 
HVDC-teknologi, der HVDC-teknologi er mest kostnadseffektiv over lengre avstander. HVAC har 
høyere kabelkostnader, mens HVDC krever større investeringer i omformerstasjonen. Kostnadene 
varierer mellom enkeltkomponenter og avhenger blant annet av hvor moden teknologien er.  

Totalkostnader for større bunnfaste havvindprosjekter på rundt 1000 MW som ligger 200 km fra land, 
er beregnet til 3500–4000 mEUR. Enhetskostnadene for beregningene for større og mindre 
havvindprosjekter ligger på 3,5–4 mEUR/MW. Selve kraftverkstrukturen utgjør da 3 mEUR/MW.   

Energikostnaden over levetiden ventes å falle de nærmeste årene som følge av større turbiner, 
metoder for sammenstilling av turbin og fundament på land, videreutvikling av globale verdikjeder, 
forbedringer i prediktivt vedlikehold i og økt tilgang til finansiering. Mot 2030 forventes kostnadene å 
falle til 40-60 EUR/MWh.  

Beregninger for ulike konfigurasjoner 

Vi har beregnet kostnadene for tre ulike konfigurasjoner av havvindprosjekter: Et enkelt havvind-
prosjekt med radialforbindelse til land, et enkelt havvindprosjekt som tilrettelegges for senere 
tilknytning med kabel for kraftutveksling med utlandet, og et havvindprosjekt som kombineres med 
landtilknytning av elektrifiserte petroleumsinstallasjoner. Konfigurasjonene er relativt enkle og 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2021-02 Nettkostnader til havs 

Page 3  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

beregningene er stiliserte, men illustrerer at hvilken løsning man velger for et konkret prosjekt, 
avhenger av en rekke forhold.  

Eksempel 1 illustrerer hvordan valg av overføringsteknologi avhenger av avstand, og at 
overføringskostnaden utgjør en mindre andel av totalkostnaden jo større kapasitet havvindprosjektet 
har. Bunnfast havvind er rimeligere enn flytende havvind, men hvilken teknologi som velges er 
avhengig av vanndybde og bunnforhold i det valgte havområdet.  

Beregningene i eksempel 2 viser at tilleggskostnadene for å legge til rette for framtidig tilknytning til 
utlandet er knyttet til utvidelse av omformerstasjonen både til havs og på land og hvor stor 
overføringskapasitet som ventes i overføringsforbindelsen til utlandet. Siden overføringskostnaden 
ikke øker lineært med økt kapasitet, er hovedandelen av tilleggskostnadene knyttet til stasjonene. 
Beregningene viser at den relative økningen av prosjektkostnaden være marginal, som i 
hovedeksempelet med 1000 MW installert effekt, eller betydelig, som i en sensitivitetsberegning med 
500 MW. En helhetsvurdering av lønnsomheten av slik tilrettelegging må også ta hensyn til fremtidig 
kostnad ved tilknytning til utlandet, inkludert tidsplan og usikkerhet.  

Eksempel 3 sammenligner to alternativer for tilknytning av petroleums- og havvindinstallasjoner, 
henholdsvis via separate radialer (3.1) eller ved en felles forbindelse til land (3.2). Beregningene 
viser at kostnadene kan reduseres betydelig ved valg av en felles løsning for nettilknytning. Det 
henger i eksempelet sammen med at avstanden fra petroleumsinstallasjonen til havvindkraftverket 
er kortere enn avstanden til land, og at kapasiteten på omformerstasjonene og overføringen til land 
ikke må økes siden havvindproduksjon forsyner lasten på petroleumsplattformen. Med en felles 
nettilknytningsløsning sparer man også en omformerstasjon på land. Dermed er prosjektkostnaden 
lavere enn med to separate radialer til land, selv om kostnaden for omformerstasjonen i 
vindkraftverket til havs øker.  

En viktig forskjell mellom 3.1 og 3.2 er kostnadsfordelingen mellom havvindkraftverket og 
petroleumsinstallasjonen. Mens kostnaden for havvindprosjektet øker med økt kapasitet på 
omformerstasjonen, reduseres kostnaden for tilknytning av petroleumsinstallasjonen på grunn av 
redusert overføringslengde og redusert behov for omformerstasjon på land.  

I alle beregningene har vi brukt kostnadstall for kommersielle prosjekter uten å ta hensyn til 
framtidige kostnadsutviklinger for hver komponent. Framtidig teknologi- og kostnadsutvikling vil mest 
påvirke teknologier som er mindre modne, og er dermed forbundet med stor usikkerhet. 
Beregningene viser stor variasjon i kostnadene avhengig av komponentskaleringen, noe som 
understreker at valg av best egnet konfigurasjon og teknologien er veldig prosjektspesifikk.  

 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2021-02 Nettkostnader til havs 

Page 4  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

1 OM PROSJEKTET OG RAPPORTEN 

THEMA Consulting Group og Multiconsult har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) 
å bidra med kunnskapsgrunnlag til OEDs arbeid med en melding til Stortinget om langsiktig 
verdiskaping fra norske energiressurser.  

Oppdraget dreier seg om tilrettelegging av utvikling av havvindressursene i Nordsjøen og skal svare 
på følgende problemstillinger:  

1) Anslå enhetskostnader for nettkomponenter som kan brukes inn i forenklede 
lønnsomhetsvurderinger av kraftproduksjon basert på havvind. 

2) Vurdere hva som kreves for å legge til rette for fremtidige utvidelser (en større utbygging) 
av nett til havs til ulike formål. 

Leveransen består av et regneark og en rapport. Regnearket inneholder en database med enhets-
kostnader til havvindprosjekter og utvalgte eksempler for beregning av totale prosjektkostnader.  

Rapporten inneholder mer detaljerte beskrivelser av teknologivalg, kostnadsbilde og teknologi-
utvikling samt en beskrivelse av de analyserte regneeksemplene.  

Nærmere om databasen 

Databasen inneholder enhetskostnader for essensielle komponenter i et havvindprosjekt, både på 
produksjons- og overføringssiden:  

• Kabelnett i vindkraftverket   

• Nettstasjon til havs for hhv. likestrøm og vekselstrøm1 

• Tilknytningskabel i hav hhv. likestrøm og vekselstrøm  

• Tilknytningskabel på land hhv. likestrøm og vekselstrøm 

• Nettstasjon på land for hhv. likestrøm og vekselstrøm 

Regnearket er lagt opp slik at oppdragsgiver også har mulighet til å gjennomføre egne beregninger 
for havvindprosjekter og legge inn ønskede systemparametere. De utvalgte regneeksempler 
illustrerer hvordan valg av forskjellige teknologier påvirker totalkostnadene i et havvindprosjekt og 
hvilke tilleggskostnader man kan forvente ved fremtidige nettutvidelser.  

Regneeksempler er spesifisert etter avtale med OED:   

1. Radial fra land til havvindkraftverk med to ulike forutsetninger for avstand til land og 
installert effekt i vindkraftverket. 

2. Samme som 1, men hvor det er tilrettelagt for fremtidig tilknytning til utlandet og utveksling 
av kraft. 

3. Egne radialer fra land til 2-3 petroleumsinstallasjoner versus at den første legger til rette for 
felles nettilknytning til land. 

Data er hentet fra offentlige kilder og er vurdert på basis på konsulentenes erfaringer fra ulike 
prosjekter.   

 

1 På engelsk brukes betegnelsen «Alternating current» (AC) om vekselstrøm, i motsetning til «Direct current» 
(DC), som betyr likestrøm. AC og DC er vanlige betegnelser også på norsk og er benyttet videre i rapporten. 

http://www.thema.no/
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2 KOSTNADER FOR HAVVIND 

Havvindprosjekter omfatter investeringer i selve vindkraftverket og i overføring av 
kraftproduksjonen til forbrukspunkter til havs eller på land. Vindkraftverket består av 
komponenter med flere tilgjengelige teknologivalg. Hvilken type komponenter man bør 
velge for et havvindprosjekt, avhenger av faktorer som vanndybde, bunnforhold, 
vindforhold, bølger og tidevannsstrøm. Utover de fysiske faktorene spiller også teknologisk 
modenhet og kostnadsutviklingen for komponentene en rolle.  

Når det gjelder overføringssystemet, kan man velge mellom HVAC- og HVDC-teknologi. 
Valget avhenger av ønsket overføringskapasitet, avstand til land, overføringstap og 
totalkostnader for systemene. Vanligvis brukes HVAC overføringssystemer for kortere 
avstander mens HVDC foretrekkes for overføring over større avstander. Hvilken 
overføringsteknologi som velges, påvirker også valg av øvrige komponenter. 

Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av de viktigste komponentene som inngår i et 
havvindprosjekt. Funksjonen til hver komponent i et havvindprosjekt blir beskrevet på et overordnet 
nivå. Videre gir vi en beskrivelse av alternative teknologivalg for komponenten og hvilke vurderinger 
som ligger til grunn for valg forskjellige typer teknologi.  

Et havvindprosjekt består av selve vindkraftverket og av overføringen av kraftproduksjonen til nettet 
på land eller til forbrukspunkter til havs. For å skille tydelig mellom kraftproduksjons- og 
overføringsstrukturen i havvindprosjekter beskrives de to systemene hver for seg i denne rapporten.  

2.1 Innledning 

Fornybar energiteknologi blir stadig viktigere for å nå klimamålene. Ettersom vindkraft på land møter 
økt motstand og offshore-teknologi stadig utvikles, fremstår havvind som en mer og mer 
konkurransedyktig fornybar energiløsning. Utviklingen av havvindprosjekter globalt begynte på 
starten av 2000-tallet. Mot slutten av 2020 utgjorde samlet installert produksjonskapasitet fra havvind 
i Europa mer enn 25 GW, og kapasiteten ventes å vokse ytterligere de neste årene.  

Energikostnaden over levetiden (LCOE) for bunnfaste havvindprosjekter ligger i dag mellom 60 og 
150 EUR/MWh, betraktelig høyere enn for landbasert vindkraft (NVE, 2019a). Det er ventet at 
kostnadene vil falle til 40-60 MWh i 2030 (BVG Associates, 2019). For flytende havvindprosjekter 
ligger kostnadene over 100 EUR/MWh, men det forventes en kostnadsutvikling ned mot 60 
EUR/MWh rundt 2030 (BVG Associates, 2019). Imidlertid avhenger energikostnadene for vindkraft-
verk av produksjonskapasitet og vindforhold, som påvirker antallet fullasttimer. Det er ventet at 
kostnadene for havvind vil falle med gjennomføring av flere havvindprosjekter og videre teknologi- 
og markedsutvikling.  

En oversikt over hovedelementene i havvindprosjekter er illustrert i Figur 1. Overordnet kan 
havvindprosjekter deles inn i en kraftverksstruktur og et overføringssystem. Turbinene, kablene og 
infrastrukturen for videre overføring til en offshore-stasjon utgjør samlet det vi her kaller for 
kraftverkstruktur (generation). Overføringssystemet består av eksportkablene til land (transmission) 
og stasjonen på havs og på land (transmission station). I Figur 1 vises offshore stasjonen som én 
komponent, men det avhenger av valgt overføringsteknologi om stasjonen tilpasses for å inkludere 
omformer og/eller transformatorutstyr. I eksempelberegningene antar vi at omformer og/eller 
transformatorutstyr er plassert på samme plattform og at arealbehov, inkludert utstyr og antall 
beskyttere er tilpasset teknologivalget. Hovedelementenes bestanddeler og deres funksjon 
beskrives nærmere i de følgende avsnittene. Beskrivelsene inkluderer de forskjellige teknologiene 
som er tilgjengelig, og hvilke vurderinger som er relevante ved valg av teknologi.   

 

http://www.thema.no/
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Figur 1: Oversikt over infrastruktur til havvindprosjekter 

 

Kilde: ABB (2016)  

Sammenlignet med vindkraftprosjekter på land, er det vesentlige forskjeller i infrastrukturen både for 
vindkraftverket og overføringen av elektrisitet for vindkraftprosjekter til havs. Infrastrukturen i 
vindkraftverk til havs avhenger i stor grad av vanndybde og andre fysiske forhold i eksponerte 
havområder, som bl.a. påvirker turbinen. Når det kommer til overføringen av elektrisitet fra 
havvindkraftverket til land, må man for eksempel også vurdere om man skal legge styringssystemet 
på land eller til havs. Valget er med på å legge føringer for hvilken type overføringsteknologi man 
velger i havvindprosjektet. I likhet med kraftverksstrukturen, er kravene til overføringssystemet gitt 
av de tekniske og økonomiske rammene som er spesifikke for hvert enkelt havvindprosjekt.  

2.2 Kraftverkstruktur 

Kraftverkstrukturen i et havvindprosjekt refererer til det systemet som støtter opp om vindturbinens 
konvertering av den kinetiske energien i vind til elektrisk energi. Selve konverteringsprosessen finner 
sted i turbinen, men man har behov for ytterlige komponenter for å sikre produksjonen til havs. For 
det første har man behov for et fundament som turbinen kan stå på. Det finnes ulike typer fundament, 
og valg av fundament avhenger blant annet av vanndybde, bunnforhold og bølgeforhold. Flytende 
fundament er bedre egnet for større vanndybder, mens monopæl er gunstig for grunnere forhold. 
Plassering av havvindprosjekter har betydning for valg av fundament, som igjen påvirker prosjektets 
investerings- og driftskostnader.  

Vindkraftverk til havs består av mange enkeltstående turbiner som kobles sammen. Vindturbinene 
kobles sammen ved hjelp av et internt kabelnett (array cables) som igjen kobles til en felles 
omformer- eller transformatorstasjon til havs. I store vindkraftverk kan det også være flere stasjoner 
som samler flere radialer i det interne kabelnettet. Det interne kabelnettet mellom turbinene består 
av mellomspennings vekselstrømkabler, og valg av sammenkoplingsstruktur varierer mellom 
havvindprosjekter.  

2.2.1 Turbiner 

Turbiner er delen av havvindprosjektet som står for selve kraftproduksjonen. Turbinen består av flere 
mindre komponenter som kan deles inn i tre hovedkomponenter: rotor, maskinhus og tårn. Som 
illustrert i Figur 2, består rotoren av blader som ved hjelp av kinetisk energi fra vind, settes i 
bevegelse. Rotoren er forbundet med maskinhuset hvor bevegelsesenergien fra rotoren omformes 
til elektrisk energi av en generator. Rotoren og maskinhuset støttes av tårnet som er den bærende 
konstruksjonen som huser kabler for overføring av den genererte energien (Crown Estate Scotland, 
2019). 

http://www.thema.no/
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Figur 2: Typisk vindturbin til havs 

 

Kilde: Equinor 

Hovedkomponentene i turbinen og deres funksjon, basert på gjennomgang av rapporten fra Crown 
Estate Scotland (2019), er som følger:  

• Rotor: Rotoren består vanligvis av tre rotorblader som hver har en lengde på 80–110 m 
avhengig av turbinstørrelsen. Trykkforskjeller oppstår mellom for- og baksiden av rotorbladene 
når vinden blåser og skaper en løftekraft. Bladene er festet til en horisontal drivaksel som 
roterer med løftekraften avhengig av vinkelen vinden treffer bladene med. Rotoren inkluderer 
også mekanismer for overvåkning og justering av vinkelen på rotorbladene etter vindforhold og 
ønsket produksjon. 

• Maskinhus: Rotoren er festet til maskinhuset hvor rotasjonsenergien omformes til elektrisk 
energi med en generator. De fleste vindturbinene i Norge inkluderer en girkasse som gjør at 
generatorens effekt blir mindre avhengig av turbinens størrelse og omdreiningshastighet (NVE, 
2019b). Direktedrevne turbiner uten girkasse er avhengige av at generatoren har lik 
omdreiningshastighet som rotorbladene (NVE, 2019b). Maskinhuset består også av 
komponenter som tilpasser elektrisitetens spenningsnivå og frekvens før videre overføring. For 
å tilpasse vindens innfallsvinkel på turbinen sørger yaw-systemet for at maskinhuset kan 
roteres opp mot vinden og pitch-systemet for justering av rotorbladene. Rotorens 
omdreiningshastighet bestemmes av hvordan kontrollsystemene for yaw- og pitchsystemet er 
innstilt. Diverse andre overvåkningssystemer støtter også driften av turbinen, og personell må 
ha tilgang til maskinhuset for å gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver.  

• Tårn: Maskinhuset og rotoren er plassert på toppen av tårnet. Inne i tårnet finnes utstyr som 
gjør det mulighet å ta seg opp til maskinhuset og å transportere nødvendige komponenter til 
maskinhuset. I tillegg inneholder tårnet redningsutstyr og gir ly for været for 
vedlikeholdspersonell. Nederst i tårnet finnes et kontrollpanel som gjør at vedlikeholds- og 
kontrolloppgaver kan gjennomføres uten å måtte klatre opp tårnet til maskinhuset. Tårnet er 
plassert på et overgangsstykke som tilhører fundamentet, og sørger for tilstrekkelig avstand 
mellom tårnet og vannoverflaten.  
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Ifølge Crown Estate Scotland (2019) utgjør maskinhuset den største turbinkostnaden med ca. 40 
prosent etterfulgt av rotoren med 20 prosent for en 10 MW vindturbin. Totalkostnader for turbiner 
oppgis i litteraturen til mellom 1 150 000 og 2 050 000 EUR/MW. Det er ventet en reduksjon i 
turbinkostnadene som følge av at turbinene i større grad sammenstilles på land. Dette bidrar til å 
redusere forsinkelser og ekstrakostnader grunnet værforhold. Utvikling i turbinkostnader er en av 
komponentene som IRENA (2016) regner med vil bidra mest til å redusere energikostnaden til 
havvind over levetiden. De anslår at lavere turbinkostnad vil redusere LCOE for havvindprosjekter 
med 13 prosent mellom 2016 og 2030. Dette skyldes blant annet at turbinenes får større 
produksjonskapasitet og blir mer pålitelige. Mellom 2030 og 2045 ventes det at turbinens lengre 
levetid og større nominell kapasitet bidrar til en reduksjon i LCOE på 3,5 prosent (IRENA, 2016). 

Det siste tiåret har det vært en betydelig utvikling i størrelsen på turbiner. Som illustrert i Figur 3 er 
størrelsen på tårn og diameter for rotoren for den beste tilgjengelige teknologi doblet (IEA, 2019).  

Figur 3: Utvikling i størrelse på de største kommersielt tilgjengelige turbinene (2010-2030) 

 

Kilde: IEA 2019, Fig.3. 

 

Design under utvikling i dag har tårn med høyde rundt 150 m og rotordiameter oppimot 220 m (IEA, 
2019). Større design har bidratt til å øke produksjonskapasiteten til vindturbinene. Det er ventet at 
nye havvindprosjekter vil ha en gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad på 50 % innen 2022 (IRENA, 
2018a). Turbinene i dages havvindprosjekter har en produksjonskapasitet på rundt 8–10 MW, og de 
aller største turbinene under utvikling har en kapasitet på 12–15 MW.  

2.2.2 Fundament 

Fundamentet er strukturen som bærer turbinen. Fundamentet kan enten være direkte installert på 
havbunnen eller flytende med forankring til havbunnen. Flytende havvind blir ansett for å ha betydelig 
potensiale fordi den er egnet for større havdyp og er mindre avhengig av bunnforholdene 
sammenlignet med bunnfaste fundamenter (IRENA, 2016). Bunnfaste fundamenter installeres i dag 
på opptil 60 meters dyp, men større vanndybder medfører økte enhetskostnader for fundamentene 
(Das, K., og Antonios Cutululis, N., 2017). Flytende fundamenter er fortsatt under utvikling mens 
bunnfaste teknologier ansees som modne.  

Bunnfast fundament 

En oversikt over forskjellige typer bunnfast fundament er vist i Figur 4, som også illustrerer 
dybdeegenskapene til fundamentene. De vanligste typene bunnfaste fundamenter er monopæl 
(monopile), tyngdekraftsbasert (gravity) og jacket. Tripod er ikke inkludert i databasen eller beskrevet 
ytterligere fordi den er mindre hyppig brukt. Tripod har høyere produksjonskostnader grunnet høy 
stålandel og mer komplisert produksjonsprosess (IRENA, 2016). Sugeanker (suction bucket) er 
heller ikke beskrevet i detalj, men er inkludert som en ny teknologi og mulig videreutvikling av 
monopælen og jacket-fundamentet.   
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Figur 4: Oversikt over bunnfaste fundamenter for vindturbiner til havs 

 

Kilde: Hentet fra IRENA (2018b). 

De forskjellige typene bunnfast fundament er kjennetegnet av strukturen. Monopælfundamentet 
består av en stålpåle som bores et titalls meter ned i havbunnen (IRENA, 2016). Jacket-fundamentet 
står på flere mindre ben, ofte fire, som er boret ned i havbunnen (Crown Estate Scotland, 2019). 
Tyngdekraftbaserte fundament består av en tung betongstruktur/blokk som er plassert på 
havbunnen.  

Utenom selve fundamentstrukturen som kjennetegner de forskjellige typene, inngår ulike 
enkeltkomponenter i totalkostnaden uavhengig av type. Mellom fundamentet og tårnet er det et 
overgangsstykke som sørger for at tårnet er plassert tilstrekkelig høyt over vannoverflaten. 
Overgangsstykket inkluderer blant annet en fortøyningsplass for båter og eksterne stiger som gir 
adgang til en intern og en ekstern arbeidsplattform (Crown Estate Scotland, 2019). På den eksterne 
plattformen er det vanligvis installert en davit-kran for å løfte utstyr fra båt til arbeidsplattform (Crown 
Estate Scotland, 2019). 

En rørstruktur (J-rør eller I-rør) for turbinens vekselstrømkabel som knytter hver enkelt turbin til det 
interne kabelnettet, er også på plass i fundamentet og overgangsstykket (Crown Estate Scotland, 
2019). Rørene bidrar til å beskytte kabelen fra bølger og tidevann. Alternativt er det en direkte 
inngang for kabelen i fundamentet. Selve fundamentet trenger også beskyttelse, erosjons- og 
korrosjonsbeskyttelse er nødvendig for å opprettholde den strukturelle integriteten (Crown Estate 
Scotland, 2019).  

Monopæl 

Monopælfundament er den vanligste typen fundament og utgjør 80 prosent av markedet (IRENA, 
2018b). Havdybden for monopælinstallasjoner har økt de siste tiårene. De installeres gjerne på 
grunnere vann, men installeres i dag jevnlig på 40 meters dyp (IRENA, 2019). For en 10 MW 
vindturbin vil fotavtrykket til monopælen på havbunnen ha en diameter på 10 meter (Crown Estate 
Scotland, 2019). Fotavtrykket til monopælen tilsvarer ofte diameteren for nedre del av vindturbinens 
tårn.  

I litteraturen anslås investeringskostnadene for et monopælfundament til 250 000–570 000 
EUR/MW. Ifølge Crown Estate Scotland (2019) utgjør investeringskostnadene for selve monopælen 
172 500 EUR/MW for et 1 GW havvindprosjekt bestående av 10 MW turbiner. Kostnadene for 
monopælen utgjør dermed i overkant av halvparten av totalkostnadene for fundamentet. 
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Jacket  

Jacket-fundamentet er den mest vanlige fundamenttypen etter monopælfundamentet og utgjør 5,4 
prosent av markedet (IRENA, 2018b). Den installeres gjerne på litt større dyp, ofte over 30 meter og 
opp til 60 meter (Crown Estate Scotland, 2019; IRENA, 2016). Fundamentet er en stålkonstruksjon 
som står på flere ben boret ned i havbunnen, og er på grunn av flerbensdesignet bedre egnet til å 
takle bølger (Crown Estate Scotland, 2019). Sammenlignet med monopælen er jacket-fundamentet 
enklere å installere på hard havbunn fordi pålene til hvert ben er mindre. Om havbunnen er veldig 
myk vil også lasten på bunnen bli bedre fordelt (Crown Estate Scotland, 2019). Eksempelvis utgjør 
fotavtrykket til et jacket-fundament tilpasset en 10 MW turbin 22m x 22m (Crown Estate Scotland, 
2019). 

Jacket-fundament regnes for å være konkurransedyktig med monopælfundament fra og med dyp på 
35 meter (Crown Estate Scotland, 2019). For hele jacket-fundamentet ligger totalkostnadene i de 
tilgjengelige kildene mellom 360 000 og 580 000 EUR/MW.  

Tyngdekraftbasert 

Tyngdekraftbaserte fundament består vanligvis av en kjegleformet eller flatbunnet struktur av betong 
(IRENA, 2016).  Denne typen fundament plasseres vanligvis i grunnere vann på rundt 10 meter 
(IRENA, 2018b).  Fundamentet er ikke festet i havbunnen, men sørger for stabilitet mot bølger og 
tidevann ved hjelp av sin egenvekt. Erosjonsbeskyttelse er spesielt viktig for tyngdekraftbaserte 
fundamenter for å sikre at fundamentet forblir intakt og dermed klarer for å motvirke de ytre kreftene 
på fundamentet og turbinen (Crown Estate Scotland, 2019).  

Totalkostnadene for et tyngdekraftbasert fundament ligger på rundt 450 000–600 000 EUR/MW. 

Med tanke på integrerte turbin- og fundamentløsninger er det tyngdekraftbaserte fundamentet mest 
lovende av de bunnfaste typene. Det er fordi fundamentet og turbinen kan taues ut til avklart lokasjon 
og senkes uten bruk av tunggodsskip (IRENA, 2016).  

Kostnads- og teknologiutvikling for bunnfaste fundamenter 

IRENA (2016) forventet at helhetsløsninger for turbin og fundament og redusert bruk av 
tunggodsskip vil bidra til å redusere energikostnaden over levetiden til havvind med 1,7 prosent 
mellom 2016 og 2030, og med 0,4 prosent fra 2030 til 2045. Det største potensialet for 
kostnadsreduksjon ligger i skalering av fundamentproduksjon og konsolidering av verdikjeden.  

En mulig utvikling innenfor bunnfaste fundamenter, hentet fra olje- og gassindustrien, er å bruke 
sugeanker i stedet for å borre fundamentet ned i havbunnen, dette gjelder da spesielt for monopæl- 
og jacket-fundament (Crown Estate Scotland, 2019). Sugeankeret består av en bøttestruktur som 
senkes med åpningen ned på havbunnen hvor vannet deretter pumpes ut av bøtten og det oppstår 
hydrostatisk trykk som suger strukturen ned i havbunnen (Teknisk Ukeblad, 2015). Kostnadene er 
foreløpig høyere for sugeankerløsningen på grunn av ekstra sveisekostnader og undersøkelse av 
havbunnen siden ankeret er avhengig av mykere og leiret havbunn (IRENA, 2016). Derimot er 
installasjonen rimeligere fordi man ikke er avhengig tunggodsskip (IRENA, 2016).  

En annen utvikling innenfor fundamentstrukturer er multiturbinfundamenter hvor flere turbiner deler 
samme fundament. Designet bidrar til å øke stabiliteten til strukturen, men må ta hensyn til effekten 
av vindskygge når den utformes (IRENA, 2016). Ved at flere turbiner deler fundament og kabling 
reduseres investeringskostnadene, i tillegg reduseres installasjonskostnadene når færre 
komponenter må taues (IRENA, 2016). 

Flytende fundament 

Flytende fundament kan deles inn i de tre hovedtypene sparbøye, halvt nedsenkbart fundament og 
strekkstagplattform. Designet for de tre typene er illustrert i Figur 5 (IRENA, 2016). Markeds-
potensialet for flytende havvind regnes som betydelig fordi det åpner for prosjekter på større dyp, og 
fordi man er mindre avhengig av lokale bunnforhold (IRENA, 2016). Flytende fundamenter kan bidra 
til å realisere havvindprosjekter på vanndybder over 50–60 meter (IEA, 2019). Det finnes også 
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bunnfaste prosjekter på dybder over 50–60 meter, men det er vanskelig å få lønnsomhet i bunnfaste 
prosjekter på så store dybder (Wind Europe, 2017). For flytende havvind er det planlagt prosjekter 
på dyp ned til 1000 meter (U.S. Department of Energy, 2019). 

Figur 5:  Forskjellige design for flytende fundament 

 

Kilde: IRENA (2016)  

Flytende havvind er i dag ikke konkurransedyktig sammenlignet med havvind med bunnfast 
fundament. Mange prosjekter er fortsatt i demonstrasjonsfasen, men det forventes at de første 
storskala prosjektene for havvind vil bli satt i drift de kommende årene (U.S. Department of Energy, 
2019).  Det er ventet at utvikling av flytende havvind i løpet av de neste 10 årene vil bidra til at 
prosjektene oppnår kostnadsparitet med bunnfaste fundamenter i 2030 (IRENA, 2016).  

Kostnader for flytende fundament som oppgis i litteraturen ligger mellom 600 000 og 1 200 000 
EUR/MW (Carbon Trust, 2015; Beiter et al., 2020; Ghigo et al., 2020). Dette er et stort 
kostnadsspenn, og kostnadene vil på dette tidspunktet avhenge av verdikjedene hos den enkelte 
produsent. Det finnes per i dag ingen større kommersielle prosjekter for havvind, så kostnadstallene 
er basert på estimater og framskrivninger fra utviklingsfasen. Imidlertid har vi fått anslagene bekreftet 
i intervjuer med bransjen. Ifølge Carbon Trust (2015) og Beiter et al. (2020) utgjør fundament-
kostnadene 20–30 prosent av investeringskostnadene i kommersielle prosjekter. Valg av flytende 
fundament påvirker også valg av tilhørende fortøynings- og forankringssystem som beskrives i 
avsnitt 2.2.3. Med tanke på kostnadsutviklingen fra prototype til kommersielt flytende havvind-
prosjekt estimerer Carbon Trust (2015) en halvering i CAPEX, og de største besparelsene skyldes 
utviklingen for fundamentet og turbinen.  

En av fordelene med flytende fundamenter er at type bunnforhold og miljøpåvirkningen på 
havbunnen er mindre relevant (IRENA, 2016). Følgelig er det mulig å oppnå en større grad av 
standardisering og skalering av produksjonen, noe som kan bidra til reduserte kostnader. Videre kan 
man oppnå besparelser ved at behovet for tunggodsskip i installasjonsprosessen bortfaller (IRENA, 
2016). Ifølge Crown Estate Scotland (2019) ligger leieprisen for slike fartøy på 230 000 EUR/dag. 
En ytterligere kostnadsbesparelse kommer som følge av at turbin og fundament sammenstilles på 
land før installasjonen slepes ut til vindkraftverket (IRENA, 2016). Videre kostnadsbesparelser for 
flytende havvind ligger i muligheten til å slepe turbiner i havn ved mer omfattende vedlikehold 
(Carbon Trust, 2015). Dog avhenger dette av gode fortøynings- og forankringssystemer som er enkle 
å koble til og løsne fra fundamentet. 

2.2.3 Fortøynings- og forankringssystemer 

Fortøynings- og forankringssystemer er nødvendige komponenter for turbiner med flytende 
fundament. For å sikre optimal produksjon må det flytende fundamentet være festet til havbunnen 
slik at påvirkningen fra bølger og tidevann blir minimal. En av fordelene med fortøynings- og 
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forankringssystemer er redusert påvirkning på havbunnen sammenlignet med bunnfaste løsninger 
(IRENA, 2016). 

Fortøyning 

En oversikt over fortøyningssystemer for flytende havvind er vist i Figur 6. Valget mellom vertikal 
strekkstagsfortøyning, slakke catenary fortøyningslinjer og slakke vinklede liner avhenger av typen 
flytende fundament.  

Figur 6: Fortøyningssystemer for flytende havvind 

 

Kilde: Carbon Trust (2015)  

De vanligste konstellasjonene er strekkstag med flytende strekkstagfundament, eller slakke catenary 
fortøyningslinjer som brukes sammen med sparbøyer og halvt nedsenkbare fundamenter (Carbon 
Trust, 2015). Fortøyningssystemene er forskjellige på flere områder, som for eksempel påvirkning 
på havbunnen, hvor vanskelige de er å installere, og bevegelse i fundamentet (Carbon Trust, 2015). 
Ifølge Beiter et al. (2020) er teknologien moden for installering/ fortøyning av flytende fundament ned 
til 1300 meter havdyp.   

Kostnader for fortøyningssystemer er oppgitt til 6 prosent av investeringskostnadene i et flytende 
havvindprosjekt og tilsvarer dermed 186 300 EUR/MW for et kommersialisert havvindsprosjekt med 
en gjennomsnittlig kostnadsprofil (Carbon Trust, 2015). Tar man høyde for et visst kostnadsspenn, 
anslås fortøyningskostnadene til mellom 179 400 og 193 200 EUR/MW. Kostnadsanslagene for 
fortøyningssystemer i databasen oppgir ikke type forankringssystem. Kostnadene mellom 
fortøyningssystemer varierer, men tar man høyde for de tekniske egenskapene til 
fordøyingssystemene må kostnadene vurderes i kombinasjon med passende forankringsløsninger. 
Investeringskostnadene for kombinerte fortøynings- og forankringsløsninger varierer mindre og 
ligger mellom 1 380 000 og 1 725 000 EUR (Carbon Trust, 2015). Ettersom flytende havvind-
prosjekter gjennomføres på større dyp, er det ventet totalkostnaden for fortøyningssystemer vil øke 
(Beiter et al., 2020).  

Flytende havvind er fortsatt i utviklingsfasen, og det er potensial for kostnadsbesparelser og videre 
kommersialisering av fortøynings- og forankringssystemer. En rapport om flytende havvind fra 
Carbon Trust (2015) vurderer at utvikling av teknologien for fortøyningsdesign og -installasjon vil 
kunne utløse betydelige kostnadsbesparelser. Det samme gjelder forankringsløsninger. Rapporten 
poengterer videre at det er mulige FoU-synergier med andre industrier som for eksempel olje- og 
gassindustrien hvor det også er behov for fortøynings- og forankringssystemer til flytende 
installasjoner (Carbon Trust, 2015).  

Anker  

En oversikt over forskjellige typer anker for flytende fundament i havvindprosjekter er inkludert i Figur 
7, de vanligste er drag-embedded, driven pile, sugeanker (suction pile) eller tyngdekraftsasert anker 
(gravity anchor). Valg av type anker avhenger av faktorer som bunnforhold, fortøyningssystem og 
belastningen ankeret må tåle.  
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Figur 7: Forskjellige typer anker for flytende havvind 

 

Kilde: Carbon Trust (2015) 

Kombinasjonen av fortøynings- og forankringssystemer avhenger av egenskapene til systemene. Et 
tyngdekraftbasert anker er bedre egnet til å håndtere vertikal belastning som oppstår ved bruk av 
strammede vinklede linjer, mens et drag-embedded anker er bedre egnet til å motvirke horisontal 
last som oppstår med slakke catenary fortøyningslinjer (Carbon Trust, 2015).  

Havbunnen påvirker også valg av type forankringsløsninger, og sandbunn eller fast leire bidrar til å 
øke ankerets maksimale holdekraft (Carbon Trust, 2015). Om havbunnen består av hard jord, er 
pile-ankrene og tyngdekraftbaserte ankre best egnet (Carbon Trust, 2015). Generelt er det slik at jo 
tyngre anker, desto større er ankerets holdekraft. 

Kostnadene for et forankringssystem utgjør ifølge Carbon Trust (2015) 2 prosent av den totale 
investeringskostnaden for et kommersielt flytende havvindprosjekt. De gjennomsnittlige forankrings-
kostnadene tilsvarer dermed 62 100 EUR/MW for et prosjekt på 3 105 000 EUR/MW. Tar man høyde 
for variasjon i kostnadene for kommersielle prosjekter, vil forankringskostnaden ligge mellom 59 800 
og 64 400 EUR/MW.  

2.2.4 Internt kabelnett 

Et havvindkraftverk består av mange turbiner som knyttes sammen i et internt kabelnett. Designet 
av det interne kabelnettet (også ofte kalt internt oppsamlingsnett, ettersom det samler effekten fra 
alle turbinene) må tilpasses hvert vindkraftverk. 

I dag er bransjestandard at vindturbinene kommer med en fullfrekvensomformer som sørger for jevn 
utgangsfrekvens på 50 Hz uavhengig av rotasjonshastigheten i vindturbinen, og en transformator 
som sørger for at utgangsspenningen fra turbinene løftes fra generatorspenning til typiske 
distribusjonsnettspenninger (10–33 kV). For offshore vind er bransjestandard i skrivende stund 33 
kV utgangsspenning, men trenden i bransjen er at vindturbinene blir større og at utgangsspenningen 
er i ferd med å økes fra 33 kV til 66 kV.  

Avstanden mellom hver turbin i et vindkraftverk avhenger av rotordiameteren. Bak rotoren oppstår 
det turbulens, så dersom man plasserer neste turbin for nærme, vil den ikke produsere optimalt. Blir 
det for store avstander mellom turbinene, fører det til unødvendig høye kostnader til internt nett og 
unødvendig stort arealbeslag. På land det er vanlig å plassere turbinene med en avstand på minst 
seks til åtte ganger rotordiameter i dominerende vindretning (Energypedia, 2015). På tvers av 
dominerende vindretning kan avstanden være noe lavere. For flytende vindkraftverk må man også 
ta hensyn til forankring av turbinene, som kan medføre noe større avstander mellom hver turbin.  

Det finnes mange ulike varianter av designet av det interne kabelnettet. Noen av de vanligste 
konfigurasjonene er gjengitt i Figur 8. 
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Figur 8: Oversikt over vanlige strukturer for internt kabelnett 

 

Radielt nett (a) er det som krever minst kabelmengde, og det er også enkelt å kontrollere. Ved 
feilhendelser risikerer man at all produksjon lenger ut i systemet enn ved feilstedet må strupes inntil 
feilen er rettet.  

Ensidig ringdesign (b) gir redundans ved at man utvider den radielle strukturen til også å inkludere 
en ekstra forbindelse til offshore transformatorstasjonen. 

Tosidig ring (c) sikrer redundans med færre kabelkilometer enn (b). For å kunne eksportere all effekt 
ved en feil på kabel mellom offshore substasjon og første vindturbin i en radial, må alle kabler 
dimensjoneres med dobbelt så høy kapasitet som i (a) og (b).  

Stjernedesign (d) gir høy grad av redundans ettersom de fleste kabelfeil kun påvirker den turbinen 
som er tilknyttet den feilbeheftede kabelen. Unntaket er feil mellom offshore substasjon og 
oppsamlingspunktet i stjernekonfigurasjonen.  

Oversikten er ikke utfyllende, men lister vanlige konfigurasjoner. Det finnes varianter av (b) og (c) 
hvor man kan knytte sammen flere enn to radialer og/eller dele reserveforbindelse. Dette gir flere 
kilometer med kabelnett, men man kan redusere kabelkapasiteten. For store vindparker er det også 
foreslått et alternativt «celledesign» (EERA-DTOC, 2015), og man kan også ha et mer distribuert 
design med transformatorer plassert på første turbin i hver radial. Som tidligere nevnt, er optimal 
design av det interne nettet noe som må utarbeides i hvert enkelt tilfelle. I denne rapporten har vi 
basert analysene på radiell design av det interne kabelnettet. 

Dimensjonering av kabler 

Ved en gitt driftsspenning og et gitt ledermateriale, er overføringskapasiteten til kabler i hovedsak 
avhengig av ledertverrsnittet. En kabel som skal overføre effekten fra én vindturbin vil dermed kunne 
ha lavere tverrsnitt enn en kabel som må overføre effekten fra alle vindturbinene i en radial. I et 
radielt nett kan man dermed dimensjonere kablene med forskjellig installert effekt, som illustrert i 
Figur 8. Den ytterste kabelen kan dimensjoneres for effekten til én turbin (PWT), mens den innerste 
kabelen må dimensjoneres for effekten til alle de N turbinene som er samlet på en radial. 

I variant (b) og (c), med masket nett, vil kablene måtte overføre den effektmengden som vil flyte 
gjennom kabelen ved verste feilhendelse. Ved en ensidig ring vil den midterste kabelen måtte kunne 
overføre halvparten av effektmengden i radialen, og kablene i hver ende vil måtte dimensjoneres for 
effekten fra alle turbinene i radialen.  
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I variant (d) vil hver av kablene i stjernekonfigurasjonen kun måtte dimensjoneres for effekten fra én 
turbin. Oppsamlingskabelen frem til offshore substasjonen vil måtte dimensjoneres for effekten fra 
alle de N turbinene som er samlet i en stjerne.  

Tapsoptimering av tverrsnitt og praktiske hensyn, som for eksempel legging og tilgang til 
reservekomponenter, gjør at man i praksis som oftest ikke velger forskjellige tverrsnitt overalt i 
vindparken, men begrense seg til ett eller noen få standardtverrsnitt som benyttes i hele 
vindkraftverket. I denne rapporten er det benyttet kostnadsdata referert installert effekt i vindkraft-
verket, og vi har ikke gått ned i detaljene på utforming av det interne kabelnettet.  

DC kabelnett 

I litteraturen beskrives også løsninger for interne DC-nett. Argumenter for å benytte likestrøm er at 
plasseringen av vindkraftverk lenger unna kysten enn tidligere, gjør at HVDC-overføring vil bli 
dominerende, og at et internt DC-nett dermed kan konkurrere med et AC-nett ettersom man kan 
slippe tunge transformatorer i turbinene og AC-utstyr til havs, og man får mindre mengde kabel 
ettersom man har to faser istedenfor tre, som ved AC. Til tross for en del forskning på temaet, har 
løsningen ikke vært valgt i kommersielle prosjekter. I denne rapporten er internt likestrømsnett derfor 
ikke vurdert.  

Dynamiske kabler 

Flytende vindturbiner gjør at man må ha dynamiske kabler. Dynamiske kabler er kabler som er 
dimensjonert for å bevege seg i sjøen, med de påkjenningene det medfører. I prosjekter til havs er 
det vanlig å ha en kombinasjon av statiske og dynamiske kabler, der den siste delen av 
kabeloverføringen er dynamisk, mens kabler som ligger på havbunnen utformes som statiske kabler. 

 Figur 9: Komponentene i en dynamisk kabel.  

 

Kilde: National Renewable Energy Lab (2014)  
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For å redusere noe av den dynamiske kabelbevegelsen kan den monteres med en bøyestiver (eng. 
«bend stiffener») ved tilknytningen til turbinen. Det finnes flere konfigurasjoner for dynamiske kabler, 
med og uten flottører (eng. «buoyancy modules») på midten, og med og uten beskyttelse der hvor 
kabelen møter sjøbunnen (eng. «touchdown protection»).  

Figur 10 viser en oversikt over ulike typer dynamiske kabler i Corewind D3.1 (2020). Der beskrives 
også fordeler og ulemper ved de ulike løsningene.   

Figur 10: Konfigurasjoner for dynamiske kabler 

 
(a) – Fritthengende 

 
(b) – «lazy wave» 

 
(c) – «tethered wave» 

 
(d) – «steep wave» 

 
(e) – «lazy s» 

 
(f) – «chinese lantern» 

Kilde: Corewind D3.1, 2020 

De vanligste konfigurasjonene i pilotprosjekter for flytende vind er såkalt «lazy wave» og «tethered 
wave».      

I det interne nettet i et vindkraftverk vil man kunne kutte komponenter ved at hele kabelen mellom 
turbiner legges som dynamisk kabel, uten kabelskjøt til statiske kabler mellom hver turbin. For internt 
nett finnes det også kabeldesign hvor hele kabelen er flytende i en W-konfigurasjon. Kabelen vil da 
være mer utsatt for vridning og økte dynamiske laster, som vil komplisere både installasjon og drift. 
For relativt grunne områder forventes det at den dominerende løsningen vil være å føre kabelen ned 
til sjøbunnen mellom hver turbin. For kabelen til land vil man ha en kabelskjøt hvor man har overgang 
til statisk kabel. 

Spenningsnivå i dynamiske kabler 

For høyere spenningsnivåer vil den elektriske feltstyrken øke. Dette kan medføre sprekkdannelse 
og vanninntrengning (såkalt vanntrevekst) i isolasjonen, noe som kan redusere levetiden betraktelig. 
Isolasjonen må derfor holdes tørr. I statiske sjøkabler med høy spenning er det vanlig å bruke en 
blykappe for dette formålet. Utfordringen med å benytte dette i dynamiske kabler er at en blykappe 
er for stiv og vil få mekanisk brudd dersom den blir utsatt for bevegelse. Man må derfor velge andre 
materialer. På lav- og mellomspenningsnivå er den elektriske feltstyrken i kablene såpass lav at den 
ikke reduserer levetiden til kablene i særlig grad. 
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På 33 kV, som er standard utgangsspenning på dagens vindturbiner, er teknologien å anse som 
moden. Det er mange dynamiske kabler i drift på spenningsnivåer opp til 52 kV, særlig i olje- og 
gassektoren. Mange leverandører jobber nå med 72 kV kabler (66 kV driftsspenning), og flere 
pilotprosjekter er underveis. Det forventes at 66 kV dynamiske kabler vil være tilgjengelig teknologi 
i markedet når større turbiner med 66 kV utgangsspenning leveres til markedet. 

Dynamiske kabler med opptil 123 kV spenning har vært levert på norsk sokkel. Petroleums-
installasjonene Gjøa og Goliat er forsynt med henholdsvis 110 og 123 kV kabler, hvor den siste 
delen frem til plattformene er dynamisk. Disse benytter et korrugert kobberlag til erstatning for 
blykappen som normalt benyttes.   

Høyspente dynamiske kabler har i liten grad vært etterspurt på markedet til nå. Leverandørmarkedet 
følger i stor grad behovet, og det forventes at dynamiske kabler blir tilgjengelig også for høyere 
spenningsnivåer etter hvert som flere prosjekter melder behov for denne teknologien. Basert på 
leverandørintervjuer og litteraturstudie anslås for 145 kV kabler et teknologimodenhetsnivå (TRL2) 
på 4-5, som vil si at konsepter er utviklet og testet i lab (TRL 4) eller relevant ytre miljø (TRL 5).  

For høyere spenninger enn 145 kV er prosessen kommet kortere og TRL 2-3 anslås, det vil si på et 
nivå hvor konsepter er utviklet og undersøkt (eng: «Proof of concept»), men ikke ennå validert i lab 
eller testet i demonstrasjonsprosjekter.  

Dynamiske likestrømskabler 

Per i dag er det kun kvalifiserte dynamiske kabler for vekselstrømsoverføring. Dette er naturlig 
ettersom DC-kabler ikke har vært aktuelle for de relativt lave spenningsnivåene hvor dynamiske 
kabler har vært benyttet. Teknologien i en PEX-isolert enleder DC kabel tilsvarer den i en PEX-isolert 
enleder AC kabel, det er ingen åpenbare tilleggsutfordringer knyttet til at man benytter likestrøm 
istedenfor vekselstrøm. Dersom man får utviklet en dynamisk, høyspent AC-kabel, er det dermed 
vurdert som sannsynlig at denne også kan benyttes som en dynamisk HVDC-kabel. Teknologi-
tilgjengelighetsnivået hos kabelleverandører for dynamiske HVDC-kabler anslås å være på TRL-
nivå 2–3. 

Pris for dynamiske kabler 

I dag er dynamiske kabler estimert til å være ca. 30–50 prosent dyrere for 33 kV, og 60–90 
prosent dyrere for 66 kV (Corewind D3.1, 2020). Det forventes at kostnadsforskjellene vil nærme 
seg samme prosentvise forskjell også for 66 kV ettersom teknologien modnes og flere leverandører 
tilbyr den i markedet. 

Legging/installasjon av dynamiske kabler er også markant mer tidkrevende enn å installere statiske 
kabler. I intervju med kabelleverandør fremkommer det at man for bunnfaste turbiner, med statiske 
kabler, typisk evner å installere tre til fire kabler i det interne kabelnettet mellom turbinene per dag. 
For dynamiske kabler er tilsvarende tall en halv til en kabel per dag. Ved å sammenligne disse tallene 
ser man at dynamiske kabler øker tiden man må ha leggefartøyer tilgjengelig med en faktor på tre 
til åtte ganger.  

2.2.5 Andre kostnadselementer og -drivere 

Andre relevante kostnadsposter og utviklingstrekk knyttet til kraftverkstrukturen i et havvindprosjekt 
er vedlikehold av turbin og fundament inklusive fartøykostnader, opplæring av driftspersonell, HMS-
oppfølging, forsikringer osv. Disse kostnadene er vanskelig å tilordne enkeltkomponenter, men de 
utgjør en viktig del av det totale kostnadsbildet for et havvindprosjekt.  

Vanligvis inngår eieren av vindturbinene en driftsavtale med produsenten som dekkes av garantier 
fra ett til fem år eller inngår videre driftsavtaler opp til 15 år (IRENA, 2016). Vindturbinene gjennomgår 

 

2 TRL – “Technology Readiness Level” – skala for å estimere modenheten for ny teknologi. Se definisjoner på 
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level  

http://www.thema.no/
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level


 THEMA-Rapport 2021-02 Nettkostnader til havs 

Page 18  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

planlagt vedlikehold én til to ganger i året (IRENA, 2016). Utover dette skjer uplanlagt vedlikehold 
ved feilmeldinger via et kontrollsystem, dette inkluderer både mindre og mer omfattende 
vedlikeholdsoppgaver (IRENA, 2016).  

Crown Estate Scotland (2019) har estimert årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for en 1 GW 
havvindkraftverk til 86,25 millioner EUR. Vedlikehold og sikring av turbinene, fundamentet og de 
elektriske komponentene og kontrollsystemene i turbinen utgjør rundt 2/3 av de totale drifts- og 
vedlikeholdskostnadene (Crown Estate Scotland, 2019). Driftskostnader knyttet til overvåkning og 
styring av turbinene i vindkraftverket, overvåking av miljøparametere, salg av elektrisitet, 
administrasjonskostnader, drift av fartøy osv. står for resten av kostnadene (Crown Estate Scotland, 
2019). 

En pågående vedlikeholdstrend for vindkraftverk til havs er bruk av overvåkingssystemer og datainn-
samling til å forutse vedlikeholdsbehov og slik bidra til gjennomføring av en predikativ vedlikeholds-
strategi (IRENA, 2016). Slik kan ressursene som settes inn til vedlikehold, reduseres, og man kan 
forhindre tap av produksjon. Nye løsninger og rutiner for drift og vedlikehold vil ifølge IRENA (2016) 
bidra til å redusere energikostnadene over levetiden med 2,5 prosent mellom 2016 og 2030. Nye 
trender inkluderer automatiserte og fjernstyrte vedlikeholdssystemer til hver turbin, noe som 
reduserer behovet for at driftspersonell må dra ut til turbinen (IRENA, 2016). I et mer langsiktig 
perspektiv er det mulig at flytende servicestasjoner installeres til havs og at tilhørende infrastruktur 
kan deles mellom vindkraftverk (IRENA, 2016). Slike løsninger forutsetter at det etableres 
tilstrekkelig mange havvindkraftverk innenfor et visst område, og at avstanden til land er så stor at 
det blir lønnsomt eller praktisk med servicestasjon til havs (IRENA, 2016). 

Bedre tilgang på rimeligere finansiering/ Nedgang i kapitalkostnader har bidratt til å senke 
energikostnaden over levetiden for havvindprosjekter (Noonan et al., 2018; IRENA, 2019).  Ettersom 
teknologien i havvindprosjekter modnes og utbyggingen av havvind rykker opp på den politiske 
agendaen, fremstår prosjektene mindre risikofylte for finansinstitusjoner.  De siste årene har 
gjeldsgraden økt og rentebetingelsene blitt gunstigere for havvindprosjekter (IRENA, 2019). Ifølge 
IRENA (2019) utgjør kapitalkostnadene for et havvindprosjekt fra 2018 med en standard WACC på 
8 %, rundt halvparten av de totale prosjektkostnadene. En reduksjon i finansieringskostnader er 
dermed en viktig bidragsyter for å videre redusere energikostnadene over levetiden for 
havvindprosjekter.  

2.3 Overføringssystem: Sammenligning HVAC og HVDC 

Infrastrukturen til overføringssystemet vil som tidligere nevnt avhenge av hvilken teknologi man 
velger. Dette avsnittet beskriver forskjellene mellom de to tilgjengelige overføringsteknologiene AC 
og DC, og faktorer som påvirker valget mellom disse for havvindprosjekter. Teknologiene og deres 
fysiske egenskaper legger føringer for hvilke komponenter som inngår i overføringssystemene. De 
nødvendige komponentene for de to teknologiene blir beskrevet, men beslutningen om valg av 
teknologi må vurderes for hvert enkelt prosjekt og følgende spesifikasjoner. 

2.3.1 Tekniske forskjeller  

Det finnes eksempler på HVDC-overføringer helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Historisk har likevel 
AC vært den foretrukne teknologien for kraftoverføring fordi det da er enkelt å transformere 
spenningen til høyere spenningsnivåer. Ved å overføre samme effekt på høyere spenningsnivå gir 
dette en lavere strøm, som igjen gir lavere overføringstap. I tillegg er trefase vekselstrømsystemer 
godt egnet til å ta imot den sinusformede strømmen fra roterende vekselstrømsgeneratorer. 
Imidlertid har HVDC-teknologien, etter at kraftelektronikk ble mer tilgjengelig, tatt over deler av 
markedet for høyspentoverføringer, særlig ved lange avstander og store effektmengder. 

Tidlige HVDC-systemer, som ble installert frem til 1970-tallet, benyttet seg av likerettere basert på 
kvikksølv og selen. Det siste av disse systemene ble tatt ut av drift i 2012. På 1970-tallet gjorde 
utviklingen av halvlederteknologi at diode- og tyristorbaserte likerettere i stor grad tok over. 
Systemene benyttet seg fortsatt av såkalte linjekommuterte likerettere (LCC – Line Commutated 
Converter), som i korte trekk betyr at de er avhengig av nettfrekvensen for å kunne operere. Med 
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andre ord kan de ikke forsyne nett som ikke allerede er spenningsatt. Det betyr at de eksempelvis 
ikke kan forsyne systemer til havs som ikke også har andre kilder som styrer spenningen og 
frekvensen i systemet. LCC HVDC omtales ofte også som «HVDC Classic». 

I nyere tid har selvkommuterende likerettere tatt over som markedsledende. Disse virker ved at 
bryterne aktivt kan slås både av og på uten at man er avhengig av andre synkrone 
produksjonsenheter i AC-systemet. Det første av disse systemene ble satt i drift i 1997. I motsetning 
til i linjekommuterte likerettere er polariteten til DC-spenningen konstant, og effekten styres ved å 
snu strømretningen. Dette er opphavet til navnet Voltage Source Converter. VSC-stasjoner er 
betydelig mindre plasskrevende enn LCC, og er derfor å foretrekke der plass er en knapp og kostbar 
ressurs, som for eksempel til havs.  

Kabler 

Særlig for lange sjøkabler har HVDC blitt mye brukt. På grunn av energilagringskomponenter i AC-
kretser, som induktanser og kapasitanser, er effekten som overføres gjennom en linje en 
kombinasjon av både aktiv (nyttbar) og reaktiv (ikke nyttbar) effekt. Overføringskapasiteten 
reduseres med økte reaktive strømmer. Når lengden og spenningen til vekselstrømkabler øker, øker 
også den reaktive effekten som strømmer gjennom linjen, noe som gjør vekselstrømkabler for 
langdistanseoverføring ineffektive. For å motvirke effekten kan kompensasjonsenheter installeres 
ved enden av overføringslinjene, men kompensasjonsenhetene medfører høyere kostnader for 
overføringssystemet. Midtpunktskompensasjon kan være en løsning for å øke lengden på mulige 
vekselstrømkabler, men har foreløpig ikke vist seg økonomisk lønnsomt for sjøkabler.  

En annen ulempe ved AC-overføring er at strømmen i vekselstrømskabler ikke er fordelt likt på hele 
ledertverrsnittet. AC-kabelens selvinduktans3 gjør at strømtettheten er høyere mot overflaten av 
lederen enn i midten av den. Fenomenet kalles gjerne hudeffekt (eng: «skin effect»). I et 
trefasesystem, med flere ledere lagt nær hverandre, vil det også være en gjensidig induktans mellom 
lederne som på tilsvarende måte medfører ujevn strømtetthet. Dette kalles «nærhetseffekt» (eng: 
«proximity effect»). Praktiske konsekvenser av disse fenomenene er at siden strømmen i praksis 
kun flyter gjennom deler av tverrsnittet, øker motstanden i lederen.  

Dette gir opphav til økte tap og høyere spenningsfall sammenlignet med å overføre samme 
effektmengde som likestrøm med tilsvarende tverrsnitt. I likestrømkretser er ikke reaktiv effekt eller 
ujevn strømfordeling pga. induktans et problem, da det ikke er noen induktive eller kapasitive 
elementer til stede. Dette gjør at hele kapasiteten i likestrømkabler kan brukes til aktiv 
kraftoverføring. Derfor trengs det et lavere kabeltverrsnitt for å overføre samme mengde strøm med 
DC enn med AC. I tillegg, siden vekselstrømsystemer vanligvis overfører strøm i tre faser, krever 
AC tre kabler, mens bare to er nødvendig med DC. Kombinasjonen av disse faktorene sørger for at 
DC-kabler tar mindre plass. 

Transformator- og omformerstasjoner 

Overføring utføres vanligvis med høy spenning for å redusere effekttapene i ledningen. Effekttap er 
proporsjonalt med kvadratet av strømmen. Overført effekt er produktet av strøm og spenning.  Med 
andre ord – økt spenning gir lavere strøm for samme effekt. Siden spenningen fra vindturbinene ikke 
er tilstrekkelig høy for overføring over lengre avstander, er det behov for transformatorer som 
mellomledd. For DC-overføring vil det også være behov for en AC/DC-omformer for å konvertere 
vekselstrømmen som genereres i turbinene til likestrøm for overføring. Når man sammenligner 
tapene til disse komponentene, er transformatorer mest effektive fordi de har lave tap og lavere 
vedlikeholdskrav enn omformerstasjoner, men omformerstasjoner medfører markant større 
fotavtrykk og en økning av antallet tekniske komponenter med tilhørende drifts- og vedlikeholds-
behov og risiko for feilhendelser.  

 

3 Induktans er motstand mot endring av strøm i elektriske kretser, og skyldes at vekselstrøm setter opp et 
magnetfelt som igjen gir opphav til en strøm som virker mot strømretningen 
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Systemtap 

Når man ser på det totale systemtapet, observeres det at de høyere tapene til omformerenhetene 
kompenseres av de lavere kabeltapene for DC. Over en viss overføringslengde er dermed de totale 
tapene i et HVDC-system lavere enn i en AC-overføring, og dette bidrar til å holde kostnadene nede.  

For å få et nøyaktig estimat av kabeltap, må tester og simuleringer utføres på overføringssystemet 
for å avlede en tapskurve. Resultatene er prosjekt- og stedsspesifikke, og er avhengig av 
overføringsspenning, effekt og avstand.  

Samlet sett kan hovedforskjellene mellom HVDC og HVAC-kabelsystemer oppsummeres som 
følger: 

Tabell 1: Overordnet sammenligning mellom AC- og DC-overføring 

 HVAC HVDC 

STASJONER 

Stasjonskostnad Lavere Høyere 

Fotavtrykk Lavere Høyere 

Bryterteknologi Moden og velprøvd Umoden, under utvikling 

KABLER 

Antall ledere 3 2 

Isolasjonsbehov Høyere Lavere 

Lederdiameter/Vekt Høyere Lavere 

Reaktiv effekt og induktans Ja Ingen 

Lengdebegrensing Ja I praksis ingen 

SYSTEMEGENSKAPER 

Overføringstap Høyere Lavere 

Kan koble to asynkrone områder 
(50 Hz og 60 Hz) 

Nei Ja 

Velegnet for maskede nett Ja Ikke til nå. Under utvikling. 
Avhengig av HVDC-brytere 

 

2.3.2 Økonomisk sammenligning av HVDC og HVAC 

Til syvende og sist vil det variere fra prosjekt til prosjekt om HVAC- eller HVDC-teknologi er det beste 
valget, og det er nødvendig å vurdere både teknologiske egenskaper og kostnader. I kostnads-
vurderingen inngår både investeringskostnader og tap. 

Som tidligere nevnt krever HVDC-overføring omformerstasjoner som kan være ganske dyre 
sammenlignet med transformatorer. Dette skyldes de individuelle komponentkravene i stasjonen, 
som omformere, filtre osv. Omformerstasjonene har også høyere tap enn rene transformator-
stasjoner. Imidlertid er kostnadene for overføringslinjer og overføringstap som oppstår i HVDC-
kabler under drift lavere enn for HVAC for store avstander. Dette fører til en break even-avstand der 
kostnadene for vekselstrøm blir høyere enn for likestrøms teknologier. Den typiske break even-
avstanden i prosjekter til havs ligger mellom 50 og 80 km, avhengig av prosjektspesifikasjoner. Ifølge 
ABB vil AC være et fornuftig valg med kabler under 50 km; DC-kabler foretrekkes når avstander 
overstiger 100 km for kapasiteter større enn 1 GW. For avstander mellom 50 og 100 km er 
sannsynligvis en spesifikk analyse nødvendig for å bestemme hva som er den mest 
kostnadseffektive løsningen. Lavfrekvente AC-løsninger er også en mulighet som kan vise seg å 
være mest kostnadseffektivt omkring skjæringspunktet mellom AC kostnadseffektivitet og DC 
kostnadseffektivitet. Dette benyttes blant annet til å forsyne jernbanen i Norge med strøm, med en 
tredjedel av den normale nettfrekvensen (16,67 Hz). Det er dog ikke fokusert på denne type 
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løsninger i denne rapporten. Figur 11 viser en sammenligning av veksel- og likestrømskostnader 
som en funksjon av kabellengden. 

Figur 11: AC- og DC-overføringskostnader mot kabellengder 

 

Kilde: Zhang Y. et Al. (2016) 

2.4 HVAC overføringsstruktur 

En overføringsstruktur basert på høyspent vekselstrøm vil overordnet bestå av transformator-
stasjonen til havs, kabelen eller kablene til land og stasjonen på land.  

2.4.1 Transformatorstasjon 

Transformatorstasjoner er elektriske anlegg som inneholder transformatorer som transformerer 
spenningen i et elektrisk kraftsystem fra ett spenningsnivå til et annet. I en transformator er lederne 
som fører strøm viklet rundt en metallkjerne. En vanlig transformator som transformerer spenningen 
mellom to spenningsnivåer, består prinsipielt sett av en primærvikling og en sekundærvikling per 
fase. Den varierende vekselstrømmen i lederen på primærsiden setter opp et magnetisk felt i 
metallkjernen som igjen gir opphav til en strøm i sekundærsiden. Spenningen på hver side av 
transformatoren er avhengig av antallet viklinger. Eksempelvis har en transformator fra 33 kV til 330 
kV ti ganger så mange viklinger på 330 kV-siden som på 33 kV-siden. Transformatoren er nødvendig 
for å kunne øke spenningen slik at strømmen kan transporteres over lange strekninger. 

I stasjonen inngår også apparatanlegget som består av kabler, samleskinner, effekt- og skillebrytere, 
overspenningsavledere og strøm- og spenningstransformatorer for måling og kontroll. I tillegg 
kommer kontrollanlegget (styresystemet), som styrer utstyret i apparatanlegget og inkluderer 
vernsystemet som skal reagere på unormale driftstilstander, utstyr for kommunikasjon og grensesnitt 
mot IT/IKT-anlegg. I transformatorstasjonen inngår også egen lavspent forsyning, som regel 
redundant med dieselaggregat og batteribanker for å forsyne kritiske systemer i stasjonen.  

Transformatorstasjoner består ofte av flere transformatorer og kobler ofte sammen flere linjer på 
ulike spenningsnivåer. Elektriske anlegg som ikke inneholder transformatorer, men kun kobler 
sammen utstyr og ledninger på samme spenningsnivå i nettet, omtales ofte som koblingsanlegg, 
høyspenningsanlegg, koblingsstasjon eller bare «stasjon».   

Man skiller normalt mellom luftisolerte anlegg (eng. «Air Insulated System» - AIS) og gassisolerte 
anlegg (eng. «Gas Insulated System» - GIS). AIS-anlegg benytter luft som isolasjonsmedium og 
plasseres ofte utendørs. Dette tar større plass, men er billigere og inneholder ikke miljøskadelige 
gasser, eventuelt kun i mindre mengder. GIS-anlegg er innkapslede anlegg som benytter gass som 
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isolasjonsmedium, noe som gjør at de er vesentlig mer kompakte. GIS-anlegg er dyrere enn 
luftisolerte anlegg og inneholder vanligvis den svært klimaskadelige drivhusgassen SF6. Gassen har 
imidlertid svært gode isolerende egenskaper og høyt sikkerhetsnivå. 

På land dominerer luftisolerte anlegg, GIS-anlegg brukes typisk der det er nødvendig på grunn av 
arealbegrensninger. til havs er GIS-anlegg enerådende på grunn av de overlegne plassbesparende 
egenskapene og det høye sikkerhetsnivået. 

Stasjonen på land 

For havvindkraftverk er det ikke nødvendigvis behov for transformator på land så lenge man hever 
spenningen i installasjonen til havs. Hvorvidt spenningen heves til nettspenningsnivå allerede til havs 
eller om dette gjøres i stasjonen på land, er en optimeringssak som vil variere fra vindkraftverk til 
vindkraftverk. Man må uansett ha et bryterfelt for å koble seg til nettet på land i et eksisterende eller 
nytt koblingsanlegg.  

Stasjonen til havs 

Stasjonen til havs vil typisk inneholde innføring av kablene fra vindturbinene, som går inn i 
bryteranlegget og inn på samleskinnen på lav/mellomspenningssiden av transformatoren. Derfra 
transformeres spenningen til valgt nivå for overføringen til land, og via høyspent samleskinnen og 
bryteranlegget føres høyspentkabel eller -kabler ut fra stasjonen igjen. En plattformløsning til havs 
vil også inneholde et kontrollrom, brannvernanlegg og et hjelpeanlegg med dieselgenerator eller 
annen hjelpestrøm i tilfelle bortfall av spenning fra land. Plattformen utstyres typisk også med 
helikopterplattform for hurtig adgang for reparasjoner og vedlikehold, siden et utfall av denne 
komponenten har store konsekvenser.  

Drifts- og vedlikeholdskostnader for transformatorstasjoner er typisk lave og består av periodevise 
inspeksjoner, rengjøringsrunder og kontroller, samt nødvendig, tilstandsbasert utskifting av 
komponenter. 

2.4.2 Reaktor  

Sjøkabler som overfører vekselstrøm, har en fysisk utforming som gjør at de kan sammenlignes med 
lange kondensatorer. Kondensatorer produserer reaktiv effekt, som medfører at spenningen heves. 
For høy spenning kan medføre økt slitasje og skade på utstyr. I tillegg stiller nettselskap krav til 
maksimal mengde reaktiv effekt som tillates innmatet i nettet.  

En reaktor (spole) trekker reaktiv effekt og sørger dermed for å balansere ut overskuddet fra kabelen 
og holde spenningen innenfor akseptable driftsgrenser. Oppbyggingen av en reaktor er prinsipielt 
som en transformator med kun én vikling. 

En reaktor er en passiv komponent som trekker en viss mengde reaktiv effekt avhengig av 
komponentstørrelsen. Man kan også styre spenningen mer dynamisk ved å bruke SVS-anlegg 
(Static Var System). Disse benytter kraftelektronikk til å styre reaktiv effekt og kan aktivt og hurtig 
regulere denne for å overholde styresignaler for ønsket spenning eller ønsket reaktiv 
effektutveksling. SVS-anlegg betegnes også ofte SVC (Static Var Compensation), STATCOM e.l., 
avhengig av leverandører og tekniske detaljer.  

Reaktorer er kun nødvendige ved AC-overføring. Ved DC-overføring produseres ikke reaktiv effekt 
på samme måte som for AC-overføring. Moderne VSC HVDC teknologi kan også styre aktiv og 
reaktiv effekt helt dekoblet (STATCOM-funksjonalitet) og gir dermed god kontroll på reaktiv effekt.  

Kostnader for reaktorer er i området 25 000–30 000 EUR/MVAr. Dette er velkjent og velprøvd 
teknologi med et modent marked og mange leverandører. Priser i markedet har historisk variert med 
råvarepriser og etterspørsel.  

SVC-er og STATCOM-løsninger ligger høyere i pris enn reaktorer (SVC: 30 000–50 000 EUR/MVAr, 
STATCOM: 50 000–70 000 EUR/MVAr).  
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2.4.3 Kabel 

Høyspentkabler benyttes til å overføre effekten fra vindkraftverket til tilknytningspunktet på land.  

Siden vekselstrømmen består av tre faser, må kabeloverføringen til land inneholde tre ledere. Dette 
kan utformes som en trelederkabel eller tre enlederkabler. Trefasekabler gir bedre økonomi enn tre 
enlederkabler og gir også mulighet for å inkludere en fiberoptisk kabel for å overføre data.  

Det er i hovedsak tre typer isolasjonssystemer for høyspent sjøkabler:  

1. Oljetrykkskabler med oljeimpregnert papir og oljekanal i senter. Denne oljen har et 
overtrykk og er dynamisk. Oljereservoar bestående av trykktanker eller pumpestasjoner er 
installert på muffestasjoner i landtakene. Ved feil på kabelen (brudd/hull) vil man mate 
kabelen med olje for at vann ikke skal trenge inn i kabelen. Dette vil gi utslipp av lettolje i 
sjø ved skade. Oljetrykkskabler er gammel og velprøvd teknologi, men har en 
lengdebegrensning på rundt 100 km for å opprettholde nødvendig oljetrykk.  

2. Massekabler med oljeimpregnert papir. Oljen som benyttes er lite viskøs og flyter ikke fram 
og tilbake. Slike kabler har dermed ikke noen lengdebegrensning grunnet oljeflyt slik som 
oljetrykkskabler. Disse gir heller ikke oljeutslipp i sjø ved skade. 

3. Plastisolerte kabler (PEX-kabler) med isolasjon av krysslinket polyetylen (XLPE). Disse vil 
ikke forurense ved skade. Der massekabler og oljetrykkskabler historisk har vært 
dominerende, er plastisolerte kabler nå i stadig større grad dominerende teknologi.  

Prisanslagene for kabler som er inkludert i databasen, ligger i området 1 500–3 600 EUR/MW/km. 
Enhetsprisen for kabler varierer noe med spenningsnivået. Ved høyere spenning drar man fordel av 
at kabelen kan overføre mye høyere effekt med samme ledertverrsnitt. For beregningene i de tre 
beregningseksemplene er kostnadene tilpasset i databasen.   

2.5 HVDC overføringsstruktur 

Moderne HVDC-overføring består i stadig økende grad av VSC HVDC teknologi som beskrevet i 
kapittel 2.3. 

For selve overføringen finnes det ulike teknologier. Vi skiller normalt mellom monopol- og bipol-
overføring. 

I monopoloverføringer benyttes en omformer i hver ende av overføringen. Monopoloverføringer kan 
være symmetriske eller asymmetriske. Dette refererer til spenningspotensialet på likestrømssiden.  
I en symmetrisk monopolløsning overfører man effekt med jordpotensialet lagt mellom 
utgangsspenningene fra likeretteren. I en asymmetrisk monopolløsning overfører man strøm ved at 
man enten kun har en leder og retur i jord, eller ved at man benytter en av lederne som jord.  

En bipolløsning benytter seg av to omformere i hver ende av overføringen og kan i det vesentlige 
betraktes som en kombinasjon av to asymmetriske monopolkonfigurasjoner med felles / delt jord. 
En bipolløsning kan dermed fungere som en monopolløsning ved feil på en av de to polene.  

De ulike løsningene er illustrert i Figur 12. 

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2021-02 Nettkostnader til havs 

Page 24  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

Figur 12: Ulike HVDC-konfigurasjoner 

 

Kilde: ABB 2015 

Grunnet miljøaspekter ved å benytte jord som returkrets er det vanlig å utforme systemene med en 
egen dedikert jordleder, til tross for at løsningen gir økte materialkostnader. Flere europeiske 
nettkoder (eng: «grid codes») stiller krav om dette, og med økende miljøfokus er det utsikter til at 
dette blir den rådende løsningen i fremtiden.  

Bipolløsninger er dyrere enn enklere løsninger, men gir økt tilgjengelighet. Asymmetrisk monopol er 
den enkleste løsningen og har lavest kostnad. Mens monopolløsninger ikke har redundans ved 
feilhendelser, vil 50 % av overføringsevnen opprettholdes i en bipolløsning selv om den ene polen 
feiler. Tidlige HVDC-overføringer benyttet seg i hovedsak av symmetrisk monopoloverføring, men 
bipolløsninger er nå mest vanlig. Med økende DC-spenning og høy effekt forventes det at 
bipolkonfigurasjonen også i VSC HVDC fortsetter å være dominerende konfigurasjon. 

Teknologivalg for HVDC-løsning vil, i likhet med de andre komponentene som inngår i vindkraft-
verket, være noe som må velges fra case til case. Ettersom konsekvensen av en feilhendelse i en 
monopoloverføring er at produksjonen fra hele vindkraftverket vil gå tapt, er det i eksempel-
beregningene (se kapittel 3) antatt at dersom man har HVDC-overføring til land, er dette en 
bipolløsning.  

Figur 13: Eksempel på HVDC overføring. Symmetrisk monopol (a) og bipol (b) 

 

2.5.1 Omformerstasjon 

I en HVDC-overføring er det behov for omformerstasjoner til havs og til lands, som kommer i tillegg 
til transformatorstasjoner/koblingsanlegg nevnt i avsnitt 2.4.1. I omformerstasjonen finnes kraftelek-
tronikken som enten likeretter fra AC til DC eller vekselretter fra DC til AC. Man har typisk også en 
transformator som justerer spenningen til riktig nivå for omformerne og utstyr, for å styre strøm og 
spenning på AC- og DC-siden (kontrollsystem, filtre, reaktor og DC kondensator).  

Til havs er plass kostnadsdrivende. Det er dermed forskjellige størrelser på anlegg til havs og på 
land. Løsningene til havs er blitt betraktelig mindre de siste ti årene. Kompakte løsninger gjør at en 
omformerstasjon for 800–1 200 MW til havs kan forventes å være i størrelsesorden 2500 m2, med 
20–30m høyde (ABB, 2019). Det jobbes stadig med løsninger for å redusere fotavtrykket, for 
eksempel er det utviklet en GIS-løsning for HVDC som hevdes å redusere plattformstørrelsen med 
om lag 10% (Siemens AG, 2018). Omformerstasjoner med tilsvarende effekt plassert på land kan 
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forventes å være i størrelsesorden 120x80m, omtrent som en fotballbane. Arealbeslag og størrelse 
på utstyr varierer med type løsning, installert effekt og spenningsnivå. 

Prisanslag for omformerstasjoner inkludert i databasen, er i størrelsesorden 50 000 EUR/MW for det 
elektriske anlegget og i størrelsesorden 100 000–150 000 EUR/MW totalt for hele systemet. 

2.5.2 Kabel 

Mens HVAC-kabler normalt er trelederkabler er HVDC-kabelen alltid en enlederkabel.  

To typer kabler er dominerende for VSC HVDC-overføring: Ekstruderte plastisolerte kabler 
(PEX/XLPE) og masseimpregnerte, papirisolerte kabler. Ekstruderte kabler er mer robuste enn 
papirkabler og kan derfor legges på dypere vann eller mer ujevn havbunn. Masseimpregnerte kabler 
kan dog overføre noe høyere effekt med dagens teknologi, men PEX-kabler fungerer opp til flere 
tusen MW, så dette antas ikke å være noen stor fordel.  

2.5.3 HVDC-brytere 

For å kunne ha et masket likestrømnett er det nødvendig å ha HVDC-brytere. Uten disse er det ikke 
mulig å isolere feil i likestrømnettet.  

Når man åpner effektbryterne som skal sørge for å koble fra strømmen vil det for høye spenninger 
være slik at luften mellom endepunktene på bryteren fører strøm, og det oppstår det vi kaller en 
lysbue. I et vekselstrømsystem passerer strømmen i hver fase null femti ganger per sekund. I denne 
nullgjennomgangen er også effekten som skal brytes lik null. Lysbuen som oppstår idet man åpner 
effektbryteren vil dermed slukke, og den sammenkoblede kretsen brytes.   

I et likestrømsystem er det ingen slik nullgjennomgang. Dette betyr at noen mekanismer må være 
inkludert i bryteren for å tvinge strømmen til null og slukke lysbuen, ellers vil lysbuen kunne medføre 
slitasje og ødeleggelse av utstyr. Dersom lysbuen ikke slukker, vil man kunne få varmgang og 
ødeleggelse av utstyr. Feil i DC-nett kan potensielt medføre høy feilstrøm og hurtig strømendring 
ved feil. Dersom en bryter ikke klarer å bryte feilstrømmen raskt nok ved en feilhendelse, kan utstyr 
bli ødelagt.  

Ved feilhendelser i HVDC-nett øker feilstrømmen svært raskt og kan bli mye større enn strømmen i 
normal drift. Mekaniske brytere, som benyttes i AC-systemer, er for langsomme til å benyttes i 
HVDC-nett. Halvlederbrytere er raske nok, men i normaldrift har de høy motstand og tilhørende tap 
og varmeutvikling.  

I forbindelse med det EU-støttede prosjektet PROMOTioN («PROgress on Meshed HVDC Offshore 
Transmission Networks») testet ABB i 2020 ut en 350 kV hybridbryter som kombinerer egenskapene 
til den mekaniske og halvlederbaserte bryterteknologien. Teknologien er typetestet for 20 kA og 
bryter denne i løpet av 3 ms. Dette er hurtig nok til å fungere for feilhendelser i HVDC-systemer. 
Størrelsen på en av disse HVDC-bryterne kan se ut til å være i størrelsesorden 50 kvadratmeter, 
med en høyde på 5-6 meter. Også andre leverandører er med i teknologikappløpet. I 2019 meldte 
Mitsubishi at de hadde utført en vellykket test av en mekanisk HVDC-bryter på 160kV spenningsnivå 
i løpet av 7 ms (Mitsubishi, 2019). Det kinesiske selskapet NR Electric fikk allerede i 2017 typetestet 
en 535 kV HVDC bryter opp til 25 kA (NR Electric UK, 2019), og har levert HVDC brytere i Kina (se 
kapittel 2.6 - Masket likestrømsnett).  

Det kan dermed argumenteres for at teknologien nærmer seg teknologisk modenhet, men det er få 
eksempler på prosjekter hvor HVDC-brytere er benyttet. Til tross for positive testresultater og 
idriftsettelse av de første kommersielle prosjektene er markedet for teknologien ikke modent. Det 
kan forventes en betydelig utvikling dersom HVDC-prosjekter med maskede likestrømsnett utvikles 
fremover. Etter hvert som flere leverandører utvikler og modner sine konsepter for HVDC-brytere, 
kan det forventes en betydelig kostnadsreduksjon. 

Priser er hentet fra benchmark-estimater i arbeidspakke 4 i PROMOTioN (PROMOTioN D4.7, 2020), 
og ligger i området 15 000 EUR/MW for mekaniske brytere og litt over 18 000 EUR/MW for 
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hybridbrytere. I tillegg kommer installasjonskostnader som er listet som 3 800 EUR/MW for 
mekaniske brytere og 7 600 EUR/MW for hybridbrytere. 

2.6 Masket likestrømsnett 

Punkt-til-punkt HVDC-forbindelser finnes allerede og er den mest effektive og kostnadseffektive 
metoden for overføring av store kraftmengder over lange avstander. Maskede HVDC-nett i samspill 
med eksisterende HVAC-infrastruktur byr på effektiv og kostnadseffektiv ruting av fornybar energi 
hele veien til sluttbrukeren, og har vært mye omtalt, for eksempel i Nordsjøen hvor det er snakk om 
å utvikle et HVDC-nett som knytter havvindkraftverk og landene rundt Nordsjøen sammen.  

PROMOTioN-prosjektet nevnt over har tatt for seg nettopp dette med maskede likestrømsnett, 
arbeidspakkene i prosjektet er illustrert i Figur 14.  

Figur 14: Arbeidspakker i PROMOTioN 

 

 

Kilde: PROMOTioN 2018 

I prosjektet tar man i arbeidspakke 12 for seg fire illustrative konsepter for utviklingen av et kraftnett 
i Nordsjøen. I konseptene hvor man har maskede nett, er det to løsninger som er vurdert, enten 
etableres det hybridløsninger med sentralt plasserte «hub»-er (energiøyer) hvor ulike vindkraftverk 
knyttes sammen via AC-løsninger, eller det etableres et distribuert, masket, likestrømnett til havs, 
se Figur 15.  
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Figur 15: Mulig utvikling av masket likestrømsnett i Nordsjøen 

 

Venstre: Løsning basert på AC-energiøyer                                 

 

Høyre: Løsning basert på masket HVDC-nett 

  Kilde: Promotion (2018) 

I løsninger basert på AC energiøyer kan effektbrytere og vern plasseres på AC-siden. Dette er kjent 
og velprøvd teknologi. Ulempen er at man ved en feil i DC-systemet risikerer at man ikke klarer å 
isolere feilhendelsen raskt nok, og man vil legge hele det tilknyttede DC-systemet spenningsløst ved 
utløsning av vernet. Et masket likestrømnett med HVDC-brytere er eneste måte å sørge for at man 
kan oppdage og isolere feilhendelser i et masket likestrømnett uten å ta ut andre deler av systemet 
også.  

Det første kjente maskede likestrømnettet basert på VSC HVDC teknologi, og med HVDC-brytere, 
er allerede i drift. Zhangbei-prosjektet i Kina forbinder fire VSC HVDC stasjoner med hverandre i et 
masket nett i bipolkonfigurasjon med +/- 500 kV spenning. Prosjektet stod ferdig i 2019 og består av 
648 km HVDC luftledning og 170 km HVDC sjøkabel. Det kinesiske selskapet NR Electric stod for 
HVDC bryterne i prosjektet. Omformerstasjonene har fra 1 500 til 3 000 MW kapasitet og forsyner 
Beijing med fornybar energi fra omkringliggende vind- og vannkraft. 

Teknologien for maskede likestrømnett er altså tilgjengelig allerede. Det er dog få leverandører som 
kan levere det nødvendige utstyret, og det er ikke opparbeidet driftserfaringer fra disse systemene.  

For å utvikle et masket likestrømnett i Nordsjøen er det ikke bare viktig å utvikle teknologien. 
Systemene som er bygd i dag, er designet og utviklet av samme leverandør(er). I et leverandør-
uavhengig fremtidig likestrømnett med interoperabilitet mellom ulike leverandører, vil det være viktig 
å etablere et felles regelverk med felles standarder. Dette har ennå ikke blitt utviklet ettersom det 
frem til svært nylig ikke har blitt utviklet maskede likestrømsnett. 

2.7 Felles standarder og regelverk 

Med en trend hvor det bygges stadig flere vindkraftverk til havs, og hvor de flyttes stadig lenger unna 
land og til dypere områder, forventes det at markedet for løsninger vil utvikles i takt med denne 
utviklingen. I et konkurransepreget marked er leverandørene naturlig nok opptatt av å beskytte sine 
intellektuelle rettigheter, og dagens situasjon er at utstyr fra ulike leverandører ikke nødvendigvis er 
kompatibelt med hverandre. En situasjon hvor utstyr fra ulike leverandører baserer seg på 
forskjellige standarder og ikke kan interagere med hverandre, vil medføre en suboptimal utvikling av 
et felles kraftsystem. Motsatt vil felles standarder og regelverk bidra til lavere kostnader.  

For å realisere et felles, internasjonalt kraftnett til havs er det behov for å utarbeide felles 
retningslinjer og felles regelverk. Det må også avklares hvem som skal ha systemansvaret for et 
internasjonalt nett til havs. Her pågår det et omfattende arbeid på EU-nivå. EU-kommisjonen la i 
november 2020 frem en strategi for å gjøre fornybar energi til havs til en viktig komponent av Europas 
energisystem innen 2050 (European Commission, COM741, 2020). Et felles likestrømsnett i 
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Nordsjøen er et sentralt element for å realisere strategien. Blant annet på grunn av planene om å 
utvikle et masket likestrømsnett i Nordsjøen, er det satt i gang et arbeid med å utvikle felles 
standarder og regelverk, som også ivaretar nasjonale retningslinjer og variasjoner i disse. EUs videre 
arbeid med konkretisering av strategien vil derfor være viktig for utviklingen av havvind i Nordsjøen. 
Blant «key actions» som foreslås i strategien er etablering av et rammeverk for langsiktig planlegging 
av et havnett under TEN-E-reguleringen, et rammeverk for «anticipatory» investeringer, og en 
veiledning for koordinering av fordelingen av kostnader og inntekter for hybride prosjekter som 
kombinerer overføring mellom land med utbygging av produksjon. Videre vil kommisjonen klargjøre 
det regulatoriske rammeverket og markedsdesignet for hybridprosjekter. Strategien ligger nå til 
behandling i ITRE-komiteen i EU-parlamentet.  

EU-kommisjonen har også utgitt en rapport vedrørende tekniske krav for HVDC-nett i Nordsjøen 
(European Commission, 2020). Denne baserer seg blant annet på tekniske standarder fra 
CENELEC/CIGRE, arbeider utført av ENTSO-E, samt europeiske prosjekter som BestPaths, 
MultiDC og det ovenfor nevnte PROMOTioN-prosjektet. Rapporten beskriver behovet for topologisk 
kompatibilitet, felles teknologiske standarder, koordinering og interoperabilitet og gir overordnede 
anbefalinger for hvordan funksjonskrav og standarder kan utformes. Rapporten peker også på at 
multiterminal HVDC-systemer med flere leverandører i samme system sannsynligvis vil medføre at 
ansvaret for DC-systemet ikke lenger ligger hos leverandøren, men skiftes til TSO-ene eller en 
annen transnasjonal operatør. Ansvar, grensesnitt og eierskap i et masket DC-nett vil måtte være 
klart definert. Rapporten foreslår dog ikke hvordan en fordeling av disse aspektene kan utformes.  

I Norge er det Statnett som har ansvaret for kraftsystemet. I 2020 utga Statnett en ny nasjonal 
veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (Statnett, 2020), som i større grad enn tidligere inkluderer 
HVDC-systemer. Statnett er også medlem av det europeiske samarbeidet mellom transmisjons-
systemoperatører, ENTSO-E. I sine tiårsplaner for utvikling av nettet dekker ENTSO-E allerede 
utviklingen av transmisjonsnett til havs.  Det pekes på behovet for å se hele kraftsystemet både på 
land og til havs som ett system, og ENTSO-E planlegger også å ha dette som en integrert del av 
planleggingen i fremtiden (ENTSO-E, 2020).  

Gjeldende ENTSO-E grid code vedrørende HVDC-systemer og DC-tilknyttede kraftparkmoduler er 
en del av dette regelverket som EU-forordning 2016/1447. Forordningen stiller ikke spesifikke krav 
til maskede HVDC-systemer, men nøyer seg med å beskrive at «certain technical requirements 
should be set in order to maintain system security and ensure that future meshed networks can be 
developed cost-effectively» (EU 2016/1447).  
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3 EKSEMPELBEREGNINGER OG -ANALYSER 

Eksempelberegningene og analysene i dette kapittelet illustrerer hva som spiller inn på 
teknologivalg og -muligheter for vindkraftprosjekter til havs, samt hvordan ulike 
teknologivalg påvirker kostnadsbildet. For korte avstander er AC-overføring den gunstigste 
økonomiske løsningen. Break even-distansen for valg av AC eller DC er mellom 50 og 100 
km ved bruk av tallene i kostnadsdatabasen. Dette er i tråd med det som ellers beskrives i 
litteratur rundt temaet.  

Eksemplene belyser også hvilke konsekvenser det vil ha å legge til rette for en fremtidig 
utvidelse, hvor man enten kobler seg til utlandet via vindkraftverket eller koordinerer 
nettilknytning av petroleumsvirksomhet og havvindkraft. Eksempelberegningene fanger 
ikke opp alle nyanser i valgene man står ovenfor, men er ment å illustrere noen 
grunnleggende prinsipper for konfigurasjon og valg med tanke på koordinering for 
fremtiden. 

Vi har også analysert konsekvensene av å bygge flytende vindkraftverk istedenfor 
bunnfaste. I eksempelberegningen øker dette total prosjektkostnad med om lag 20%.   

I dette kapittelet beskriver vi tre eksempler på teknologivalg og kostnader ved tilknytning av vindkraft 
til land og hvordan man kan legge til rette for fremtidig tilknytning til naboland eller koordinert 
nettilknytning av petroleumsinstallasjoner og vindkraft til havs.  

Det første eksempelet tar utelukkende for seg tilknytning av et vindkraftverk til havs, der man ikke 
tar hensyn til mulig fremtidig utvikling av andre prosjekter. Avstand fra land og installert effekt i 
vindkraftverket er variert for å illustrere hvordan disse parameterne påvirker teknologivalg og 
kostnader. Det er også gitt en sammenligning av bunnfast vindkraft og flytende vindkraft.  

Eksempel 2 belyser hva som skal til for å tilrettelegge for en fremtidig mellomlandsforbindelse. 
Eksempel 3 tar for seg muligheten for å samordne nettilknytningen av petroleumsinstallasjoner og 
vindkraft til havs.  

3.1 Eksempel 1: Radial fra land til vindkraftverk til havs 

I eksempel 1 studeres en konfigurasjon med radiell tilknytning av havvindkraftverket til land. Det 
legges ikke til rette for utvidelser i fremtiden. For å illustrere hvordan ulike parametere kan påvirke 
kostnader og teknologivalg, har vi gjort estimater for både HVAC- og HVDC-overføring til land. Det 
er også sett på både flytende og bunnfaste installasjoner, for å illustrere hvordan kostnadene øker 
for et flytende vindkraftverk.  

Den antatte avstanden fra land er basert på regjeringens tildelte havvindområder (OED, 2020). 
Installert effekt er valgt basert på aktuelle størrelser på enkeltprosjekter, som innebærer at flere 
aktører får tilslag på å utvikle prosjekter innenfor arealet som er tildelt i de to områdene.  

Figur 16 under illustrerer eksemplet med de alternative verdiene for avstand til land, kraftverks-
kapasitet og overføringsteknologi som vi har analysert.  
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Figur 16: Eksempel 1 – Radial fra land til vindkraftverk til havs 

 

Komponentene som inngår i hvert av alternativene avhenger av teknologivalg. For selve 
vindkraftverket er komponentene som inngår de samme for henholdsvis bunnfast vindkraft og 
flytende vindkraft. For bunnfast havvind antar vi bruk av jacket fundamenter som er godt egnet for 
vanndybden og bunnforholdene i norske havområder.  

Tabell 2: Komponenter som inngår på ulikt vis i eksemplene ved ulike teknologivalg 

 BUNNFAST FLYTENDE 

HVAC 

Bunnfaste fundamenter (jacket) 
Statiske kabler internt 
Transformatorstasjon til havs 
Statisk AC overføringskabel  
Reaktiv kompensering på land 
Tilknytning i stasjon på land 

Flytende fundamenter  
Dynamiske kabler internt 
Transformatorstasjon(er) til havs 
Dynamisk AC overføringskabel ned fra stasjon, 
med skjøt til statisk AC overføringskabel 
Reaktiv kompensering på land 
Tilknytning i stasjon på land 

HVDC 

Bunnfaste fundamenter (jacket) 
Statiske kabler internt 
Felles, bunnfast omformer og 
transformatorstasjon til havs 
Bipol HVDC overføring 
Statisk DC overføringskabel 
Omformerstasjon på land 

Flytende fundamenter 
Dynamiske kabler internt 
Felles, flytende omformer og 
transformatorstasjon(er) til havs 
Bipol HVDC overføring 
Dynamisk DC overføringskabel ned fra stasjon, 
med skjøt til statisk DC overføringskabel 
Omformerstasjon på land 

For overføringen til land er det ikke lagt til grunn at man har redundant AC-løsning, mens vi antar at 
en HVDC-løsning vil utformes som en delvis redundant bipol HVDC-konfigurasjon.  

I og med at forventede avbruddskostnader ikke er med i regnestykket, kan dette føre til en 
forfordeling av HVDC-teknologi i dette regneeksempelet. Regneeksempelet inkluderer heller ikke 
tapskostnader og andre OPEX-poster, men begrenser seg til rene investeringskostnader. Figur 17 
viser beregnede prosjektkostnader for et bunnfast havvindkraftverk med radiell tilknytning til land. 
Ulike kombinasjoner av installert effekt, avstand til land og valg av HVAC- eller HVDC-overføring er 
analysert. For alle konfigurasjonene utgjør kraftverksstrukturen, som inneholder turbin, fundament 
og interne kabler, den største delen av kostnaden. Med HVDC-overføring tilsvarer kostnadene for 
omformerstasjonen rundt 15 % av hele prosjektkostnaden, mens transformatorstasjonen i et HVAC-
system ligger på rundt 7 % av prosjektkostnaden. Avhengig av teknologivalg og avstand kan 
kostnaden for overføring utgjøre mellom 3 og 23 % av prosjektkostnaden. 
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Med en avstand til land på 50 km gir et HVAC-system rundt 2 % lavere kostnader både for en 
installert effekt på 500 MW og 1000 MW. Økt avstand til land gjør at de økte kostnadene for HVAC-
overføring ikke lengre kompenserer tilleggskostnadene for omformerstasjonen med en HVDC-
løsning. I eksemplene med 200 km avstand mellom land og havvindkraftverket er kostnaden derfor 
rundt 4% lavere for et HVDC-system.  

Figur 17: Prosjektkostnader for havvind med radiell tilknytning til land 

 

Som beskrevet i avsnitt 2.3, er valg mellom HVDC- og HVAC-overføring blant annet avhengig av 
lengden. For å finne lengden hvor overføringskostnaden er like for begge teknologier i eksempel 1, 
har vi variert avstand til land og beregnet kostnaden for overføring og offshorestasjonen for et 
havvindprosjekt på 500 MW. Resultatene er vist i Figur 18. 

Hvis man ekstrapolerer kostnadene til en avstand på 0 km, tilsvarer det kostnaden for HVDC 
omformerstasjonen og HVAC-transformatorstasjonen som er uavhengig av lengde. Med økt avstand 
øker også kostnaden for overføring, der kostnaden er høyere pr kilometer for HVAC. Etter at man 
når break even-avstand, oppveier de høyere kabelkostnadene for HVAC tilleggskostnadene for 
HVDC-stasjonen, og HVDC blir den billigste løsningen. I dette eksemplet er break even-avstand 
beregnet til 90 km.  

http://www.thema.no/


 THEMA-Rapport 2021-02 Nettkostnader til havs 

Page 32  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

Figur 18: Avstandsavhengige overføringskostnader for HVAC- og HVDC-systemer 

 

Som utgangspunkt for beregningene av prosjektkostnader, har vi antatt bunnfaste fundamenter. I 
tillegg har vi beregnet prosjektkostnaden for et flytende vindkraftverk og sammenlignet den med 
kostnadene for et bunnfast prosjekt i Figur 19. Installert effekt er 1000 MW i begge tilfeller, og det er 
antatt at avstanden til land er 200 km. Siden det foreløpig ikke finnes kommersielle prosjekter som 
bruker flytende teknologien, er usikkerheten rundt kostnadsutviklingen stor. Vi har derfor tatt med et 
kostnadsspenn for flytende prosjekter i Figur 19.   

Kostnaden for produksjon og omformerstasjonen er høyere for flytende enn for bunnfaste 
havvindkraftverk. Det flytende fundamentet og behovet for dynamiske kabler i det interne nettet gir 
15–30 % høyere kostnader enn for bunnfast havvind. På toppen kommer en økning av kostnaden 
for omformerstasjonen på grunnen av behovet for dynamiske kabler til plattform, fortøyning og anker. 
Totalt sett øker prosjektkostnaden med rundt 20 % for det lave estimatet og med 30 % for høy 
estimatet. Beregningen er en forenklet tilnærming der vi antar at vanndybde og bunnforhold er egnet 
for både bunnfaste og flytende fundamenter. 

Figur 19: Prosjektkostnader for bunnfast og flytende havvind med radiell tilknytning til land  
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3.2 Eksempel 2: Tilrettelegging for fremtidig tilknytning til utlandet  

I eksempel 2 har vi estimert hvilke tilleggskostnader som tilkommer hvis installasjonen skal 
tilrettelegges for en fremtidig utvidelse hvor man knytter vindkraftverket videre til et naboland.  

Som diskutert tidligere, er HVDC-teknologi å foretrekke for lange distanser. En forbindelse som går 
videre til et naboland, vil derfor måtte være basert på HVDC-teknologi. Det er antatt at tilrettelegging 
for senere tilknytning til naboland ikke vil være aktuell for vindkraftverk nært kysten, som er tilknyttet 
med AC-teknologi. I norsk sammenheng vil tilrettelegging for senere utvidelse trolig være mest 
aktuelt for Sørlige Nordsjø, hvor avstanden til vindkraftverket allerede er så stor at HVDC-teknologi 
er den aktuelle løsningen for tilknytningen til land uansett. Med utgangspunkt i sjødybdene i dette 
området har vi antatt at bunnfast teknologi vil bli valgt.  

Vi har valgt å basere beregningene på en løsning med 1000 MW installert effekt i utgangspunktet. 
En utvidet løsning er antatt å være dimensjonert for 1400 MW, som er dimensjonerende utfall i det 
nordiske kraftsystemet i dag, og som tilsvarer kapasiteten på de nye likestrømsforbindelsene til 
Tyskland og England (NordLink og North Sea Link).  

Tilleggskostnadene som vil påløpe i dag ved å legge til rette for en utvidelse av anlegget i fremtiden, 
henger sammen med at man må øke plattformstørrelsen til havs for å legge til rette for terminering 
og innføring av en ny HVDC-kabel og nødvendig bryterutstyr for denne. Kabelen til vindkraftverket 
må oppdimensjoneres, fra 1000 MW til 1400 MW, og begge omformerstasjonene (både på land og 
til havs) må oppskaleres fra 1000 MW til 1400 MW. Løsningen er illustrert i Figur 20.  

Oppskaleringen vil medføre at fotavtrykket på land innledningsvis vil bli noe større, men man unngår 
å etablere en av de to nye omformerstasjonene på land for den fremtidige mellomlandsforbindelsen. 
Samlet sett vil dermed fotavtrykket på land bli mindre ved å legge til rette for en felles løsning. En 
omformerstasjon på land for denne effektstørrelsen er, som tidligere nevnt, typisk på størrelse med 
en fotballbane.  

Dersom man skal legge til rette for at anlegget skal kunne driftes som et selektivt nett, der 
vindkraftverket skal kunne mate effekt til ett av landene ved bortfall av forbindelsen til det andre, bør 
man sette av plass til HVDC-bryteranlegg både til havs og på land. I en bipolløsning vil man måtte 
ha to brytere på land og to brytere til havs pr. forbindelse. Det må dermed settes av plass til fire 
brytere til havs og to brytere i stasjonen på land. Dersom man godtar noe lavere tilgjengelighet, slik 
at hele forbindelsen mellom de to landene feiler dersom det skjer en feilhendelse på DC-
forbindelsen, slipper man å legge til rette for alle disse bryterne, men man må fortsatt sette av plass 
til inn- og utføring av tilleggsforbindelsen til havs. En slik løsning er mindre plasskrevende og mindre 
kostnadsdrivende. 

Fremtidig innsparing i investeringskostnader kommer av at man kan få en markant kortere mellom-
landsforbindelse og man sparer en omformer på land.  

Reduserte tap og økte forventede inntekter for vindkraftverket over levetiden grunnet høyere 
tilgjengelighet av nett, er ikke hensyntatt i eksempelberegningen.  
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Figur 20: Eksempel 2 – Havvindprosjekt tilrettelagt for fremtidig tilknytning til utlandet 

 

 

 

Figur 21: Sammenligning av prosjektkostnader for et radielt tilknyttet havvindkraftverk 
(venstre) og havvindkraftverk tilrettelaget til fremtidig tilknytning til utlandet med 400 MW 
(høyre) 

 

Figur 21 sammenligner prosjektkostnaden for et bunnfast vindkraftverk med radiell tilknytning til land, 
tatt fra beregningen av eksempel 1, med et prosjekt som i tillegg er tilrettelagt til framtidig 
nettilknytning til utlandet. I begge eksemplene har vi antatt at avstanden til land er 200 km og at 
installert effekt i kraftverket er 1000 MW. Mens overføringskapasiteten i eksempel 1 er dimensjonert 
i forhold til vindkraftverket, er overføringskapasiteten økt med 400 MW i eksempel 2. Tilleggs-
kostnadene for et system som er tilrettelagt for framtidig utvidelse er knyttet til økt overførings-
kapasitet og utvidet omformerstasjon. Økt overføringskapasitet øker overføringskostnaden med 
rundt 15 %. Overføringskostnad øker ikke lineært med kapasitet siden hovedandelen av kostnaden 
er knyttet til installering og legging av kablene, noe som først og fremst avhenger av avstand og ikke 
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av effekt. Utvidelse av omformerstasjonen til havs tilsvarer en økning på omtrent 40 % i stasjons-
kostnaden. 

Når man tar hensyn til framtidig tilknytning til utlandet, øker total prosjektkostnad med 6 % i forhold 
til et havvindkraftverk med radial tilknytning. Hvis man ser bort fra kostnaden for havvindkraftverket, 
som ikke er påvirket av framtidig utvidelse, er kostnadsøkningen rundt 30 %.  

I eksempel 2 antar vi altså en installert effekt på 1000 MW på havvindkraftverket og fremtidig 
tilknytning til utlandet med ytterlige 400 MW. Overføringskapasitet er dermed 40% høyere enn for et 
havvindprosjekt med radiell tilknytning uten fremtidig utvidelse. Med lavere installert effekt i vindkraft-
verket, ville også andelen av kostnadene knyttet til overføringssystemet øke. For et havvindprosjekt 
med 500 MW installert effekt ville prosjektkostnaden øker med 27 % dersom man skulle legge til 
rette for framtidig tilknytning av 1400 MW overføringskapasitet til utlandet. Kostnaden for overføring 
og omformerstasjonen blir da dobbelt så høy som for et vindkraftverk med radiell tilknytning til land. 

Om det lønner seg å legge til rette for fremtidig tilknytning når man bygger et havvindprosjekt 
avhenger ikke bare av forholdet mellom vindparkens installerte effekt og overføringskapasitet, men 
også av timingen og kostnadsfordelingen mellom aktørene.  

3.3 Eksempel 3: Radialer fra land versus felles tilknytning av petroleums-
installasjoner og havvind 

I det tredje eksempelet har vi analysert en felles løsning for nettilknytning av petroleums- og 
vindkraftinstallasjoner. Hvorvidt en felles løsning er aktuell, avhenger i hovedsak av avstanden til et 
tilknytningspunkt på land for hver av installasjonene, innbyrdes avstand mellom de to installasjonene 
til havs og installert effekt i hver av dem. 

I Norge er de fleste olje- og gassinstallasjonene plassert på utsiden av Norskerenna, det vil si med 
en betydelig avstand fra land. Det er eksempler på at det er valgt både HVAC-overføring og HVDC-
overføring til elektrifiseringsformål. 

De to tildelte områdene for havvind er ulikt plassert i forhold til olje og gassinstallasjoner.  

Eksempel 3 baserer seg på avstanden fra land til det tildelte havvindområdet i Sørlige Nordsjø og 
avstanden til olje- og gassfeltene der. For vindkraftverket er samme distanse til land og installerte 
effekt lagt til grunn som i eksempel 2. For petroleumsinstallasjonen er installert effekt basert på et 
eldre estimat for kraftbehovet ved elektrifisering av Sørlige Nordsjø (OLF, 2007) 

Ved å legge til rette for en felles løsning vil man kunne spare en fremtidig kabelforbindelse fra 
petroleumsinstallasjonen til land, samt en omformerstasjon på land. I regneeksempelet er det antatt 
at forbindelsen mellom havvindkraftverket og petroleumsinstallasjonen også er HVDC, dermed blir 
stasjonskostnader til havs like for petroleumsinstallasjonen.  

I og med at petroleumsinstallasjonen trekker effekt fra land og havvindkraftverket leverer effekt til 
land, vil det ikke være behov for å oppjustere effektytelsen i noe av utstyret. Verken omformer-
stasjonen på land eller kabelen til vindkraftverket vil bli påvirket av at man skal legge til rette for en 
fremtidig systemutvidelse. Fotavtrykket på land vil bli lavere ved en felles løsning ved at man sparer 
en omformerstasjon på landsiden, og i motsetning til eksempel 2, trenger man heller ikke øke 
fotavtrykket for vindkraftverkets omformerstasjon på landsiden for å gi denne muligheten. 

Det vil også måtte legges en kabelforbindelse fra havvindkraftverket til petroleumsinstallasjonen. 
Denne vil ha samme kapasitet som en forbindelse fra land til petroleumsinstallasjonen, men være 
betydelig kortere. Konfigurasjonen er illustrert i Figur 22. 

For havvindkraftverket må det legges til rette for en tilknytning videre til petroleumsinstallasjonen. 
Omformerstasjonen til havs vil dermed måtte bli noe større enn ved en løsning hvor det ikke 
tilrettelegges for fremtidig utvidelse. Dersom systemet skal evne å identifisere og klarere feil på 
HVDC-overføringen mellom vindkraftverket og petroleumsinstallasjonen uten at vindkraftverket 
legges strømløst, må man legge til rette for HVDC-brytere. Hvis man godtar at en feil i DC-
overføringen mellom petroleumsinstallasjonen og vindkraftverket gjør vindkraftverket strømløst, kan 
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man plassere brytere på AC-siden og kun ta høyde for en fremtidig kabelforbindelse som må kobles 
til i omformerstasjonen for vindkraftverket.  

Hvorvidt man godtar feil eller legger til rette for brytere, blir i praksis en nytte-kostnadsvurdering der 
man veier forventet tapt inntekt på grunn av feilhendelser opp mot investeringskostnaden for utstyret 
som skal til for å unngå dette. En slik vurdering bør også inkludere økte drifts- og vedlikeholds-
kostnader og ta innover seg at mer utstyr betyr flere komponenter som potensielt kan feile. 

Figur 22: Eksempel 3 – Radialer fra land (venstre) versus felles nettilknytning av 
petroleumsinstallasjoner og havvind (høyre)  

 

 

Figur 23 viser kostnaden for nettilknytning av en petroleumsinstallsjon med 300 MW last og et 
havvindkraftverk med 1000 MW installert effekt i de to valgte konfigurasjonsalternativene. Eksempel 
3.1 antar en egen tilknytning fra land til petroleumsinstallsjonen med HVDC-overføring med 300 MW 
kapasitet og 300 km avstand, og en radial med 1000 MW HVDC overføringskapasitet over 200 km 
til vindkraftverket. Prosjektkostnaden inneholder dermed overføring til både vindkraft- og 
petroleumsinstallsjonen og en egen omformerstasjon på begge radialer. Vi antar en felles 
omformerstasjon på land som må være skalert til 1300 MW. I utgangspunktet antar vi at 
omformerstasjonen på land er dimensionert til vindkraftverket, mens kostnaden for 
omformerstasjonen på land for petroleumsinstallasjonen tilsvarer en utvidelse av samme stasjon. 
Det skal ta hensyn til at prosjektene ikke må kobles til stasjonen på land på samme tidspunkt.  

I eksempel 3.2 antar vi at vindkraftverket og petroleumsinstallasjonen har felles tilknytning til nettet 
på land. Istedenfor å bygge en radial fra land, kobler man petroleumsinstallasjonen til 
omformerstasjonen på havvindkraftverket. Det krever en utvidelse av omformerstasjonen til havs 
som øker komponentkostnaden med 35 %. Kostnaden for overføring til petroleumsinstallasjonen er 
lavere enn i eksempel 3.1 grunnet kortere avstand til havvindparken enn til land. Siden 
overføringskostnaden skalerer med lengden, er selve kostnaden for overføring til petroleums-
installasjonen en tredjedel av kostnaden i eksempel 3.1. Det er ikke nødvendig å utvide 
overføringskapasiteten fra havvindkraftverket til land eller omformerstasjonen på land. Mens 
kostnaden for omformerstasjonen til havs øker betydelig, gjør redusert overføringskostnad at den 
totale prosjektkostnaden er 15 % lavere enn i eksempel 3.1.   

Dersom det legges til rette for framtidig tilknytning av petroleumsinstallsjonen til vindkraftverket, øker 
det overføringskostnaden for havvindprosjektet med 12 % sammenlignet med radialforbindelsen 
beskrevet i eksempel 3.1. Kostnaden for tilknytning av petroleumsinstallsjonen til det eksisterende 
havvindprosjektet er 60 % lavere enn å bygge en egen radial til land.  
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Figur 23: Prosjektkostnader for eksempel 3.1 radialer til havvind og petroleumsinstallasjon 
og eksempel 3.2 felles tilknytning til land  

 

 

3.4 Avsluttende kommentarer 

Eksemplene viser at hvilken løsning man velger, kommer an på en rekke forhold som vil variere fra 
prosjekt til prosjekt. Eksempel 1 viser at valg av overføringsteknologi avhenger avstand siden HVAC 
har høyere kabelkostnader, mens HVDC krever større investeringer i omformerstasjonen. Hvor stor 
andel overføringskostnaden utgjør, avhenger størrelsen på havvindprosjektet. Vi har antatt at 
omformerstasjonen og transformatorstasjonen skalerer lineært med installert effekt, mens 
installeringskostnaden for kablene, som utgjør den største delen av overføringskostnaden, er mindre 
avhengig av transportert effekt og skalerer mest med lengden. Mens bunnfast havvind er beregnet 
som den økonomisk gunstigste løsningen i forhold til flytende havvind, er teknologivalget her 
avhengig av vanndybde og bunnforhold i det valgte havområdet. Det er en betydelig usikkerhet om 
kostnadsutviklingen for teknologier som ikke er modne i dag, som f.eks. flytende fundamenter, 
dynamiske kabler og HVDC-brytere.  

Beregningene i eksempel 2 viser at tilleggskostnader for å legge til rette for framtidig tilknytning til 
utlandet tilsvarer en utvidelse av omformerstasjonen både til havs og på land og en økning av 
overføringskapasiteten. Siden overføringskostnaden ikke øker lineært med økt kapasitet, er 
hovedandelen av tilleggskostnadene knyttet til stasjonene. Hvor stor tilleggskostnaden er, avhenger 
av forholdet mellom installert effekt på havvindkraftverket og forventet overføringskapasitet til 
utlandet. Beregningene viser at den relative økningen av prosjektkostnaden være marginal, som i 
eksempel med 1000 MW installert effekt, eller betydelig, som i sensitivitetsberegningen med 500 
MW.   

Mens vi i eksempel 2 kun ser på kostnaden for havvindprosjektet, er lønnsomheten av å legge til 
rette for framtidig nettilknytning også avhengig av kostnaden for overføring til utlandet. En helhetlig 
vurdering må kostnaden for mellomlandsforbindelsen og en radiell tilknytning til havvindkraftverket 
sammenlignes med en løsning som i eksempel 2 pluss overføring fra havvindprosjektet til utlandet. 
Faktorer som påvirker kostnadsvurderingen er for eksempelavstand til utlandet både direkte fra kyst 
til kyst og via havvindprosjektet, tidsplan for utvidelsen, usikkerhet og forholdet mellom 
overføringskapasiteten på forbindelsene og kapasiteten i havvindkraftverket.  

Eksempel 3.1 og 3.2 sammenligner tilknytningsløsninger for petroleums- og havvindinstallasjoner. 
Beregningene viser at kostnadene kan reduseres betydelig ved valg av en felles løsning for 
nettilknytning. Egne radialer til havvindkraftverket og petroleumsinstallasjonen trenger egen 
overføringsinfrastruktur over store avstander som er skalert henholdsvis til last på 
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petroleumsinstallasjonen og installert effekt i havvindparken. I en felles løsning er 
overføringslengden fra petroleumsinstallasjonen til havvindkraftverket mye kortere enn avstand til 
land, og kapasiteten på omformerstasjonene og overføring til land må ikke utvides siden 
havvindproduksjon kan levere effekt for å forsyne lasten på petroleumsplattformen. Dermed er 
prosjektkostnaden lavere enn med egne radialer selv om kostnaden for omformerstasjonen til havs 
øker med behovet for en utvidelse.  

En viktig forskjell mellom 3.1 og 3.2 er kostnadsfordelingen mellom havvindkraftverket og 
petroleumsinstallasjonen. Mens kostnaden for havvindprosjektet øker med økt kapasitet på 
omformerstasjonen, reduseres kostnaden for tilknytning av petroleumsinstallasjonen på grunn av 
redusert overføringslengde og redusert behov for omformerstasjon på land. Forholdet mellom 
kostnadskomponentene avhenger av avstand fra land til installasjonene på havs, og kapasiteten i 
havvindkraftverket og lasten på petroleumsinstallasjonen. For eksempel, hvis lasten er høyere enn 
vindkraftproduksjonen, må overføringskapasiteten fra land og i omformerstasjonene økes 
tilsvarende forskjellen mellom last og produksjon. Hvis avstand fra petroleumsinstallasjonen til land 
og til havvindkraftverket er den samme, utgjør kostnadsforskjellen mellom en utvidelse av 
omformerstasjonen på land og til havs hele forskjellen.  

Det er viktig å nevne at eksemplene er relativt enkle og stiliserte i forhold til vurderingene man vil stå 
overfor i et faktisk prosjekt. Eksemplene viser en forenklet beregning av prosjektkostnader for 
spesifikke antagelser om effekt, last og avstand i tre konfigurasjoner. Teknologivalget i hvert 
eksempel er basert på en kvalitativ vurdering av eksisterende løsninger og mulige framtidige 
utviklinger. I alle beregningene har vi brukt kostnadstall for kommersielle prosjekter uten å ta hensyn 
til framtidige kostnadsutviklinger for hver komponent. Framtidig teknologi- og kostnadsutvikling vil 
mest påvirke teknologier som er mindre modne, og er dermed forbundet med stor usikkerhet.  

Sensitivitetsberegningen gir et utfallsrom for kostnadene avhengig av installert effekt, avstand og 
teknologivalg, men viser ikke alle mulige kombinasjoner. Samtidig vil ikke alle konfigurasjonene vi 
har analysert nødvendigvis være mulige eller hensiktsmessig å realisere. Det gjelder f.eks. 
bunnfaste løsninger på store dyp eller AC-forbindelser over store avstander.  

Beregningene viser stor variasjon i kostnadene avhengig av komponentskaleringen, noe som 
understreker at valg av best egnet konfigurasjon og teknologien er veldig prosjektspesifikk.  
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VEDLEGG: BESKRIVELSE AV DATABASEN 

Datainnsamling og -prosessering  

Data er hovedsakelig samlet inn fra offentlig tilgjengelige rapporter og prosjekter. Data er også 
samlet inn fra tidligere prosjekter gjennomført av THEMA og Multiconsult. Noen av dataene er 
anonymisert av hensyn til konfidensialitet, men reflekterer fortsatt et realistisk kostnadsnivå for de 
forskjellige komponentene. Informasjon om komponenter og kostnadsnivå for havvindmodellen 
samlet inn fra rapportene og prosjektene er tilpasset systembeskrivelsen for modelleringen av 
havvindprosjekter.  

Oppgitte kostnader er konvertert til enhetskostnader basert på dimensjonering av havvindsystemene 
i kildene. Enhetskostnadene er oppgitt i EUR/enhet, og antatte valutakurser er inkludert i databasen 
sammen med kildelisten i arket Sources. I noen tilfeller har informasjon om driftskostnader for 
enkelte komponenter manglet, og da har antakelser eller estimater i andre rapporter blitt lagt til grunn 
for beregningene. Disse tilfellene er dokumentert i databasen som kommentarer i arket Raw_Data.  

Struktur på databasen  

Den vedlagte databasen inneholder følgende ark.   

• ReadMe: Inneholder informasjon om oppsettet for databasen. En brukermanual for databasen 
med beskrivelse av hvordan enhets- og prosjektkostnader kan beregnes og hentes ut.  

• Dashboard: Valg av type konstellasjoner for kostnadsberegning av ønsket havvindprosjekt. 
Prosjektkostnader beregnes basert på valgt input og oppgis i EUR hele prosjektet.   

• Raw_Data: Selve databasen med datagrunnlaget for beregninger av prosjekt- og 
enhetskostnader. Hvilke kostnadsdata for de ulike komponentene som blir inkludert i 
enhetsberegningen justeres/tilpasses manuelt ved å sette kolonnen «Include Flag» til 1. 
Således har man mulighet til å gjøre endringer i hvilke kostnadsdata som ligger til grunn 
avhengig av ønsket størrelse eller kapasitet på havvindprosjektet. Evalueringen om 
kostnadsdataen for de ulike komponentene i databasen inkluderes i beregningen av 
enhetskostnader er basert på i hvilken grad den samsvarer med data fra andre kilder, 
dimensjoneringen av havvindprosjektet og THEMAs modell for beregninger av 
havvindprosjekter. I utgangspunktet er databasen stilt inn til å inkludere relevante kostnadsdata 
for havvindprosjekter basert på konfigurasjonene/ eksemplene beskrevet i Del 3.  

• Dashboard_ex.: Et ark er inkludert for hver eksempelberegning i Del 3 med oversikt over 
instillingene i dashboard for beregningene. 

• Result Summary: En oversikt over resultatene for alle eksempelberegningene i Del 3. 

• Component List: Liste over alle komponentene inkludert i modellen. Oversikt over 
enhetskostnader for komponentene er hentet fra Raw_Data hvor «Include Flag» er satt til 1. 
Tilleggsinformasjon på antall kilder som inngår i estimatene av enhetskostnadene, og 
informasjon om høyeste og gjennomsnittlige enhetskostnader. 

• Sources: Inkluderer referansene og fullstendig kildehenvisning til kostnadsdataen for 
komponentene inkludert i arket Raw_data. En komplett kildeliste er også inkludert i følgende 
«Kildeliste database». 

Beregning av prosjektkostnader 

Hvilke prosjektkostnader som beregnes avhenger av hvilke konstellasjoner man velger i Dashboard. 
Her har man flere valgmuligheter for produksjon, overføringssystemet og omformerstasjonene: 

• Produksjon: kapasitet, type fundament (jacket, monopæl etc.), installert effekt 
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• Overføringssystem: kabelvalg - overføringskapasitet, lengde, antall, AC/DC, type (sjø, jord, 
kraft) 

• Omformerstasjon: kapasitet, antall, beskyttere 

Avhengig av teknologivalg blir en del av komponentene i konstellasjonen tilpasset automatisk. F.eks. 
er kablene i det interne kabelnettet for havvindkraftverket satt til «dynamisk» når et flytende 
fundament er valgt. Når man velger HVAC overføring blir kostnaden for omformerstasjonen satt til 
0, mens når man velger HVDC overføring er kostnaden for transformatorstasjonen tilpasset. Det er 
også mulig å inkludere økt kapasitet, flere beskyttere og/eller økt plattformareal på de ulike 
komponentene for å gjøre det mulig å gjennomføre beregningen av et system som er tilrettelagt for 
framtidig utvidelse.  

Basert på valgene i Dashboard hentes de relevante enhetskostnadene og prosjektkostnadene 
beregnes. Resultatet av beregningen presenteres som Output i Dashboard, og med totalkostnader 
for de forskjellige komponentene. For hver komponent kan man se kostnadene fordelt på 
investeringskostnader (CAPEX) og driftskostnader (OPEX).  

Dashboard-arket gir brukeren muligheten til å beregne overordnede kostnader for havvindprosjekter. 
Dersom man ønsker å se nærmere på mer omfattende konstellasjoner kan man bruke Dashboard 
som et verktøy for å beregne deler av systemet hver for seg. Alternativt kan man hente ut 
enhetskostnader fra Component_List for egne beregninger videre.  

Man kan også hente ut mer detaljert kostnadsinformasjon i Raw_Data. Eksempelvis for turbinene 
kan man hente ut kostnadene for rotoren, tårnet og nacellen. Videre kan man f.eks. for nacellen 
hente ut mer kostnadsinformasjon på deler som generatoren og gir. Modellen er strukturert slik at 
selv om man inkluderer kostnadene for komponentene og deres subkomponenter, vil dette ikke 
medføre at kostnadene telles dobbelt. Dataen filtreres slik at subkomponentene summeres, 
gjennomsnittet av summen og den overordnede komponent utgjør da verdien fra kilden.  
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