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Havvind testsenter - Muligheter for å 
skape morgendagens teknologi



Amon

• Establert 2016
• 72 medlemmer
• Fleste med bakgrunn fra 

petromaritim sektor
• Arena-status 2018
• Geografisk:

Hovedakse Stord – Egersund 
men med bedrifter fra hele 
landet, og internasjonalt

SRI Services AS

https://sriservices.business.site/website/sriservices/


Klyngens ambisjon

Klyngen skal være en foretrukken global 
totalleverandør innenfor flytende offshore 
vindparker.

• Trend mot større dyp og flytende løsninger 
passer norsk leverandørindustri med sine 
mange års erfaring innen olje og gass / 
maritim.

• Gyllen mulighet til å være med fra starten.



1. Bygge norske leverandørkjeder 

2. Innovasjon – nye konsepter. Test og demo 

3. Satsing i internasjonale markeder 

4. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner 

5. Utvikling av hjemmemarked - Utsira Nord (og 
Nordsjø Sør)

Fokusområder



Marin Energi Testsenter

• Etablert i 2010 i forbindelse med Equinors
Hywind prosjekt

• 3 konsesjoner for flytende turbiner 

• Søker om konsesjon for utvidelse av testfelt



Starten: Hywind

• Hywind ble installert i 2009

• Hywind skiftet eier fra 2019 og blir Unitech 
Zefyros

• Blir en del av Sunstainable Energy Catapult

• Åpnes for eksterne forsknings- og
utviklingsprosjekter



Ny teknologi for flytende havvind

• Makani fra
sommeren 2019

• Først testflyging 
offshore

• Mye norsk innhold

• Tetraspar fra Stiesdal
Offshore Technolgies
installeres fra 2020

• Shell og Innogy er 
hovedinvestorer

• SeaTwirl fra
2020/2021

• Innovasjonsprosjekt 
fra Gøteborg 
Universitet

• Knytter seg tett til 
norsk industry

• Norsea Group er
investor og 19% eier.

• OO-Star fra Olav 
Olsen AS

• Norsk
betongteknologi

• Bassengtestet hos
Sintef Ocean

• Jobber med 
finansiering av
fullskala





Vi ønsker å bygge norske 
leverandørkjeder for 
morgendagens teknologi
.



Ill: KVÆRNER

Norge kan også bli ledende 
på industrialisering av 
teknologi for flytende vind.



Følg oss på 
Facebook og Twitter

Abonner på vårt nyhetsbrev!

www.offshore-wind.no

https://offshore-wind.us20.list-manage.com/subscribe?u=9c68bff693a4114982368936e&id=3cdc275c5e

