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https://youtu.be/pzhbAe31Xhk

• Verdens første flytende havvindpark
• En viktig del av Equinors investering i fornybar energi
• Kom i drift 25 kilometer fra kysten av Peterhead i Skottland i

oktober 20 17
• Fem flytende vindturbiner (a  6 MW ); 254 meter lange
• Produserer elektrisk strøm til 20  0 0 0  husholdninger i

Peterhead

Hywind Scotla nd – studieområ de for prosjektet

https://youtu.be/pzhbAe31Xhk
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Vurdering a v implika sjoner a v flytende ha vvind for ma rint liv

• Internt Equinor- prosjekt 20 20 - 20 23

• Initiert internt som forskningsaktivitet

• Er ikkepålagt gjennom lisens/krav å  følge opp 
aktivitetene

• Mange samarbeidspartnere om de ulike leveransene

• Sikrer høy kvalitet gjennom samarbeid med 
institusjoner som er ledende innenfor ulike tematikker

• Sikrer upartisk framstilling av resultater

• Omfanget måtte begrenses

• Flere områder som trenger mer kunnskap og 
forskning

• Noen av disse dekkes i andre prosjekter (eks. 
samarbeidsprosjekt med NINA om fugl, Hywind
Tampen)

4 delleveranser:

1. Kolonisering på hardt substrat 
2. Lydmålinger (operasjonell lyd) og modellering av 

mulige implikasjoner for pattedyr og fisk
3. Pilotstudier på fisk (biomasse og biodiversitet) 
4. Benthos- studie/sedimentprøvetaking
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Lydmå linger (opera sjonell lyd) – vinter 20 20 /20 21 og vå r/sommer 20 21

• Lydmålingsutstyr ble satt ut i Hywind Scotland og i 
referanseområde (ca 10  km unna) i oktober 20 20

• Utstyret ble hentet opp igjen fra  referanseområdet i januar 
20 21, og fra  vindparken i juli 20 21
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Turbinlyd- ka ra kteristika
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• 24 og 72 Hz-toner (lave frekvenser) dominerer . Svak tone ved ~50  Hz. Kilden for 24 og 72 Hz- toner 
synes å  væ re to forskjellige mekaniske prosesser, men samtidig relaterte prosesser

• Lydenergi angitt i Sound Exposure Level (SEL)  tilbakeregnet til kilden ~ 162.5- 167.2 dB re µPa²m² (ved 5 
knops vindhastighet)
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Tra nsiente lyder fra  a nkringssystemet
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Lyd og implika sjoner for pa ttedyr og fisk – må  modelleres
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Pilotstudier på  fisk (biodiversitet og bioma sse) – sommeren 20 21 

• eDNA (biodiversitet)  og Sailbuoy (biomasse) ; nye teknologier for å  kartlegge fisk i Hywind Scotland

• Hvorfor?

• Prøve ut nye teknologier og samle data som kan gi indikasjoner på biodiversitet og biomasse av fisk i vindparken
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eDNA i Hywind Scotla nd

• Hensikt: Få kunnskap om pelagisk fiskefauna (diversitet)  i vindparken

• eDNA- ekstrahering fra vannprøver

• Pilotstudie for å  teste eDNA- metodikk:

• I marint miljø/vann

• I flytende havvindpark
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Equinor pilots study to understand effects from floating wind 
on marine biodiversity. - equinor.com

https://www.equinor.com/en/where-we-are/united-kingdom/equinor-pilots-study-to-understand-effects-from-floating-wind-on-marine-biodiversity.html
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Sa ilbuoy – a utonom fa rkost i Hywind Scotla nd

• Bruk av Sailbouy for å  kartlegge tilstedevæ relse av fisk og biomasse 

• Ubemannet overflatefarkost med ulike sensorer

• Ekkolodd

• Sensorer for oksygen, sa linitet, temperatur og fluoroscens (klorofyll)

• Kontinuerlig data innsamling i ca 1 måned, gjennomført juli 20 21

Pilotstudie; den første “glider- studien” i en havvindpark (som vi er kjent
med). Deler av studiens hensikt var å  vurdere egnethet for glider-
teknologi som overvåkningsteknologi i et vindparkområde
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Bergen – Scotla nd - Bergen
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Utsetting

Innhenting

Sporlogg fra Bergen til Hywind Scotland (venstre, 15 dager)  og retur (høyre, 
24 dager) . Lenger varighet på retur på grunn av ugunstige væ rforhold
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Ka n vindpa rker fungere som kunstige rev?
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Figur fra  Havforskningsinstituttets rapport 20 20 - 42: Potensielle 
effekter av havvindanlegg på havmiljøet
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G ra dient- tilnæ rming 
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Fire distanser/soner definert:
1. Næ r installasjonene (< 10 0  meter fra  turbinene, lyseblått i 

figuren)
2. I vindparken (området rundt turbinene inkl. 50 0 - meters 

buffersone, mørkeblått i figuren)
3. Lav trafikk- område (området utenfor parken, lysegrått)
4. Utenfor (utenfor overliggende angitte områder)
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Bioma sse og tilstedevæ relse a v fisk i Hywind Scotla nd
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Resultater fra  pilotstudie indikerer en «topp» av biomasse i 
tredje uke av prøvetakingsperioden

«Toppen» er størst næ r strukturene

- Først øker biomasse av planteplankton (grønn linje) , 
dernest zooplankton (blå  linje)  og fiskestimer (rød linje)

- Kan væ re knyttet til turbulens rundt turbiner og mer 
vannmiksing og oppvirvling av næ ringsstoffer; en 
forsterkning av en naturlig oppblomstring

- Hywind Scotland: mye marin begroing, dvs næ ringsrikt 
område

- Vindparken synes ikke å  ha en konstant aggregering av 
fisk

- Enkeltstående fisker (gul linje)  viste ikke tilsvarende 
«topp» i biomasse  næ r strukturene

- Mer biomasse i området rundt (som er høyt trafikkert)  
enn i området rett rundt parken ( lavt trafikkert)

Næ r parken
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Hywind Ta mpen og sa ma rbeidsprosjekt med Ha vforskningsinstituttet og UiB
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https://www.hi.no/hi/nyheter/20 22/mars/havvind- hi- ska l- kartlegge-
fiskebestander- for- utbygging

• Kampanje 24.mars- 2.april
• Fisketokt med «Nesejenta»
• G arn ble satt i ulike distanser fra  de 

planlagte turbinene i Hywind Tampen

• Vil gi et bilde av situasjonen i området 
før parken blir bygget (gradient-
tilnæ rming)

• HI’s Mareano- program skal kartlegge 
bunnforhold i området i juni

• Har også søkt om midler fra  NFR for et 
større prosjekt i Hywind Tampen fra  
20 23
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Sea Sha re

• Fiskeforsøk i samarbeid med Marine Scotland 
Science

• Bruker fiskefeller, teiner og line (dorg)

• Skal gjennomføres i juni – oktober, med et fisketokt
pr måned

• Kan man fiske trygt i flytende vindpark?

• Resultatene vil gi erfaring med å  fiske i en flytende 
vindpark

• Lengde på fiskefelle- kjeder

• Antall feller/teiner

• Tid/varighet for utsetting av utstyr

• Drift/innvikling av utstyr i kabling 
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Kilde: Marine Scotland Science 
(pilottokt i Hywind Scotland juni 20 21)
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Status og planer for internt Equinor- prosjekt i Hywind Scotland
Kari Mette Murvoll, forsker og prosjektleder

Vurdering a v implika sjoner a v flytende ha vvind for ma rint liv
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