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Forskningsalliansen

NORIN
Ambisjon: Nordens ledende 
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NORINs havvindvirksomhet



Norge er god på mye, men 
har forbedringspotensial

OECD peker bl.a. på

•Bevare natur (fokus på land) og 
arealplanlegging

• Sirkulær økonomi

•Utfordrende å nå klimamålene

•Helhetlig forvaltning



Marine 
økosystemer



Natur må ivaretas i alle faser

• Havområdene: Relativt god tilstand, noe nedgang

• Kystområdene: Relativt stabil, noe nedgang

• Klimaendringene påvirker allerede

•Temperatur kan øke med 1-4°C før 2100

•Økende aktivitetsnivå og arealpress

• Havvind vil bremse klimaendringer, men tar tid

• Viktig å ta vare på natur i alle faser av 
havvindutvikling



Rammer som fremmer natur?

• Positiv utvikling for natur og hav
• Næringsplaner
• Prinsipper for arealbruk
• Havmiljølov
• Eierskapsmelding -  «naturstyring» og skifte til 

«naturpositive forretningsmodeller» 

• Havvindregelverket
• Havenergilovforskrift konkretiserer lite
• Konsistente KU-er
• Tidlige forundersøkelser som går over noe tid
• Overvåkingskrav
• Krav/insentiver i prekvalifisering og tildeling

• Ambisjon om naturpositivitet

• Kontinuerlig læring



Utvalgte 
kunnskapshull
• Generelt

• Ikke-kommersielle arter
• Fremmede arter
• Naturlig variasjon
• Flerbruk
• Summen av belastninger

• Havvind
• Reveffekt over tid

• Havsirkulasjon

• Effekt på karbonlagre

• Mikroplast
• Naturpositive vindparker 
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Tiltakshierarkiet for 
PBL – et nyttig verktøy 

• Havenergilovforskriften
• Konsekvensutgreiinga skal skildre 

tiltak som er planlagde for å redusere 
vesentlege negative miljøverknadar. 

• KU-forskriften for PBL § 23. 
Forebygging av virkninger
• Konsekvensutredningen skal beskrive 

de tiltakene som er planlagt for å 
unngå, begrense, istandsette og hvis 
mulig kompensere for vesentlige 
skadevirkninger for miljø og samfunn 
både i bygge- og driftsfasen. 

• Tiltakshierarkiet = mitigation 
hierarchy



Nature-inclusive 
design

• Elementer som kan brukes for å skape 
egnet habitat 

• Kan målrettes mot policyrelevante 
arter (sårbare, kommersielle, etc.)

• Kataloger fra Nederland og USA

• Krav i Nederland 

• DNV & NIVA vurderer virkemidler for 
nordiske vindparker 

• Kan være “stepping stone” for 
fremmede arter

• Må tilpasses til teknologi og biotop



Bærekraftige 
materialer



Materialbehov for havvind

Kilde: IEA, 2022
Kilde: IEA, 2022

• Stål, betong, aluminium, kopper, sink
• Glassfiber og polymerer
• Kritiske råmaterialer: neodymium, 

praseodymium, boron, dysprosium, niobium



Vurdering av bærekraft i et livsløpsperspektiv

•Helsepåvirkningsindikatorer

•Landbruk fotavtrykk

•Material fotavtrykk

•Vannforbruk fotavtrykk

•Klima fotavtrykk

•Økologisk fotavtrykk



Kilde: EEA, 2021 (https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-waste-streams-opportunities-and)

Potensialet for årlig materialgjenvinning i fornybar energi 
sektor innen 2030



Design for sirkulærøkonomi

•Bruk av gjenvunnet materialer 
i nytt utbygging av havvind 
infrastruktur

•Design for:
•  å forlenge holdbarheten av 

materialer,
•  resirkulering, 
•  nytt bruk 

Nytt forslag i Europeisk Green Deal for å:
• gjøre bærekraftige produkter til 

normen, 
• øke sirkulære forretningsmodeller, 
• øke Europas ressursuavhengighet 

Digitalt produktpass



Oppsummering

• Rammer som fremmer bærekraft:
•Marine økosystemer
• Bærekraftige materialer

• Velg arealer klokt 

• Gode og tidlige forundersøkelser

•Oppdatering av planer før bygging

• Bærekraftig design

• Lær av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

• Sats på forskning

• Tverrsektoriell kunnskap og samarbeid
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Takk for oss!
Kontakt:
Solrun.skjellum@niva.no eller 92211745
Cristina.Guerreiro@nilu.no eller 41418487
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