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Veien mot fornybar med 
våre leverandører
Liv-Runi E. Syvertsen
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Offshore wind & electrification Oil & Gas Total backlog Green share

Omstilling mot fornybar og lav karbon løsninger



Elektrifisering av Olje & Gass 
infrastruktur i Norge

• Et sterkt virkemiddel for redusere CO2 utslipp i 
Norge

• Aibel er en ledende total-leverandør for både 
offshore & onshore prosesser og for Strøm fra 
land stasjoner

• Det pågår seks prosjekter med total 
kontraktsverdi på 11 milliarder NOK (inklusiv 
opsjoner) 

• Elektrifisering av Kårstø og Oseberg alene vil 
redusere CO2 utslipp med mer enn 800,000 
tonn per år

• Standard O&G gjennomførings og leveranse 
modell Gassco’s Kårstø onshore gass prosessering og 

eksport terminal, Norge



Bred Offshore vind leveranse kapabilitet

Copyright: Equinor

HVDC solutionsHVDC løsninger Flytende vind Konsept-utvikling

• Ledende leverandør av High Voltage 
Direct Current (HVDC) løsninger

• Fire HVDC offshore konverterings 
platformer er under leveranse

o DolWin 5 til TenneT (Germany)
o Dogger Bank A, B og C for DB 

JV (SSE/Equinor/ENI)

• Pioner innen flytende vind med unik 
relevant erfaring fra olje og gass 
erfaring

• Hovedleverandør til verdens første 
komersielle flytende vind park 
«Hywind Scotland» (utviklet av 
Masdar og Equinor)

• Aibel jobber med flere konsepter for 
flytende vind – focus er å redusere 
kost (LCOE)

• I posisjon som uavhengig 
teknologi/konsept kontraktør



Aibel’s kompetanse er også relevant i andre grønne industrier

Carbon capture 
and storage Biofuels Offshore fish farmingHydrogen



Sensitivity: Internal

HVDC sub-stasjoner – EPCI leveranse modell

HVDC converter 
station

Bygger på erfaring 
fra mange store og  
komplekse EPCI* 

prosjekter

Standardiserte 
løsninger, fast 

partner på HVDC, 
Hitachi Energy.

Prosjekt og 
engineering i 

Norge /Singapore  
Verft i Thailand og 

Haugesund

Krevende kontrakter 
med stor grad av 

pakke og komponent 
innkjøp

Offshore wind farm

DC (direct current)AC (alternating current)

Onshore substation

• Lean topside solution tailored to suit 
capacity levels of 1.2 – 1.4 GW

• 66 kV AC / 320 kV DC voltage input / output

Aibel LEAN HVDC concept1

I posisjon i et raskt 
voksende marked 
med kontinuerlig 

fokus på innovasjon

* EPCI: Engineering, Procurement, Construction, Installation



God samhandling med våre 
leverandører er nøkkelen til suksess

• Samhandling og dialog fra tidligfase
o Standardiserte løsninger
o Morgendagens produkter, felles ambisjoner på innovasjon
o Mekanismer for å sikre konkurransedyktige «repeat» leveranser

Konkurransedyktig pris og forutsigbar leveranse
o Sikre råvarer i et krevende marked
o Beskytte prosjektet fra ukontrollert pris-vekst
o Sikre slutt-leveranser inn mot konstruksjon fasen

• «Back to back» på kontrakts betingelser
o Prisformat
o Produkt og ytelse garantier
o Kontraktsbetingelser inklusiv risiko ansvar

• Etterlevelse og bærekraft
o Etterlevelse og anti-korrupsjon
o HMS, arbeids-standarder og menneske-rettigheter
o Klima og Miljø

Dogger Bank A og B plattformer under 
konstruksjon ved Aibel’s verft i Laem
Chabang, Thailand



Sensitivity: Internal

Klima og miljø fotavtrykk – Økt fokus i 
verdikjeden

• Scope 1 – Direkte utslipp  - Eget utslipp fra egen produksjon

• Scope 2 – Indirekte utslipp  - Eget energi forbruk fra egen 
drift 

• Scope 3 – Indirekte utslipp  - Tredje parts utslipp (rå-varer, 
tilvirkning, logistikk, avfall, transport, reiser etc)

Høyeste potensiale for videre reduksjon av utslipp

Samarbeid og erfaringsdeling på tvers av bransjen er et viktig 
bidrag for å nå målene for utslipps-reduksjon

Takk for meg !




