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Sammendrag 

NVE har fått i oppdrag av OED å vurdere om det har skjedd «vesentlege endringar som har påverknad 

på grunnlaget for å vurdere områda» siden den strategiske konsekvensutredningen for havvind ble 

ferdigstilt i 2012 (heretter omtalt som Havvindrapporten). Områdene som nå skal vurderes er Træna 

Vest og Trænafjorden–Selvær. Departementet ber også NVE «vurdere alternative avgrensingar, jf. 

innspel om oppdeling av område "Trænafjorden–Selvær».  

NVE vurderer at det ikke er grunnlag for å flytte Træna Vest og Trænafjorden–Selvær fra 

kategori B til kategori A. NVE mener det har skjedd endringer som kan gjøre områdene mindre 

egnet for utbygging. 

NVE har selv gjort en vurdering om det har skjedd vesentlige endringer siden 2012 for fagområdene 

teknologi og kostnad. For å vurdere temaer under naturmiljø og nærings- og samfunnsinteresser har 

NVE sendt brev til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Kystverket, Statnett og Miljødirektoratet der 

vi har bedt dem ta stilling til om det har skjedd vesentlige endringer siden utarbeidelsen av 

Havvindrapporten. I tillegg har NVE bedt om en vurdering fra Forsvarsbygg, Luftfartstilsynet og 

Meteorologisk institutt om eventuelle vesentlige endringer knyttet til deres respektive interesser.  

NVE konkluderer med at det foreligger noen endringer i faktagrunnlaget siden Havvindrapporten ble 

utarbeidet i 2012. Disse endringene gir ikke grunnlag for å flytte Træna Vest eller Trænafjorden–

Selvær fra kategori B til kategori A. De endringene vi mener kan påvirke faktagrunnlaget i størst grad, 

er oppsummert under: 

Endringer for sjøfuglbestander 

NVE vurderer at det kan være viktige endringer for temaet sjøfugl siden Havvindrapporten ble 

utarbeidet i 2012. Ifølge Miljødirektoratet har det vært en betydelig nedgang i viktige 

sjøfuglbestander. Det pågår nå en oppdatering av faggrunnlaget for revidering av forvaltningsplanene 

for havområdene, inkludert tilhørende sjøfuglbestander. NVE mener derfor det er viktig at 

Miljødirektoratet involveres i arbeidet med å kartlegge behovet for en ytterligere utredning av hvordan 

havvindutbygging i de to delområdene vil kunne påvirke sjøfugl. 
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Det er en økning i skipstrafikk siden 2012 som forventes å øke frem mot 2040  

Etablering av havvind kan ha negative virkninger for skipstrafikk. En større utbygging i ett område 

hvor det er mye sjøtrafikk kan påvirke både sikkerhet og fremkommelighet. Denne interessekonflikten 

var også kjent i 2012 og er beskrevet i Havvindrapporten, men skipstrafikken har siden da økt og 

forventes å øke videre frem mot 2040. Dette tilsier at Kystverket bør involveres tidlig for nærmere 

nautiske vurderinger og avklaringer mot skipstrafikken ved en eventuell åpning av Træna Vest eller 

Trænafjorden–Selvær.  

Overlapp med område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i Træna Vest  

Træna Vest strekker seg ca. 1,5 km inn i et område som i 2019 ble åpnet for petroleumsvirksomhet. 

Beslutning om hvorvidt det skal bores en brønn i området vil ifølge Oljedirektoratet bli tatt innen 1. 

mars 2022. Dersom Træna Vest skal åpnes for havvindutbygging må forholdet til 

petroleumsvirksomheten avklares, og NVE mener Oljedirektoratet bør involveres tidlig i prosessen. 

NVE vurderer også at denne type arealkonflikt bør kunne løses med en ny avgrensning av Træna Vest. 

Nytt lovverk kan ha betydning for konsesjonsprosessen for havvind 

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2020. Loven gjelder i sjøterritoriet og indre farvann, 

og ved en eventuell utbygging vil hele Trænafjorden–Selvær og delvis Træna Vest kreve tillatelse etter 

dette lovverket.   

Forutsetninger for teknologi- og kostnadsutvikling ville vært annerledes i dag  

Havvindrapporten rangerte områder ut fra teknisk og økonomisk egnethet. Økonomisk egnethet 

handlet om rangering av områdene etter energikostnaden gitt større utbygginger. Teknisk egnethet tok 

hensyn til fysiske og geografiske forhold, som for eksempel variasjon i dybde, modenhet i teknologi 

og leverandørkjede. 

Det er flere forutsetninger som har forandret seg siden Havvindrapporten ble gitt ut. Designlevetiden 

til moderne vindturbiner har økt med fem år. Det ble forventet bruk av boligplattformer for eventuelle 

utbygninger som Træna Vest, men dette har ikke blitt industristandard. Det ble også vurdert at 

flytende teknologi kunne være konkurransedyktig med bunnfast teknologi på 50 meters dyp, noe som 

ikke er tilfellet i dag. Nye forutsetninger vil påvirke lønnsomheten, men ikke gi nevneverdig utslag i 

rangeringen av områder etter økonomisk egnethet. Flytende havvind er ikke en kommersielt moden 

teknologi i dag, mens bunnfast havvind bygges ut i stor skala. Vi mener at de nye forutsetningene 

tilsier at Havvindrapporten kan brukes til å sammenlikne prosjekter innenfor kategoriene flytende og 

bunnfast havvind, men ikke mellom disse kategoriene. 

NVE vurderer at utviklingen i kraftsystemet siden 2012 i stor grad er som forventet i 

Havvindrapporten.  
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NVE anbefaler at Trænafjorden–Selvær deles i to delområder; Trænafjorden og Selvær, som 

framover behandles hver for seg. 

OED har bedt NVE om å vurdere alternative avgrensninger av områdene. Bakgrunnen for at de ønsker 

en slik vurdering er innspill om å dele opp «Trænafjorden–Selvær» i to separate områder. NVE ba 

derfor relevante etater om innspill til alternative avgrensinger og deling av Trænafjorden–Selvær i to 

havenergiområder. Kun Kystverket og Fiskeridirektoratet hadde direkte innspill til temaet.  

Det foreligger flere argumenter for å dele området. Kystverket ser det ikke som mulig å åpne 

Trænafjorden, men ser det som mulig å åpne Selvær med en arealjustering. Fylkeskommunen i 

Nordland ønsker nedgradering av Trænafjorden til kategori C. For kategoriene friluftsliv, kulturminner 

og reiseliv vil påvirkningene være mindre i Selvær enn i Trænafjorden. Ved deling av området og 

åpning av kun ett, vil påvirkningen på fiskeri bli mindre. 

Det som taler imot deling av området er av teknisk og økonomisk natur. Et mindre areal tilgjengelig 

for turbinplassering vil kunne tvinge frem plasseringer som enten koster mer å bygge ut, eller gir 

lavere produksjon. Et mindre areal kan også føre til en tettere utbygning som kan gi økte vaketap. 

NVE vurderer også at ett lite prosjekt ikke vil kunne dra nytte av skalafordeler. Tillatt 

utbygningskapasitet bør derfor revurderes med tanke på areal og eventuelt nedjusteres ved åpning. 

Dette er alle faktorer som vil gi lavere lønnsomhet. 

NVE mener det også finnes positive virkninger av å dele opp områdene, da konfliktnivået knyttet til 

kysttrafikk, lokalbefolkning, friluftsliv, kulturminner og reiseliv er lavere for Selvær enn for 

Trænafjorden. NVE er enige med fylkeskommunen i at en oppdeling derfor gjør Selvær mer attraktivt 

og Trænafjorden mindre attraktivt. NVE er derimot ikke enig i at dette fører til en endring fra kategori 

B til A for Selvær, da en slik oppdeling også har mulige teknisk-økonomiske negative konsekvenser. 

Vi minner om at det i Havvindrapporten ble funnet at ingen av turbinplasseringene i Trænafjorden–

Selvær har en energikostnad lavere enn gjennomsnittet for alle områdene som ble vurdert. Det er også 

spørsmål rundt den tekniske gjennomførbarheten i Selvær, da dette avhenger av turbinplassering. 
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Innledning 

OED sendte 26. august 2020 et brev til NVE der de viser til Havvindrapporten 2012. Departementet ba 

NVE å vurdere om det har skjedd «vesentlege endringar som har påverknad på grunnlaget for å 

vurdere områda» i utredningen. Områdene de ønsker vurdering av er Træna Vest og Trænafjorden–

Selvær. Departementet ber videre NVE «vurdere alternative avgrensingar, jf. innspel om oppdeling av 

område "Trænafjorden–Selvær."» 

 

Anbefalingene i Havvindrapporten ble gjort på bakgrunn av 12 fagrapporter utført av en 

referansegruppe bestående av NVE, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og Direktoratet 

for naturforvaltning, samt flere konsulentselskaper. I Havvindrapporten ble de 15 områdene delt inn i 

tre kategorier A, B og C, der kategori A er de områdene som ble anbefalt åpnet først. Trænafjorden – 

Selvær og Træna Vest ble vurdert til kategori B. 
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Del 1: Vurdering av om det har skjedd vesentlige endringer  

NVE har vurdert om det har skjedd vesentlige endringer siden Havvindrapporten 2012 på områdene: 

• Teknologi og kostnad 

• Naturmiljø 

• Nærings- og samfunnsinteresser 

For temaene under teknologi og kostnad har NVE gjort en vurdering av om det har skjedd endringer 

siden 2012. For å kunne vurdere temaene under naturmiljø og nærings- og samfunnsinteresser har 

NVE sendt et brev til Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet der vi har 

bedt dem ta stilling til om det har skjedd vesentlige endringer siden utarbeidelsen av den strategiske 

konsekvensutredningen. I tillegg har NVE bedt om en vurdering fra Statnett, Forsvarsbygg, 

Luftfartstilsynet, Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet om eventuelle vesentlige 

endringer knyttet til deres respektive interesser. Havforskningsinstituttet har ikke besvart NVEs 

henvendelse. 

Teknologi og kostnadsutvikling  

Teknisk og økonomisk egnethet 

NVE vurderer at metodene som ble brukt i Havvindrapporten for teknisk-økonomisk sammenligning 

av områder er gode, men at de er mindre egnet til å vurdere enkeltstående områder. Flere av 

forutsetningene for teknologi og kostnader kan med fordel oppdateres. Vurderingene som ble gjort i 

rapporten fra 2012 egner seg best for å veie de flytende havvindområdene i rapporten opp mot 

hverandre og de bunnfaste havvindområdene mot hverandre. 

Rapporten rangerte områder ut fra teknisk og økonomisk egnethet. Økonomisk egnethet handlet om å 

rangere områdene etter energikostnaden gitt større utbygginger. Teknisk egnethet tok hensyn til 

fysiske og geografiske forhold, som for eksempel variasjon i dybde, modenhet i teknologi og 

leverandørkjede. Rangeringen etter teknisk egnethet gav uttrykk for usikkerheter knyttet til når 

teknologi for havvindutbygging i dypere havområder ville være tilgjengelig for fullskala utbygging.  

Det følger her en beskrivelse av NVEs vurderinger i 2020 av underlaget for den tekniske og 

økonomiske egnetheten fra Havvindrapporten i 2012.  

Økonomisk egnethet 

I havvindrapporten ble vindressurser/produksjon identifisert som den avgjørende driveren for 

forskjeller i økonomisk egnethet (målt i LCOE). Havdybde og avstand fra land var også med i 

vurderingen av økonomisk egnethet, men disse hadde ikke avgjørende betydning for LCOE-

beregningene for større utbygginger. I havvindrapporten kan det være undervurdert hvor mye dybde, 

bunnforhold og avstand fra land påvirker kostnadene. NVE har publisert et faktaark med 

sensitivitetsanalyser av dette (faktaark nr.15/2019). I den underliggende fagrapporten «Teknologi- og 

kostnadsutvikling» sto det at den største tekniske enkeltpåvirkningen på LCOE-beregningene ville 

komme fra en økt levetid fra 20 år til 25-30 år. Det er nå tilfelle at offshore vindturbiner designes for 

en levetid på 25 år. Det var også regnet med kombinerte boligplattformer for større vindparker mer 

enn 20 km avstand fra havn (Træna Vest), dette er en trend som ikke har slått til. I stedet drives 

vedlikehold fra skip eller helikopter. Et perspektiv som ikke ble nærmere utforsket i Havvindrapporten 



Side 7

  

 

 

var muligheten for havvindinstallasjoner som er direkte koblet til olje- og gassinstallasjoner, en 

løsning som nå realiseres med Hywind Tampen.. 

I 2012 ble produksjonen beregnet ved å kombinere informasjon om vindforholdene i områdene med 

effektkurver for vindturbiner som kunne være aktuelle. Effektkurven forteller hvor mye hver enkelt 

vindturbin vil produsere ved ulike vindhastigheter. Metoden som StormGeo brukte til å modellere 

vindforholdene anses fortsatt som egnet for bruk på dette detaljnivået. 

Havvindrapporten hadde et 2020-perspektiv. Derfor ble det lagt til grunn 10 MW store vindturbiner i 

produksjonsberegningene, selv om disse ikke var tilgjengelige for kommersielle utbygginger da 

rapporten ble skrevet. For å beregne produksjonen fra en 10 MW vindturbin, skalerte man opp 

effektkurven til en 7 MW vindturbin, som på den tiden var den største tilgjengelige. Skalering av 

effektkurver for større vindturbiner kan introdusere noe usikkerhet i produksjonsberegningene, men 

denne usikkerheten er ikke vurdert til å påvirke rangeringen av områdene fordi det tas utgangspunkt i 

den samme turbinen for alle områdene.  

NVE vurderer at 10 MW vindturbiner fortsatt er en aktuell vindturbinstørrelse for havvind planlagt 

utbygd i 2020 og det bygges i dag. Det har allerede kommet vindturbiner i størrelsen 12-14 MW på 

markedet som er mer aktuelle for en utbygning under planlegging pr dags dato. Det er også ventet at 

vindturbinstørrelsen vil øke ytterligere. Dette kan gi videre kostnadsreduksjoner, ettersom 

turbinstørrelse er blant de viktigste driverne for reduksjoner i havvindkostnader. Større vindturbiner 

gir vanligvis høyere brukstid. Siden man ikke trenger å bygge like mange vindturbiner/fundamenter 

for å oppnå samme energiproduksjon, vil det også gi besparelser på kostnadssiden. 

Avstand er fortsatt viktig i økonomiske vurderinger av havvindområder på grunn av fartøy, 

kabelkostnader, drift og vedlikehold. Slike vurderinger må ses i sammenheng med størrelsen på 

eventuelle utbygginger, men NVE vurderer ikke problemstillingen annerledes nå enn i 2012.  

Det ble anslått lavere investeringskostnader for flytende havvind i Havvindrapporten enn hva som er 

tilfelle for Hywind Tampen, som er det beste eksempelet vi har på investeringskostnader for flytende 

havvind i Norge. I statsbudsjettet er det oppgitt en investeringskostnad på 55 MNOK/MW for Hywind 

Tampen. I Havvindrapporten ble det anslått en kostnad på 31-37 MNOK for flytende havvind 

(oppjustert til 2019-kroner). For bunnfast teknologi derimot er installasjonskostnaden for prosjekter 

verden over fra 2019 oppgitt til 33,5 MNOK/MW (IRENA, 2020). Dette er omtrent i midten av 

installasjonskostandsestimatene fra Havvindrapporten.. 

Drifts- og vedlikeholdskostnadene som ble estimert i Havvindrapporten stemmer godt overens med 

drifts- og vedlikeholdskostnadene til andre havvindprosjekter i Europa. I Havvindrapporten lå 

estimatet på 601 – 672 kNOK/MW, dersom man oppjusterer til 2019-kroner. De globale drifts- og 

vedlikeholdskostnadene for bunnfast havvind som er rapportert for 2018 lå mellom 616 og 1136 

kNOK/MW (IRENA, 2020). Europa lå i den lavere enden av dette spekteret. 

Med utgangspunkt i LCOE har kostnadsnivået for bunnfast havvind falt noe raskere enn det som ble 

forutsatt i Havvindrapporten 2012. I tillegg er det forventninger til at kostnadene vil fortsette å synke 

sterkt for begge teknologier, men relativt sett mer for flytende enn for bunnfast. Havvindprosjekter i 

Europa som ble ferdigstilt i 2019 hadde en vektet LCOE på mellom 765 NOK/MWh og 1382 

NOK/MWh. Globalt ser man en LCOE på 1408 NOK/MWh (IRENA 2020). Norge har veldig gode 

vindressurser som taler for at en burde være i den lavere enden av spekteret. I Havvindrapporten ble 
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det vurdert at områdene ville ha en LCOE mellom 900 – 1200 NOK/MWh i 2012 kroner, eller 1061 – 

1415 NOK/MWh i 2019 kroner. 

Det er store ambisjoner innen flytende havvind. I forslag til statsbudsjett for 2021 forespeiles en 

energikostnad på Equinor sitt neste flytende havvindprosjekt i størrelsesorden 200 MW til 900 

NOK/MWh. Dette er høyt sammenlignet med den forventede strømprisen i Nord-Norge (NO4), hvor 

eventuell produksjon fra Træna Vest eller Trænafjorden–Selvær ville bli levert. I NVEs langsiktige 

kraftmarkedsanalyse fra 2020 er kraftprisen 330 og 350 NOK/MWh i henholdsvis 2022 og 2040. 

Dette viser et stort sprik mellom LCOE og den forventede strømprisen i Nord-Norge (NO4), som for 

øvrig er den landsdelen med lavest forventet strømpris.  

Teknisk modenhet 

Teknologisk modenhet var et av vurderingskriteriene i Havvindrapporten, slik at de områdene som ble 

utpekt som egnet for flytende havvind fikk en noe lavere rangering grunnet usikkerhetene knyttet til 

når flytende løsninger kunne være markedsklare for større utbygginger. Det ble vurdert i rapporten at 

flytende havvind kunne være konkurransedyktig på pris med bunnfast i 2020 ved 50 meters dyp. Dette 

er ikke tilfellet da kun en flytende vindpark er blitt bygget i verden frem til nå, Hywind Scotland, med 

en relativt lav kapasitet på 30 MW. Det er flere andre parker under bygging hvorav flesteparten er 

demoprosjekter. Hywind Tampen på 88 MW er det største prosjektet som er under bygging. Flytende 

havvind regnes derfor ikke som en moden teknologi enda. Bunnfast havvind derimot bygges ut med 

prosjekter på flere gigawatt og er nå en kommersielt moden teknologi.  

Større turbiner vil kunne gi høyere produksjon for flytende og bunnfast teknologi fremover, men 

demonstrasjonsprosjektene for flytende vindturbiner er enn så lenge mindre enn de for bunnfaste 

innretninger med 8,4 MW (Wind float) for flytende, versus 12 MW (Haliade-X) for bunnfast. Flytende 

teknologi har altså ikke realisert turbinstørrelsen på 10 MW som ble forutsatt i Havvindrapporten. 

Større utbygginger vil kunne gi betydelige skalafordeler og drive ned kostnader.  

NVEs vurdering 

NVE vurderer at metoden benyttet i Havvindrapporten for økonomisk sammenligning av områder er 

robust selv med endrede forutsetninger. Årsaken er at det er lagt til grunn de samme forutsetningene 

for alle områder og kun gjort en relativ sammenligning. En eventuell oppdatering av forutsetningene i 

metoden ville altså ikke gitt nevneverdig utslag i rangeringen av områder etter økonomisk egnethet, 

med et mulig unntak for forutsetningen om dybde. Fra et kostnadsperspektiv vil likevel vurderingen i 

Havvindrapporten om at flytende havvind ville ha relativt lik LCOE med bunnfast havvind på 50 

meters dyp få noen konsekvenser. NVE mener vurderingene gjort i Havvindrapporten egner seg best 

for å veie de flytende havvindområdene opp mot hverandre og de bunnfaste havvindområdene opp 

mot hverandre. For noen av områdene passer deler av arealet for flytende teknologi, mens andre deler 

passer best for bunnfast teknologi med hensyn til dybde. Det anses her som mest sannsynlig at en 

teknologi velges for å kunne utnytte skalafordeler. 

Teknologisk modenhet var et av vurderingskriteriene i Havvindrapporten. Flytende havvind har ikke 

nådd det modenhetsnivået nødvendig for utbygningene beskrevet i Havvindrapporten. Vurderingen i 

Havvindrapporten om at flytende havvind ville være konkurransedyktig med bunnfast i 2020 på 50 

meters dyp ble ikke tilfellet. Dette vil slå ut i komparativt høyere kostnader for områder som krever 

flytende teknologi, sammenlignet med områder som kan bygges ut med bunnfast teknologi. 
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Større turbiner vil kunne gi høyere produksjon for flytende og bunnfast teknologi fremover, men 

turbinene i demoprosjektene for flytende vindturbiner er enn så lenge mindre enn de for bunnfaste 

innretninger. Større utbygginger vil også kunne gi betydelige skalafordeler på kostnadssiden.  

NVE mener det først kan gjøres en fullverdig vurdering av det teknisk-økonomiske 

konkurranseforholdet mellom flytende og bunnfast havvind i norske havområder når konkrete 

prosjektforslag foreligger. Likevel er forventningen fortsatt at bunnfast teknologi vil ha lavere 

kostnader enn flytende teknologi frem mot 2030.  

Kraftsystemvurdering og nettilknytning 

I den strategisk konsekvensutredning fra 2012 blir det påpekt både for Træna Vest og Trænafjorden–

Selvær at eksisterende planer for vann- og vindkraft i Nordland vil legge beslag på ledig kapasitet i 

dette nettet i løpet av de neste 10-12 årene. Det står videre at en utbygging av vindkraft i disse 

havvindområdene vil kreve ytterligere nettforsterkninger for eksport ut av Nordland og sannsynligvis 

videre til de store forbruksområdene lenger sør.  

Statnett sin oppdaterte vurdering for nett og kraftsystem 

Statnett har vurdert om det har skjedd vesentlige endringer for nett og kraftsystem for tilknytning av 

Træna Vest og Selvær siden Havvindrapporten ble ferdigstilt. Statnett legger til grunn at det vil ta noe 

tid før eventuell utbygging av havvind blir realisert og at det er aktuelt å vurdere endringer i 

kraftsystemet fra siste vurdering i 2012, via nåtid i 2020 og videre fremover mot 2030.  

Statnett påpeker at det har vært gjort en del investeringer i transmisjonsnett i Nordland siden 2012, 

blant annet er 300 kV-forbindelsen mellom Nedre Røssåga og Klæbu spenningsoppgradert til 420 kV 

(2017). 

Det er også etablert transformering i Svartisen (2017) og Nedre Røssåga mot Ajaure i Sverige (2019). 

Et naturlig neste trinn i nettutviklingen vil være å spenningsoppgradere gjenværende 300 kV-linje fra 

Nedre Røssåga og sørover til Tunnsjødal/Klæbu til 420 kV. Dette vil gi en betydelig økning i 

overføringskapasiteten ut av området. Statnett har ikke startet konkret planlegging av dette og det 

tidligste tidspunktet for en slik spenningsoppgradering vil være rundt 2030. 

Statnett utreder for tiden store planer om nytt forbruk med høy brukstid på Helgeland (500-1000 MW). 

Ved Mosjøen planlegger også Alcoa å øke forbruket sitt ved aluminiumfabrikken. Hvis disse planene 

realiseres vil det avlaste flyten ut av området, som igjen medfører at det er mer kapasitet til ny 

kraftproduksjon i området.   

Det er også bygget ut en god del ny produksjon i Nordland siden 2012. Statnett peker på at Nedre 

Røssåga kraftverk har økt sin installerte kapasitet med 100 MW. Øyfjellet vindkraftverk (400 MW) 

ved Mosjøen bygges nå og planlegges idriftsatt i 2021. I forbindelse med Freyrs planer om en 

batterifabrikk ved Mo i Rana vurderer Freyr også et vindkraftverk på Sjonfjellet på 500 MW med 

mulig driftsettelse rundt 2025. 

Økt forbruk og produksjon nord for Salten vil også kunne påvirke flyten i transmisjonsnettet i 

Nordland, slik at også denne utviklingen må tas med i den totale vurderingen av ledig kapasitet til 

mulig produksjon fra havvindområdene ved Træna. I Statnetts langsiktige markedsanalyse fra oktober 

2020 legges det i basisscenarioet til grunn mer industriforbruk i Nord-Norge enn tidligere. 
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Nord-Sverige (SE1 og SE2) er også et stort overskuddsområde i dag, og snittene nord-sør i Sverige er 

høyt belastet. Det planlegges nå for ny vindkraft i dette området. Med flere 420 kV ledninger i 

parallell så er impedansen i dette nettet lav. Mye av overskuddet i NO4 tar derfor veien gjennom 

Sverige. Kraftprisene i NO4 vil påvirkes av hvor mye vindkraftproduksjon som bygges ut i Sverige.  

Statnett mener på bakgrunn av disse vurderingen at det har vært noen endringer etter 2012 i favør av å 

tilknytte havvind fra Træna Vest og Trænafjorden–Selvær. Det er gjennomført flere nettforsterkninger 

og det er flere store forbruksplaner i området. Statnett påpeker likevel at det på den andre siden har det 

også kommet mer produksjon på land og mer er under planlegging. 

NVEs vurdering av kraftsystem og nettilknytning 

Det har skjedd endringer i kraftsystemet siden konsekvensutredningen ble skrevet i 2012. Flere 

nettforsterkninger som var planlagt i 2012 er nå ferdig bygget. Flere planlagte vind- og 

vannkraftprosjekter er også realisert og det kan komme enda flere frem mot 2030. NVEs langsiktige 

kraftmarkedsanalyse samsvarer overordnet med Statnetts langsiktige markedsanalyser. Vi forventer 

lave priser og stort overskudd i NO4 framover. Nytt industriforbruk vil gjøre kraftoverskuddet mindre 

og kunne føre til litt høyere priser, men det er usikkert hvor mye ny industri som vil bli realisert.   

Elektrifisering av Melkøya vil for eksempel ha mye å si for kraftprisen.  

NVE mener at de endringene som har skjedd i kraftsystemet i stor grad følger den forventede 

utviklingen og planer som ble lagt til grunn i 2012.  

Miljøverdier og arealbruksinteresser  

Naturmiljø 

Innspill knyttet til naturmiljø er sammenfattet under: 

Miljødirektoratet skriver i brev av 23. oktober 2020 at for andre miljøtema enn sjøfugl er de ikke 

kjent med vesentlige endringer i faggrunnlaget. Når det gjelder sjøfugl understreker Miljødirektoratet 

at det har vært en betydelig nedgang i viktige sjøfuglbestander som er registrert siden 2012. Herunder 

viser de til SEAPOPs årsbrosjyre for 2019 og havindikatorene for Norskehavet der det beskrives at 

f.eks. ærfugl har blitt redusert med 70 % i perioden 2000–2018. Over halvparten av sjøfuglartene i 

Norge er nå representert på rødliste for 2015, og ifølge Miljødirektoratet er det lite som tyder på at 

dette kommer til å forbedres når ny rødliste legges fram tidlig i 2021. Med disse endringene i 

risikobildet for artene, mener Miljødirektoratet at det også er aktuelt at de samlede 

konsekvensvurderingene bør endres for dette temaet.  

Miljødirektoratet henviser videre til at bestandssituasjonen for sjøfuglene også har ført til at Stortinget 

har bedt Regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for sjøfugl for å forbedre tilstanden. 

Miljødirektoratet leder dette arbeidet og et utkast vil foreligge i løpet av året, mens selve planen blir 

utarbeidet av KLD i løpet av 2021. Siden 2012 har også SEAPOP fullført kartleggingen av hekkende 

sjøfugl, men disse dataene er allerede noen år gamle (2017). Ny 10-årskartlegging er ikke påbegynt. 

En har også hatt noen forbedringer i datatilgangen som kan øke utsagnskraften i konsekvensanalysene. 

Dette gjelder f.eks. data fra SEATRACK, som ble opprettet i 2014 og siden har instrumentert 1000-vis 

av sjøfugl med sporingsenheter (lysloggere). Med slike data vil man nå kunne si noe om hvilke 

sjøfuglbestander som benytter de aktuelle områdene utenom hekketid. Oppsummering av eksisterende 

datagrunnlag og gjennomføring av slike analyser er en betydelig jobb som Miljødirektoratet mener 
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ikke kunne gjennomføres slik oppdraget fra NVE var gitt nå – verken utfra tidsrammen eller utfra 

nødvendigheten av å involvere av eksterne fagmiljø. 

Sjøfugl Træna Vest 

For dette området vurderer Miljødirektoratet at datagrunnlaget er så tynt at den strategiske 

konsekvensutredningen fra 2012 ikke kunne konkludere på temaet. Sjøfugl var dermed ikke del av 

vurderingen for dette området. Miljødirektoratet har ikke grunnlag for å gjøre supplerende vurderinger 

som fyller dette kunnskapshullet, og de ber om at det må gjennomføres spesifikke studier før en 

eventuell åpningsprosess. De mener at det ikke skal gjennomføres åpningsprosesser for havvind basert 

på et kunnskapsgrunnlag som fastslår at det ikke kan konkluderes på temaet sjøfugl. 

Sjøfugl Trænafjorden–Selvær 

Det generelle behovet for kunnskapsoppgradering mener Miljødirektoratet også gjelder for dette 

området, som ble vurdert blant de tre med høyest konfliktnivå for sjøfugl i Havvindrapporten. 

Miljødirektoratet har ingen informasjon som rokker ved den tidligere vurderingen, men mener det må 

gjennomføres en faglig oppdatering både av datagrunnlag og konsekvensvurdering. De påpeker at det 

er opprettet en SeaTrack-stasjon på Selvær i 2016, som både bekrefter relevansen av området i 

sjøfuglsammenheng, og som gir potensial for et noe bedre datagrunnlag. 

 

NVEs oppsummering og vurdering av naturmiljø 

NVE legger til grunn at det kan være viktige endringer for temaet sjøfugl siden Havvindrapporten i 

2012. Ifølge Miljødirektoratet har det vært en betydelig nedgang i viktige sjøfuglbestander og det 

pågår nå viktig oppdatering av faggrunnlaget for revidering av forvaltningsplanene for havområdene 

og sjøfuglbestander. NVE mener Miljødirektoratet bør involveres i det videre arbeidet med å kartlegge 

behovet for ytterligere utredning av hvordan havvindutbygging i de to delområdene vil kunne påvirke 

sjøfugl.  

Foruten tematikken sjøfugl, konstaterer NVE at det ikke har kommet inn andre innspill som påpeker 

nye, vesentlige endringer eller ny informasjon for vurdering av naturmiljø for de to delområdene. 
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Nærings- og samfunnsinteresser 

Innspill knyttet til nærings- og samfunnsinteresser er sammenfattet under: 

Oljedirektoratet skriver i brev av 28. september 2020 at siden den strategiske konsekvensutredningen 

i 2012 har det blitt tildelt en produksjonslisens som overlapper med det sør-vestlige hjørnet av «Træna 

Vest». Træna Vest strekker seg om lag 1,5 km inn i området som er åpnet for petroleumsvirksomhet. 

Produksjonslisens 1014 ble tildelt i starten av 2019 med Equinor Energy AS som operatør. 

Produksjonslisensen har et arbeidsprogram hvor beslutning om det skal bores en brønn vil bli tatt 

innen 1. mars 2022. Kartutsnittet under viser hvordan produksjonslisens 1014 overlapper med Træna 

Vest. 

 

 

 

Fiskeridirektoratet skriver i brev av 23. oktober 2020 at de har vurdert områdene på nytt og 

observert en liten nedgang i antall fartøy som opererer på de statistiske områdene på og rundt Træna 

Vest og Trænafjorden–Selvær. Dette er de samme områdene som ble vurdert i rapporten fra 2012. Den 

lille nedgangen er primært fra fartøy over 15 menter som fisker etter pelagiske arter på og tett opptil 

Træna Vest. Sildefisket er blant disse artene og er ifølge Fiskeridirektoratet en av de mest dynamiske 
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fiskeriene i Norge og forandrer seg etter vandringsmønsteret til fisken. Fiskeridirektoratet har derfor 

ikke grunnlag for å si at dette fiskeriet er borte fra området.  

Antall fartøy under 15 meter er omtrent på samme nivået som i 2012 med ca. 300 fartøy der en stor del 

av disse er under 11 meter. Ifølge Fiskeridirektoratet er dette er en fartøygruppe som er ekstra utsatt 

ved en potensiell havvindutbygging i området siden mange alternative fiskefelt er utenfor rekkevidde. 

Det er også en fartøygruppe som er vanskelig å spore bevegelsen til, og Fiskeridirektoratet ønsker 

derfor ikke å skille området Trænafjorden–Selvær inn i Trænafjorden og Selvær. Begge områdene har 

stor grad av overlapp med tradisjonelle intervjukartlagte fiskeplasser med faststående redskap. Dette er 

illustrert i kartet under der fiskefelt med passive redskaper er skravert i grått og rekefelt er skravert i 

rosa. Begge typer felt overlapper med Trænafjorden–Selvær-feltene. 
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På bakgrunn av dette vurderer Fiskeridirektoratet at det ikke har fremkommet vesentlige endringer på 

områdene som bør inngå i NVE’s vurdering. Det er derfor ikke grunnlag for å sette opp eller ned 

graderingen på fiskeriaktiviteten på området.  

Fiskeridirektoratet ønsker å presisere at det har vært en betydelig utvikling på sporing av 

fiskeriaktivitet siden arbeidet med å utarbeide områder i 2010 og arbeidet med den strategiske 

konsekvensutredningen i 2012. På bakgrunn av dette ønsker Fiskeridirektoratet et nytt utvalg av 

områder til konsekvensutredning og en konsekvensutredning av nye områder. Dette for å ta i bruk nye 

og mer presise sporingsdata av fiskeriaktivitet og på den måten være bedre utstyrt til å komme opp 

med gode løsninger med minst mulig interessekonflikt mellom fiskeri og vindkraftutbygging. 

Kystverket skriver i brev av 23. oktober 2020 at havne- og farvannsloven som trådte i kraft 1. januar 

2020, gjelder i sjøterritoriet og indre farvann. Det kan fastsettes forskrift om at loven også helt eller 

delvis skal gjelde i Norges økonomiske sone (NØS). Tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen 

eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet, kan ikke etableres uten tillatelse etter § 14 i ny 

havne- og farvannslov. Aktivitet eller tiltak i tilknytning til anlegget, eller de deler av anlegg som er 

innenfor sjøterritoriet (grunnlinjen ut til 12 nautiske mil), krever tillatelse slik reglene er i dag. 

Generelt har det vært en økning i skipstrafikken langs hele kysten og det forventes en videre 

trafikkvekst. Etablering av havenergianlegg vil kunne gi en økt risiko ved passering. Særlig vil større 

ansamlinger i et spesifikt avgrenset område hvor det er betydelig sjøtrafikk, kunne føre til at sikkerhet 

og fremkommelighet påvirkes negativt. Dersom områdene for havvind blir definert uten hensyn til 

sjøtrafikkens seilingsleder, vil det kunne øke risikoen for sammenstøt. Enten ved at sjøtransporten ikke 

har alternative leder å benytte eller at alternativ led har høyere ulykkesrisiko. Dette har betydning for 

liv og helse, samt for miljørisikoen knyttet til akuttutslipp med påfølgende skade på dyreliv.  I tillegg 

bør man ta hensyn til hvorvidt endring av sjøtrafikkens seilingsleder fører til redusert 

fremkommelighet. Alternative leder vil kunne føre til økt seilingstid og dermed økt luftforurensning 

og klimagassutslipp, samt en redusert konkurransekraft for sjøtransporten.  

Ifølge Kystverket har deres frarådinger for åpning av områder for havvind hittil ikke blitt tatt til følge, 

eksempelvis i tilknytning til Utsira. En konsesjonsprosess etter havenergiloven gir begrensede 

muligheter for andre sektormyndigheter til å avgrense eller stanse oppstart innenfor området som er 

åpnet, men Kystverket vil kunne avslå tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14 for tiltak som 

ligger innenfor lovens virkeområde. Kystverket påpeker at dette ikke er en ønsket situasjon, men ber 

om å bli tatt hensyn til før åpning av områder sendes på høring.  
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Trafikkbildet i området  

Både Træna Vest og Trænafjorden–Selvær ligger i samme området. Et utsnittbilde med AIS- data fra 

mai 2019 viser passeringer i begge områdene. I Trænafjorden er det i hovedsak rutegående 

passasjertrafikk og fartøyskategorien «ukjent» som dominerer trafikkbildet. Trænafjorden ligger 

innenfor store deler av farledsarealet (skravert med grønt i figuren under). Selvær berører farleden i 

ene enden. Rutegående passasjertrafikk er i stor grad hurtigbåten og bilfergen som går mellom Træna 

– Selvær og til Stokkvågen og Sandnesjøen med flere daglige avganger.  Kystverket antar at den store 

kategorien fartøy som er «ukjent» er knyttet til fiskefartøy og fritidsfartøy under 15 meter som frivillig 

har montert AIS om bord.  
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Trafikkbildet i delområdet Træna Vest består hovedsakelig av større nyttefartøy, herunder godstrafikk 

og fartøy knyttet til offshore virksomhet, som dominerer trafikkbildet (se kartutsnitt under). Træna 

Vest ligger i et vesentlig trafikkert område, men utenfor hovedled og biled. 

 

  

Træna Vest  

Træna Vest er delvis innenfor territorialfarvannet og vil kreve tillatelse etter havne- og farvannsloven 

§ 14.  I rapporten «Havvind- Strategisk konsekvensutredning» 2012 konkluderte NVE med følgende; 

«Etter NVEs vurdering vil en etablering av vindkraft i området i liten grad påvirke øvrige interesser og 

naturverdier».  Dette til tross for innspill fra Kystverket hvor det ble frarådet åpning i «Fagrapport til 

strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs- skipstrafikk».  
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Bakgrunnen for frarådingen var at området har betydelig trafikk av større fartøy og kompliserte og 

store slep. Til dels er det betydelig gjennomfartstrafikk inn til losbordingsfeltet og hovedleden videre 

fra Åsvær. Det er også mye trafikk mellom Nornefeltet og Sandnessjøen, herunder store slep med 

begrenset manøvreringsevne, samt betydelig fiskeriaktivitet.  

Miljørisikoen ved akutt forurensning ble samlet sett ansett som høy. Den relative uhellsannsynligheten 

ved Træna Vest er høyere enn ved de andre utredningsområdene. 

Ved utslipp av bunkers fra et stykkgodsskip vil influensområdet strekke seg forbi Lofotodden og opp 

til Senja. Skadepotensialet dersom et bunkersutslipp ved Træna Vest inntreffer, betegnes samlet sett 

som høyt.  

Kystverket frarådet på nytt åpning av området i brev til NVE av 26. februar 2018. Siden forrige 

vurdering var Aasta Hansteen-plattformen etablert med tilhørende ny skipstrafikk i nordlig del av 

området.  

Kystverket fraråder fremdeles åpning av området som foreslått. Det har ikke skjedd endringer siden 

2018 som fører til en endring av Kystverkets konklusjon.  

Med en annen arrondering og bruk av IMO-rutetiltak, kan det ifølge Kystverket være mulig å finne 

løsninger som kan muliggjøre etableringen av havvindanlegg i området uten at sjøsikkerheten eller 

fremkommeligheten forringes. Men denne vurderingen baserer seg på sjøsikkerheten og 

fremkommeligheten alene, og Kystverket mener det derfor ikke kan utelukkes at ovennevnte tiltak vil 

kunne påvirke andre interessekonflikter. På grunn av de mange potensielle interessekonfliktene, har 

det for Kystverket ikke vært mulig å gjøre en større analyse av hvor det vil være mest hensiktsmessig å 

anbefale plasseringen av havvindanlegg i området. De konkluderer derfor med at dette bør gjøres 

gjennom en ny strategisk konsekvensutredning. 

Trænafjorden–Selvær  

Trænafjorden–Selvær er innenfor territorialfarvannet og krever tillatelse etter havne- og farvannsloven 

§ 14. Kystverket frarådet åpning av området i «Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av 

fornybar energiproduksjon til havns- skipstrafikk». Frarådingen er gjengitt i den strategiske 

konsekvensutredningen. Bakgrunnen var høy trafikktetthet med blant annet passasjertrafikk. Området 

Selvær er mer egnet så fremt arealet avgrenses slik at farledsarealet faller utenfor.  

Kystverket kan ikke se at det er nye forhold som tilsier en endring av deres fraråding. De vil stille 

høye krav til sikkerhet ettersom det er passasjertrafikk med potensielt svært store konsekvenser for liv 

og helse ved et sammenstøt i området. Det går hurtigbåt, bilferger og et stort antall fartøy som de antar 

er privatpersoners transportmiddel til/fra de andre øyene og Sandnessjøen, samt fiskeriaktivitet. Det 

kan være andre områder i nærheten som utgjør en mindre risiko for sjøtransporten. Kystverket påpeker 

til slutt at de ikke har hatt anledning til å utarbeide forslag til dette og at dette bør gjøres gjennom en 

ny strategisk konsekvensutredning. 

Meteorologisk institutt (MET) skriver i brev av 23. oktober 2020 at for vindkraftutbygging til havs 

er konfliktpotensialet størst for en sameksistens mellom værradar og vindturbiner. Vindturbiner har 

potensialet til å blokkere deler av signalet, samt gi områder med forstyrrelser i radarsignalene. Det 

norske radarnettverket består av 11 radarer, og Sømna værradar var ikke bygget når Havvind-

strategisk konsekvensutredning ble skrevet.  
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Trænafjorden–Selvær ligger i luftlinje omtrent 100 km fra Røst værradar og sørlige del av Træna Vest 

er i underkant av 90 km fra Sømna værradar. I denne avstanden vil MET trolig ikke komme i en 

situasjon der vindturbiner vil blokkere for radarsignalene. MET vil oppleve forstyrrelser i 

radarbildene, og hvis disse arealene blir store, må de vurdere å fjerne ekkoene fra 

publikumsproduktene. MET vil da samtidig fjerne nedbør i områdene som gir signaler med en 

signalstyrke som tilsvarer det som kommer fra turbinene.  

En utbygging av Trænafjorden–Selvær og Træna Vest vil trolig ikke medføre så store feil i MET sine 

observasjoner, at de får en redusert kvalitet av værvarslene. MET har derfor ikke innsigelser mot 

vindkraftutbygging på Træna Vest og Trænafjorden–Selvær. 

I vurderingen av sameksistens mellom vindturbiner og værradar forholder MET seg til internasjonale 

anbefalinger, og da spesielt anbefalingene fra EUMETNET. Disse anbefalingene er nå til revisjon og 

anbefalinger ute til høring indikerer en stor omlegging fra rene avstandsbetraktninger til vurderinger 

av reflekterte signaler i kombinasjon med størrelse på arealer. I dette tilfellet vil trolig ikke utfallet bli 

forskjellig fra dagens praksis, men i framtiden vil rapporten Havvind-Strategisk konsekvensutredning 

fra 2012 i mange tilfeller ikke være sammenfallende med de nye retningslinjene for sameksistens. 

Forsvarsbygg skriver i brev av 2. oktober 2020 at de stasjonære kystradarene i Nord-Norge, herunder 

stasjonen på Træna, ble i Forsvarets langtidsplan i 2016 vedtatt avviklet. Forsvarets infrastruktur i 

form av radiolinjer opprettholdes. Som følge av dette vil kategori C gitt til havenergiområdene Træna 

Vest og Trænafjorden – Selvær i innspillet av 12. juni 2012, endres til kategori B: Realisering av 

vindkraftprosjektet påvirker Forsvarets infrastruktur, men en justering av planene ved endret omfang 

av utbyggingen eller flytting av en eller flere vindturbiner, vil fjerne denne påvirkningen (tiltak hos 

utbygger). Tilpasning til nødvendig «luftkorridor» for radiolinje løses gjennom dialog og tilpasninger i 

detaljplanlegging, herunder nøyaktig plassering og avklaring av høyde på turbinene.  

Forsvarsbygg har lagt til grunn at NVE ved vurdering av alternative avgrensninger skal gi innspill til 

OED på oppdeling av område Trænafjorden–Selvær, og ikke utvidelse eller flytting av områdene. 

Forsvarsbygg har ingen innspill til deling av Trænafjorden–Selvær i separate områder for havenergi, 

men det er viktig at de involveres hvis alternative avgrensninger for områdene skal vurderes.  

Utredningsområdene overlapper for øvrig ikke med eksisterende eller planlagte skyte- og øvingsfelt i 

sjø. 

Luftfartstilsynet skriver i brev av 23. oktober 2020 at de i har vært i kontakt med Avinor Flysikring 

AS som har gjort en vurdering av konsekvenser for kommunikasjons-, navigasjons-, og 

overvåkingsanlegg. Med avstander på 40 km eller lengre ut til havvindparkene fra Avinor sine 

kommunikasjons-, navigasjons-, og overvåkingsanlegg, vurderes det at parkene ikke vil innvirke 

negativt på Avinor sine installasjoner for kommunikasjons- eller navigasjons anlegg.  

En vindpark i Træna Vest vil være i siktlinjen for Vega MSSR Radar. Det vurderes at vindparken i 

liten grad vil påvirke signalene for radaranlegget. Om det skulle være behov for tiltak på radaren for å 

filtrere bort uønskede signaler forårsaket av vindparken, må dette ifølge Luftfartstilsynet bekostes av 

utbygger av havvindparken. Vurderingene er gjort med referanse til anbefalingene i EUROCONTROL 

Guidelines, EUROCONTROL GUIDE-130, som gjelder for vindturbiner med tre turbinblad og en 

nav-høyde på opptil 200 meter, samt i henhold til ICAO EUR DOK 015.  
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Denne vurderingen omfatter ikke vurdering av konsekvenser på inn- og utflygningsprosedyrer, IFR 

helikopterruter, samt forholdet til minstehøyder for vectorering (PANS OPS v/AIM), eller vurdering 

av VFR-ruter.  

Når det gjelder offshore helikoptertrafikk har det ikke skjedd noen endringer i operasjonsmønsteret i 

området siden 2012.  

Luftfartstilsynet har også vært i kontakt med Luftforsvaret om saken og de hadde en del innspill. For 

at disse innspillene skal bli synliggjort og ivaretatt, anbefaler Luftfartstilsynet at NVE tar direkte 

kontakt med Luftforsvaret ved Luftoperativt Inspektorat (LOI). 

NVEs oppsummering og vurdering av nærings- og samfunnsinteresser 

NVE har mottatt innspill som tilsier at det siden 2012 har skjedd endringer knyttet til nærings- og 

samfunnsinteresser som kan ha betydning for anbefalingene i Havvindrapporten.  

Etablering av havvind vil kunne gi en økt risiko ved passering av skipstrafikk. Særlig vil større 

ansamlinger i et spesifikt avgrenset område hvor det er mye sjøtrafikk, kunne føre til at sikkerhet og 

fremkommelighet påvirkes negativt ifølge Kystverket. Denne interessekonflikten var også kjent i 2012 

og er beskrevet i Havvindrapporten, men skipstrafikken har generelt vært økende og må også 

forventes å øke frem mot 2040. Dette tilsier at Kystverket bør involveres tidlig for nærmere nautiske 

vurderinger og avklaringer mot skipstrafikken ved eventuell åpning Træna Vest eller Trænafjorden–

Selvær. I denne sammenheng er det også verdt å merke seg at Aasta Hansteen-plattformen nå er 

etablert ca. 200 km nordvest fra Træna Vest med tilhørende ny skipstrafikk i nordlig del av området. 

Ellers registrerer NVE at Fiskeridirektoratet kommenterer at det har vært en liten nedgang i antall 

fiskefartøy som opererer på de statistiske områdene på og rundt Træna Vest og Trænafjorden–Selvær, 

og at dette primært gjelder fartøy over 15 meter. 

Træna Vest strekker seg ca. 1,5 km inn i ett område som i 2019 ble åpnet opp for 

petroleumsvirksomhet. Beslutning om det skal bores en brønn i området vil ifølge Oljedirektoratet bli 

tatt innen 01.03.2022. NVE legger til grunn at dersom Træna Vest skulle blitt åpnet opp for 

havvindutbygging må det søkes løsninger med petroleumsnæringen, og vi mener Oljedirektoratet bør 

involveres tidlig for å avklare forholdet til næringen. 

De stasjonære kystradarene i Nord-Norge, herunder stasjonen på Træna, ble i 2016 vedtatt avviklet. 

Som følge av dette vil virkningene for forsvarets infrastruktur reduseres, og eventuelle utfordringer vil 

kunne løses ved god detaljplanlegging av vindkraftparken. 

Når det gjelder værradarer vil det ifølge Meteorologisk institutt være potensial for konflikt med 

havvindturbiner da disse kan blokkere signaler og gi forstyrrelser i radiosignalene. Det finnes i dag 11 

radarer i det norske radarnettverket, og Sømna værradar var ikke bygget da Havvindrapporten ble 

utarbeidet i 2012. Etter NVEs vurdering bør det legges vekt på virkninger for værradarer i 

vindkraftsaker dersom det er sannsynlig at værradarenes funksjon blir vesentlig påvirket. Det er 

avstanden mellom værradar og vindturbin, samt plassering av vindturbinene, som er av betydning når 

det gjelder virkninger for værradarer.  
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Nytt lovverk 

Havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2020. Loven gjelder i sjøterritoriet og indre farvann, 

og sier at tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i 

farvannet, ikke kan etableres uten tillatelse etter § 14. Aktivitet eller tiltak i tilknytning til anlegget, 

eller de deler av anlegg som er innenfor sjøterritoriet (grunnlinjen og ut 12 nautiske mil), krever 

tillatelse slik reglene er i dag. Se kartutsnitt under for oversikt over de ulike sonene i sjøterritoriet.  

Ved en eventuell utbygging vil hele Trænafjorden–Selvær og delvis Træna Vest kreve tillatelse etter 

havne- og farvannsloven § 14.  

Det kan også fastsettes forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde i Norges økonomiske sone 

(NØS).  
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Krav om merking av luftfartshinder 

I Havvindrapporten er det kort omtalt at vindkraftverk vil være et luftfartshinder og må derfor merkes i 

henhold til gjeldende forskrifter for luftfartshindre.  

I 2014 kom det en ny forskrift om merking av luftfartshindre der kravene til lysmerking av 

vindturbiner ble strammet inn (Luftfartstilsynets forskrift BSL E 2-1.). 

 

• Vindturbiner med totalhøyde inntil 150 meter skal merkes med mellomintensitets hinderlys 

type B eller C (2000 candela, rødt fast eller blinkende hinderlys). 

 

• Vindturbiner med totalhøyde på 150 meter eller høyere skal merkes med høyintensitets 

hinderlys type B (100 000 candela hvitt blinkende lys i dagslys, 2000 candela hvitt blinkende 

lys i mørket).  

En gjennomsnittlig europeisk offshore vindturbin installert i 2019 er på 7.2 MW (GWEC, 2020), en 

tårnhøyde på 120 meter og en totalhøyde på 200 meter er vanlig, og vi forventer at høyden på 

vindturbinene vil øke i årene fremover. Dette betyr at krav om høyintensitets hinderlys vil gjelde for 

havvind. Dette kan ha betydning for havvindområder som er synlig fra bebyggelse og er en virkning 

som ikke i særlig grad er vurdert i Havvindrapporten. En eventuell utbygging av Trænafjorden–Selvær 

vil være synlig fra land og virkningen av høyintensitetslys må vurderes nærmere. 

 

Del 2: Deling av Trænafjorden – Selvær 

OED har bedt NVE vurdere alternative avgrensinger på bakgrunn av innspillet til fylkeskommunen i 

Nordland om oppdeling av område "Trænafjorden–Selvær i to separate områder. Fylkeskommunen tar 

utgangspunkt i kategoriseringen gjort i Havvindrapporten 2012 og ønsker å kategorisere Trænafjorden 

som kategori C område og Selvær som ett kategori A område.  

Mottatte innspill på alternative avgrensinger 

Denne oppdelingen ble anbefalt av Kystverket tilbake i 2012 som vurderte områdene hver for seg med 

tanke på kysttrafikk. De fraråder åpning av begge områdene slik de er. Trænafjorden anser Kystverket 

som helt uegnet da det er det mest trafikkerte området i Havvindrapporten. Dette har ifølge Kystverket 

ikke endret seg. De er derimot åpne for at Selvær kan åpnes med en justering av arealet gitt i 2012 ved 

at farleden i det nordøstlige hjørnet utgår fra arealet. Fiskeridirektoratet fraråder oppdeling og åpning 

av områdene på bakgrunn av arealbruk av omtrent 300 fartøy i gruppen under 11 meter, som de anser 

som spesielt sårbare og overlapp med areal kartlagt som tradisjonelle intervjukartlagte fiskeplasser. De 

andre kontaktede aktørene hadde ingen syn på deling av dette området. 

NVEs vurdering 

Dersom kun delområdet Selvær åpnes for havvindutbygging, vil omtrent to tredjedeler av arealet som 

Fiskeridirektoratet frarådet, forbli uåpnet. En slik løsning vil medføre at konsekvensene for fiskeri 

reduseres sammenlignet med konsekvensene som ble vurdert i Havvindrapporten. NVE mente da at 

konsekvensene kunne reduseres til akseptable nivå ved prosjektspesifikke utredninger, detaljplan og 

tilrettelegging for sameksistens som åpning av fiske med passive redskaper i vindkraftverket. 

Det er flere momenter en må se på ved en eventuell deling av områdene. Fra et teknisk økonomisk 

ståsted vil en oppdeling av områdene føre til at en bør revurdere antatt mulig kapasitet for de 
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respektive områdene. Kapasiteten satt i Havvindrapporten er 100 – 300 MW for det samlede området 

vurdert, området har et arealbehov på 7 – 19% avhengig av utbygd kapasitet. Dette hjelpes ikke av 

større vindturbiner da disse har et større arealbehov pr MW, gitt forutsetningene for avstand mellom 

vindturbiner i Havvindrapporten. Med et moderne havvindperspektiv anses dette allerede som et 

relativt lite prosjekt, som da muligens vil bli mindre. I det samlede området er det utregnet at 49% av 

området har dybde mellom 0 – 60 meter, med størst andel av dypere områder i Trænafjorden. Dette 

gjør Trænafjorden til et område med muligheter for å bruke både bunnfast og flytende teknologi. 

Selvær vil primært være ett område for bunnfast teknologi, men det bemerkes i Havvindrapporten at «i 

Selvær finnes det mange små øyer og skjær» som gjør at «dette delområdet kan være noe utfordrende» 

og «delområdet kan ikke sies å være et konvensjonelt havvindområde». Miljødirektoratet går dit i sitt 

innspill i 2020 at de beskriver Trænafjorden – Selvær som at det «langt på vei likner et landbasert 

anlegg når det gjelder konfliktbildet», dette er med på å illustrere at dette ikke er et klassisk 

havvindområde.  

Når det gjelder sjøfugl er konsekvensene vurdert i Havvindrapporten til å være størst for Selvær som 

har store kolonier med Storskarv og rasteplasser for trekkende Hvitkinngås. 

Med tanke på miljørisiko vil en deling av områdene føre til en lavere vurdert miljørisiko for Selvær 

enn Trænafjorden, da trafikkbildet er helt annerledes i de to delområdene hvor Selvær er betydelig 

mindre trafikkert. 

For kategoriene landskap, friluftsliv, kulturminner og reiseliv beskrives det i Havvindrapporten at den 

negative påvirkningen vil være minst ved utbygning i delområdet Selvær.  

NVE vurderer det til at det er mange positive aspekter ved å dele opp området, da spesielt med tanke 

på konfliktnivå knyttet til en eventuell havvind utbygging. NVE er her enige med vurderingen til 

fylkeskommunen i deres høringsinnspill til «forslag om opning av område for fornybar energi til havs» 

at en oppdeling av områdene gjør Selvær mer attraktivt og Trænafjorden mindre attraktiv med tanke 

på konfliktnivå. NVE er derimot ikke enig i at dette fører til en endring fra kategori B til A for Selvær, 

da en slik oppdeling også medfører mulige teknisk økonomiske negative konsekvenser som lavere 

tillatt utbygningskapasitet og en tettere utbygning som kan føre til økte vaketap, lavere produksjon og 

derav lavere lønnsomhet. Og det minnes om at det i Havvindrapporten fra 2012 ble funnet at ingen av 

turbinplasseringen i Trænafjorden–Selvær har en energikostnad lavere inn gjennomsnittet i rapporten. 

Det er også spørsmål rundt den tekniske gjennomførbarheten i området da dette avhenger av 

turbinplassering, som blir mer problematisk med et mindre tilgjengelig område. Likevel vurderer NVE 

at det er fordelaktig og dele områdene, da dette minsker konfliktnivået for Selvær betraktelig.  

NVE anbefaler at Trænafjorden – Selvær deles i to delområder; Trænafjorden og Selvær, som 

framover behandles hver for seg. 
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Del 3: NVEs vurdering  

Flere relevante statlige etater mener Havvindrapporten er utdatert 

Det påpekes i flere av innspillene fra øvrige aktører at kunnskapsgrunnlaget er omtrent 10 år gammelt, 

og at de ønsker en ny strategisk konsekvensutredning og en utpekning av mulige nye områder og/eller 

revurdering av de eksisterende områdene. 

NVE vurderer at det ikke er grunnlag for å flytte Træna Vest og Trænafjorden–Selvær fra 

kategori B til kategori A. 

Både Træna Vest og Trænafjorden–Selvær bør fortsatt være i kategori B. Områdene som vurderes ble 

også vurdert til å være i kategori B i 2012. Altså ikke av de best egnede områdene i utredningen. 

I Havvindrapporten fra 2012 definerte NVE kategori B som: 

«Utredningsområder som har utfordringer knyttet til enten tekniske aspekter og/eller eksisterende 

arealinteresser eller naturmiljø. Utfordringene antas å kunne løses ved framtidig teknologiutvikling, 

nettiltak og/eller avbøtende tiltak. NVE anser at disse områdene kan åpnes når teknologien er moden 

nok, når nettiltakene er utført, og/eller hvis interessemotsetningene kan løses.» 

Ut fra innspillene fra aktørene vi har vært i kontakt med, er det tydelige interessemotsetninger i begge 

områdene. NVE mener disse kan løses, men ikke med de eksisterende arealinndelingene. Når det 

gjelder nettiltak vurderer| NVE at de endringene som har skjedd i kraftsystemet i stor grad følger den 

forventede utviklingen og planer som ble lagt til grunn i 2012 

NVE mener det har skjedd endringer som kan gjøre områdene mindre egnet for utbygging. 

NVE har i Del 1 gjort en vurdering av teknologi- og kostnad, naturmiljø og nærings- og 

samfunnsinteresser. Hovedpunktene fra denne vurderingen er: 

• Endringer for sjøfuglbestander 

• Økning i skipstrafikk siden 2012 - som forventes å øke frem mot 2040  

• Overlapp med ett område åpnet for petroleumsvirksomhet i Træna Vest 

• Nytt lovverk kan ha betydning for konsesjonsprosessen for havvind 

• Forutsetninger for teknologi- og kostnadsutvikling ville vært annerledes i dag 

NVE mener derfor at det har skjedd endringer i vurderingsgrunnlaget til Træna Vest og 

Trænafjorden – Selvær.    

Oppsummering Træna Vest 

Slik som arealet er definert i dag, vurderer Kystverket at området ikke egner seg for åpning grunnet 

høy skipstrafikk av en vid gruppe fartøystyper. Dersom arealet justeres, vil det ifølge Kystverket være 

mulig å begrense konfliktene knyttet til skipstrafikk betydelig og tilrettelegge for åpning av deler av 

området. Fiskeridirektoratet peker på at Træna vest er et aktivt fiskeriområde og at havvind således 

kan medføre tap av betraktelige verdier tilknyttet dette. Træna vest overlapper også med 

produksjonslisens 1014 og bør innskrenkes etter innspill fra Oljedirektoratet for å unngå arealkonflikt. 

Træna vest er ikke kartlagt for sjøfugl. 
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Oppsummering Trænafjorden 

Ved en oppdeling av Trænafjorden–Selvær vil Trænafjorden være det høyest trafikkerte området i 

Havvindrapporten fra 2012 og trafikkbildet har ikke endret seg siden det. Av den grunn fraråder 

Kystverket på det sterkeste å åpne området for havvindutbygging. Fiskeridirektoratet er også imot 

åpning med bakgrunn i påvirkningen på fiskeriinteresser generelt og påvirkningen på mindre 

fiskefartøy spesielt. Det tolkes også at åpning ikke er ønsket av fylkeskommunen da de ønsker en 

nedgradering av området i form av kategori. Trænafjorden er også det området som treffes best av 

Miljødirektoratets beskrivelse av et anlegg som «langt på vei likner et landbasert anlegg når det 

gjelder konfliktbildet». 

Oppsummering Selvær 

Ved en oppdeling av Trænafjorden–Selvær vurderes Selvær til et område med relativt lavt 

konfliktnivå. Med en arealjustering av området slik at det ikke inkluderer en farled i det nordøstlige 

hjørnet vil det være lite konflikt med kysttrafikk. Fiskeridirektoratet fraråder åpning av områdene på 

bakgrunn av arealbruk for omtrent 300 fartøy i gruppen under 11 meter som de anser som spesielt 

sårbare. NVE legger til grunn at ved en oppdeling av Trænafjorden–Selvær, og åpning av kun Selvær, 

så vil omtrent to tredjedeler av arealet som Fiskeridirektoratet fraråder åpnet, forbli uåpnet. NVE 

mener da at de resterende konsekvensene for fiskeri kan reduseres til et akseptabelt nivå ved 

eventuelle prosjektspesifikke utredninger, detaljplanlegging og tilrettelegging for sameksistens. 

Området beskrives likevel i Havvindrapporten som ett område med mange små øyer og skjær som kan 

være noe utfordrende. Dette kan skape problemer for fartøyene som brukes for installasjon av 

vindturbiner. Det er også noen beboere på Selvær som må ivaretas og et eventuelt havvindkraftverk vil 

være synlig fra både Selvær og Træna. 

Andre vurderinger 

Metode og prosess 

NVE har mottatt flere høringsinnspill som påpeker at vurdering av havvindområdene i Nordland og 

områdene ellers i Havvindrapporten burde gjennomgå en ny strategisk konsekvensutredning eller at 

hele utvelgelsesprosessen bør revurderes. Fiskeridirektoratet og Kystverket ønsker en ny strategisk 

konsekvensutredning med utpeking av nye mulige områder. Kystverket foreslår også revurdering av 

de allerede utpekte områdene. Miljødirektoratet mener at det bør kreves et mer «spesifikt faggrunnlag» 

og påpeker at det ikke er «klargjort gjennom arbeidet med havenergiloven eller -forskriften hvilket 

konkret kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for åpning». Miljødirektoratet påpeker også at 

store deler av faktagrunnlaget er mer enn 10 år gammelt. Fiskeridirektoratet peker implisitt også på 

dette når de bemerker at det har vært en betydelig utvikling på sporing av fiskeriaktivitet siden 

Havvindrapporten ble utarbeidet.  

NVE er enig i at det er et aldrende datagrunnlag i Havvindrapporten. Vi mener ny kunnskap og nye 

metoder bør benyttes for å legge til rette for gode avgjørelsene for om havvindutbygging skal bli 

realisert. Vi ønsker i denne sammenheng å bemerke at det er kommet få innspill med opplysninger 

som tilsier at det har skjedd vesentlige endringer i kunnskapsgrunnlaget siden 2012, og at denne 

prosessen kun har handlet om åpning av områder, og ikke spesifikke prosjekter. Et eventuelt prosjekt 

vil med høy sannsynlighet gjennomgå en prosjektspesifikk konsekvensutredning, og i en slik prosess 

vil det være mulighet for å tilpasse arealet til det gitte prosjektet.  
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Under følger en sammenfatning av innspillene fra Fiskeridirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet 

som omhandler metode og prosess: 

• Fiskeridirektoratet ønsker å presisere at det har vært en betydelig utvikling på sporing av 

fiskeriaktivitet siden arbeidet med å utarbeide områder i 2010 og arbeidet med den strategiske 

konsekvensutredningen i 2012. På bakgrunn av dette ønsker Fiskeridirektoratet et nytt utvalg 

av områder til konsekvensutredning og en konsekvensutredning av nye områder. Dette for å ta 

i bruk nye og mer presise sporingsdata av fiskeriaktivitet og på den måten være bedre utstyrt 

til å komme opp med gode løsninger med minst mulig interessekonflikt mellom fiskeri og 

vindkraftutbygging. 

• Kystverket skriver at de tidligere har frarådet bruk av områdene Træna Vest og Trænafjorden–

Selvær. Kystverket kan ikke se at dette ble hensyntatt av NVE i den strategiske 

konsekvensutredningen. Det fremgår heller ikke hvilke avveininger som har blitt gjort av 

NVE i den forbindelse. Kystverket gjentok sin fraråding i 2018 på forespørsel fra NVE. 

Kystverket mener at det tilrettelegges for åpning av områder for havvind som i realiteten ikke 

kan benyttes som tiltenkt. Slik de ser det er det ikke hensiktsmessig å utsette avgrensningen av 

området til konsekvensutredningen eller til søknader om tillatelser fra den enkelte 

sektormyndighet. Sistnevnte kan også resultere i et avslag. Kystverket anbefaler at det 

utarbeides en ny strategisk konsekvensutredning der man vurderer på nytt hvilke områder som 

er aktuelle for havvind på landsbasis. De mener det også bør vurderes om andre områder er 

mer egnet samlet sett, eller om man kan justerer grensene og plasseringen for de områdene 

som allerede er trukket frem. 

Kystverkets erfaring så langt er at deres frarådinger til åpning av områder for havvind ikke blir 

tatt til følge, eksempelvis i tilknytning til Utsira. En konsesjonsprosess etter havenergiloven 

gir begrensede muligheter for andre sektormyndigheter til å avgrense eller stanse oppstart 

innenfor området som er åpnet. Kystverket vil kunne avslå tillatelse etter havne- og 

farvannsloven § 14 for tiltak som ligger innenfor lovens virkeområde. Dette er imidlertid 

ingen ønsket situasjon og de anmoder om at deres innspill blir tatt hensyn til før åpning av 

områder sendes på høring. 

• Miljødirektoratet mener det ikke er noen selvfølge at det faglige underlaget i 2012-

utredningen skal være grunnlaget for åpning av arealer til etablering av havvind. Denne 

vurderingen bygger på at åpning av områder er av stor betydning for beslutningen om 

fremtidig utbygging, uten at det er klargjort gjennom arbeidet med havenergiloven eller -

forskriften hvilket konkret kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for en åpning. Dette 

er i motsetning til de prosjektspesifikke konsekvensutredningene, som er spesifisert i 

havenergiforskriften. I lys av de senere prosessene mener Miljødirektoratet det virker som det 

er ganske tilfeldig hvorvidt 2012-utredningen traff det kunnskapsnivået som skal kreves i 

fremtidige åpningsprosesser, slik som denne. Miljødirektoratet tenker da både på den 

omfattende regelverksutviklingen og de erfaringene de har gjort seg med vindkraft siden den 

gang.  

De mener at det bør kreves et mer spesifikt faggrunnlag enn det det som ble laget til 2012-

utredningen, og at dette bør tilpasses situasjonen i større grad enn det en gjorde den gang. 

Behovet for situasjonstilpasning illustreres godt i dette tilfellet med ett tydelig 

offshoreområde, og et annet som langt på vei ligner et landbasert anlegg når det gjelder 
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konfliktbildet, og som skal behandles etter energiloven. Åpning av dette området må etter 

deres vurdering sees i lys av det som eventuelt blir opplegget for regional behandling av 

vindkraft på land.  

En annen generell betraktning fra Miljødirektoratet er alderen på grunnlaget for 2012-

utredningen. Store deler av faktagrunnlaget vil være mer enn ti år gammelt. Man kan her 

trekke en parallell til erfaringen med de store konfliktene knyttet til de vindkraftprosjektene på 

land som bygger på gamle konsekvens-utredninger. De mener derfor at 2012-utredningen er et 

utmerket grunnlag for videre vurdering av de arealene som er beskrevet der, men at åpning av 

nye områder må bygge på en ny områdespesifikk konsekvensutredning – der omfanget og 

presisjonsnivået må avklares gjennom en videre prosess. 

Miljødirektoratet mener ellers at det er noen problemstillinger knyttet til utredningskravene 

for områder som ikke ble prioritert som A-kategori i 2012-utredningen. Dette betyr etter deres 

vurdering at åpning av disse områdene må bygge på en annen totalvurdering enn den gang, og 

at dette krever støtte av et endret faggrunnlag.  

Til slutt vil også Miljødirektoratet kommentere involveringen av Fylkesmannen, som de 

mener er miljøforvaltningens viktigste utøvende part på dette området, og som må være part i 

åpningsprosesser som dette. Det gjelder særlig områder innenfor grunnlinjen, slik som 

Trænafjorden–Selvær. Siden de ikke var invitert inn i denne runden har Miljødirektoratet gjort 

en enkel avklaring dem imellom. Konklusjonen er at Fylkesmannen i Nordland generelt støtter 

de innvendingene som kommer til uttrykk i denne uttalelsen, men at de står helt fritt til å 

komme med egne og eventuelt avvikende synspunkter når de blir direkte involvert i prosessen. 

 

Bemerkninger 

Luftfartstilsynet anbefalte NVE å ta direkte kontakt med Luftforsvaret ved Luftoperativt Inspektorat 

(LOI). NVE har valgt å ikke følge dette opp, da forsvarsbyggs representant skriver i sin 

korrespondanse med NVE at vedkommende «vil samordne Forsvaret sin uttalelse til saken». 

 


