
 

Equinor, RWE og Hydro vil undersøke muligheter for industriutvikling i området 

rundt Mandal 

Havvind-konsortiet bestående av Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN, har signert en avtale 

med det norske selskapet Windport, om å utforske havnemuligheter i Mandal-området knyttet til 

havvind.   

De tre selskapene har en felles ambisjon om å utvikle en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige 

Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen. Windport AS, et heleid datterselskap av Global Ocean 

Technology, ønsker å levere havnefasiliteter og – tjenester i utviklings- og utbyggingsfasen av en slik 

vindpark. I avtalen som de tre selskapene har signert med Windport AS, er partene blitt enige om å 

utveksle og diskutere informasjon for å vurdere mulighetene for en industriutvikling, som kan levere 

nødvendige fasiliteter og tjenester under utviklingen og byggingen av vindparken. Avtalen omfatter 

ikke base for drift og vedlikehold. Det pågår en separat prosess opp mot mulige norske havner om 

fasiliteter for dette.  

Vi er glade for å ta del i dette initiativet. Den norske regjeringen har satt et mål for havvind i Norge 

på 30 GW innen 2040 og Nordsjøen har noen av de beste vind-ressursene i verden. En havvindpark 

av denne størrelsen kan spille en viktig rolle i å utvide Nordsjøens rolle som et nav for 

energiproduksjon, og skape nye industrielle muligheter, sier Arne Eik, prosjekt direktør for Sørlige 

Nordsjø II fra Equinor. 

 

- Utbredelsen av havvind er avgjørende for at vi skal lykkes med energi-transisjonen i Europa. 

Vi i RWE vil bringe inn vår omfattende erfaring og kompetanse, for sammen med våre 

partnere å bidra til at Norge kan levere på sine ambisjoner for havvind, sier Matilda 

Machacek, Development Nordics RWE Renewables. 

 

- Effektiv sammenstilling og logistikk kommer til å bli svært viktig for prosjekter i Sørlige 

Nordsjø-området. Den proaktive innsatsen som Windport og kommunene i området legger 

ned er imponerende, sier Pål Tore Svendsen, leder av havvind i Hydro REIN.  

 

- Den planlagte utviklingen av havvind i Sørlige Nordsjø II området representerer store 

forretningsmuligheter for Sør-Norge. Vi ser frem til å utforske hvordan Mandal-området kan 

levere de havne-fasilitetene som trengs i samarbeid med Equinor, RWE og Hydro, sier 

Øystein Sunde Pedersen, administrerende direktør i Windport AS.  

 

Den norske regjeringen har annonsert at det vil komme en auksjon for den første fasen av Sørlige 
Nordsjø II området i løpet av 2023. Vinneren av auksjonen vil få muligheten til å utvikle en 1,5 GW 
vindpark som skal levere kraft til det norske fastlandet.  

 

Kontaktpersoner:  

Magnus Frantzen Eidsvold, Equinor: +47 975 28 604 

Øystein Sunde Pedersen, Windport: +47 992 59 319  

  


