
—
WEBINAR – KYSTPLAN FOR TROMSØREGIONEN

Klimagassutslipp og elektrifisering av oppdrettsnæringen

Lars Wasa Andersen, ABB



—

November 17, 2020 Slide 2



—

Med utvidet infrastruktur for strøm vil det være mulig med flere
elektrifiserte fartøy, og en større andel av maskinparken vil

kunne gå på elektrisk drift.

Opp mot 80 % av produksjonen ved norske oppdrettslokaliteter
kan ifølge beregningene i denne rapporten elektrifiseres

lønnsomt

https://www.energinorge.no/contentassets/ef7f99cb7a954aa993
93156203f764ad/fullelektrisk-fiskeoppdrett_endeligversjon.pdf
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https://new.abb.com/docs/librariesprovider50/media/abb---bellona---
gr%C3%B8nt-skift-i-havbruk-med-laks-p%C3%A5-
landstr%C3%B8m.pdf?sfvrsn=38238a14_4
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Fullelektrifisering av en havbrukslokasjon
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TransportForflåte Servicetjenester Andre servicetjenester

Hva innebærer det?
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Energiforbruk

80-150KW80-200KW20-40KW 50-150 KW 60-250KW20-60KW

Lukkede anlegg

600-2000 KW
250-600 KW

Små/eldre Store/nye

300m --------------------------------------------10 000m
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Hva trengs av infrastruktur for å realisere dette ?
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Bruk av høyspent ut til forflåte kan løse mange av dagens utfordringer
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Fordeler ved bruk av høyspent

– Anses som sikrere på grunn av strengere krav

– Avstand er ikke en begrensende faktor

– Ingen kapasitetsbegrensninger

– Bruk av lettere og tynnere kabler

– Lavere overføringstap
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Bremnes Seashore – Loddetå (2019 – 2020)

Videohttps://www.seashore.no/elektrisk/
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Planer om fullelektrifisering innen 2022

Prosjektplaner

– Standard for alle anlegg basert på høyspent,
og nok strøm for å drifte anleggene
fullelektrisk.

– Elektrifisering legger til rette for fremtidig
behov rundt digitalisering ved å legge fiber i
alle strømkabler ut til flåtene.

Hofseth Aqua
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Hvordan stimulere til at oppdrettsnæringen fortsetter å kutte sine utslipp?
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Myndighetene Oppdrettsnæringen / leverandørindustrien

– Standardisering av tilkoblinger til båter og utstyr

– Utfordre leverandørindustrien til å levere elektrisk drevet utstyr

– Utfordre leverandørindustrien i å levere energieffektivt utstyr

– Sette mål om andel elektrifiserte anlegg sammen med næringen.
80% av alle anlegg driftes med fullelektrisk innen 2025 ?

– Sette klare krav til utredning av nye lokasjoner.
Er det mulig å drifte utslippsfritt?

– Aktivt påvirke nettselskaper der hvor det er utfordringer med å
få levert strøm.
Oppdrettsnæringen opplever at det både er knapphet på kraft,
men også lange prosesser for å få ført frem strøm.

– ENOVA har flere søknadsprogram for både elektrifisering av
oppdrettsanlegg og båter.

Forslag



Ønsker du mer informasjon ?

Ta gjerne direkte kontakt for en prat

ABB er en totalleverandør som hjelper til med hele prosessen !

Lars Wasa Andersen

Tlf 93283396

Lars.andersen@no.abb.com


