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OUTREACH AND COMMUNICATION VISION AND GOALS FOR NOWITECH

NOWITECH is an internati onal precompeti ti ve NOK 320 million (2009–2017) research 
cooperati on on off shore wind technology co-fi nanced by the Research Council of 
 Norway, industry and research partners.

VISION
• Contributi ng to large scale deployment of deep sea off shore wind turbines,
• An internati onally leading research community on off shore wind technology enabling industry partners to 

be in the forefront.

OBJECTIVE
Precompeti ti ve research laying a foundati on for industrial value creati on and cost-eff ecti ve off shore wind 
farms. Emphasis is on “deep-sea” (+30 m) including bott om-fi xed and fl oati ng wind turbines.

KEY ISSUES
Innovati ons, knowledge building and educati on aiming to reduce the cost of energy from off shore wind 
farms.

ORGANIZATION
NOWITECH is organized with a General Assembly (GA), a Board, a Centre Director, a Scienti fi c  Committ ee 
(SC), a Committ ee for Innovati on and Commercialisati on (CIC) and a Centre Management Group (CMG).

The research acti viti es are organised into three work packages (WPs): Substructures and numerical tools 
(WPA), Operati on & Maintenance and Materials (WPB), Grid and Wind Farms (WPC).

General Assembly 
All Parties

Chair: NTNU

Board
11 representatives

Scientific Committee
Lead: Trond Kvamsdal / NTNU

International capacities

Committee of Innovation
& Commercialisation 

Lead: Per Arne Wilson / NTNU

Centre Management
Director: John O. Tande, SINTEF Energy Research

Manager: Hans Christian Bolstad, SINTEF Energy Research

Substructures 
and numerical toos

Roy Stenbro, IFE
Ole David Økland, Marintek

WPA

O&M Materials
Jens Kjær Jørgensen, 

SINTEF Materials and Chemistry 
Thomas Welte, SINTEF Energy Research

WPB

Grid and Wind Farms
Karl Merz, SINTEF Energy Research

Harald Svendsen, SINTEF Energy Research

WPC
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Myteknusing gir kraftmilliardær
Smartere drift av strømkabler til havs kan spare den globale havvindbransjen for 
fire milliarder kroner i elektriske tap.

V
indkraft offshore 
vil vokse raskt. I 
2030 har verden 
trolig syvdoblet sin 
evne til å produsere 
strøm fra havvind. 

Ved ilandføringen vil noe energi 
gå tapt. Et fenomen som bidrar 
til det, er «reaktiv effekt». Dette 
er strøm som tar opp kapasitet i 
kabelen og øker tapene her, uten 
å bidra direkte til å overføre kraft 
– slik ølskum fyller glass uten å 
bidra til rusen.

Tap med slikt opphav, 
«reaktive tap» på fagspråket, kan 
nå minskes for en billig penge i 
havvindkabler, ved bruk av en 
ny metode som vi i Sintef har 
utviklet for kabeldrift. Metoden 
krymper reaktive tap så effektivt 
at noen ulønnsomme havvind
planer kan bli lønnsomme 
likevel. Nøkkelen til det hele er 
at vi har avlivet en myte.

«Læreboken» sier at når 
elkraft skal på tur, blir energi
tapet lavere jo høyere spennin
gen er under transporten. Men i 
lange tidsrom blir det motsatt, 
om havvindkraft skal hentes 
langt fra land som vekselstrøm, 
noe mange Nordsjøplaner 
legger opp til.

Justeres spenningen etter 
dette reviderte virkelighetsbil
det, vil store ekstrainntekter bli 
til, ifølge en fersk studie vi har 
gjort: En stor Nordsjøvindpark 
alene kan øke inntjeningen med 
50 millioner euro (400 millioner 
kroner) over feltets levetid (25 
år). Tilsvarende totalgevinst for 
vindparkene verden vil ha til 
havs i 2030, kan bli fire milliar
der kroner.

Noe reaktivt tap, «litt skum i 
glasset», vil det alltid være i 
vekselstrømsledninger. Men i 
kabler, ilandføringsvei for 
havvindkraft, er de reaktive 
tapene mye høyere enn i 
luftledninger, den vanligste 
overføringsteknologien på land. 
Metoder som minsker reaktive 
tap nettopp i lange kabler finnes 
fra før. Men de krever utstyr på 
utvalgte steder langs kabelen. Til 
sjøs blir dette brysomt. For der 
må utstyret installeres under 
vann eller på en egen plattform.

høy trafikk av elektroner i 
kablene. Da er det klokt å følge 
læreboken. For da dominerer 
det aktive tapet. 

Men når det blåser mindre 
og «trafikken» avtar, synker det 
aktive tapet – og brått vil det 
reaktive tapet dominere og 
koste mest i. For dette tapet er 
tilnærmet uavhengig av 
trafikkmengden i kabelen.

Siden reaktive tap avtar når 
spenningen senkes, blir 
moralen: Når det er lite vind, 
lønner det seg å fravike 
læreboken og holde spennin
gen lav.

Tommelregelen er at 
vekselstrøm i kabel duger på 
strekninger inntil 100 kilome
ter uten spesielle tiltak. Men 
flere vindkraftutbyggere 
offshore tøyer nå denne 
grensen og vil bruke veksel
strøm på enda lengre hav
strekk. Dette for å unngå dyre 
omformere som først gjør 
kraften om til likestrøm og så 
omformer den tilbake på land.

Denne tøyingen av grenser 
er bakgrunnen for studien vår. 
Og jo lengre kablene er, jo 
viktigere blir poenget vårt. For 
om en kabellengde dobles, mer 
enn dobles det reaktive tapet.

Arbeidet har vi gjort i regi av 
Nowitech, ett av Forsknings
rådets fornybarlandslag.

Gevinstene vi har beregnet, 
er ett av mange drypp som vil 
gjøre vindkraftproduksjon 
offshore billigere. Driftsmeto
den vår er gratis tilgjengelig for 
bransjen og er en frukt av 
kompetanse vi har bygd opp 
gjennom mangeårig forskning. 
Så dette er rask og langsom 
problemløsning i ett.

John Olav Giæver Tande, 
sjefforsker, Olve Mo, forsker og 
Bjørn Gustavsen, sjefforsker, alle 
ved Sintef

Langt billigere blir det å følge 
driftsmetoden vi har utviklet. 
For reguleringsutstyret metoden 
krever, er rimelig og passer både 
på eksisterende og nye kabler.

Her er mer av bakteppet for 
rådene våre om lange havvind
kabler med vekselstrøm:

Strøm er vandrende elektro
ner. Tapet folk flest vet om, 
skyldes at elektronene møter 
motstand i lederen (kalles aktivt 
tap). For slike tap gjelder 
læreboken: jo høyere spenning, 
jo lavere blir strømmene og 
dermed tapet.

Når det blåser mye og 
vindturbinene går for fullt, er det 

Energi tapes på flere vis i 
vekselstrømskabler. Reaktive tap 
er den ene av to slike mekanis
mer. Disse tapene er lavest når 
spenningen er lav. I lange 
perioder er denne tapsformen 
den dominerende i lange 
havvindkabler. For operatører av 
slike kabler, vil det derfor lønne 
seg å synde mot læreboken i 
disse tidsrommene; holde 
spenningen lav. Ikke høy.

Gevinstene vi har beregnet, er ett av mange drypp som vil gjøre vindkraftproduksjon offshore billiger, 
skriver artikkelforfatterne. Foto: Gunnar Blöndal

Teknologi
John Olav 
Giæver Tande,  
Olve Mo 
og Bjørn 
Gustavsen

Bjørn Gustavsen er 
sjefforsker ved Sintef.

Olve Mo er forsker ved 
Sintef.

Teknologisk gjennombrudd? 
Stor ingeniørkunst?
Skriv til teknologispalten.
Tekstlengde inntil 4000 
tegn (inkl. mellomrom).
debatt@dn.no

pet». Dels fordi det er uklart 
hvem det er som etter dagens 
formulering bør oppfordre og 
dels fordi det slik vi ser det ikke 
finnes gode grunner til at 
aksjonærene skal velge personer 
inn i et styre som ikke selv vil 
være med på eiersiden.

Det har imidlertid ikke vært 
mulig å få gjennomslag for en slik 
endring. Det er vårt håp at Erk Must 
ved å påpeke dagens sørgelige 
status kan bidra både til at anbefa
lingen skjerpes og til at flere 
styremedlemmer blir aksjonærer.

Det aller beste og sikreste 
veien til forandring ville være 
om flere fulgte Orklas glimrende 
eksempel. Der har man vedtekts
festet at styremedlemmer skal 
være aksjonærer.

Bør vedtekts-
feste aksjeeie
Erik Must skriver i Dagens 
Næringsliv 23. mai innsiktsfullt 
om at styremedlemmer bør bli 
aksjonærer. Aksjonærforeningen 
har med samme begrunnelse for
fektet samme syn i en årrekke. 
Ved flere revisjoner av Norsk 
utvalg for eierstyring og sel
skapsledelses ( NUES) anbefaling 
foreslo vi sågar at formuleringen 
«Styremedlemmer bør oppfor
dres til å eie aksjer i selskapet» 
burde skjerpes.

Vi ville  og vil fremdeles  at 
«oppfordres til å» strykes, slik at 
formuleringen lyder «Styremed
lemmer bør eie aksjer i selska

Det er å ta aksjonærfellesska
pet på alvor.

Bernt Bangstad, styreleder i 
Aksjonærforeningen

burde bruke sitt landsmøte til å 
legge ned seg selv.

Nærmere å anbefale velgerne 
ikke å stemme på MDG kan man 
knapt nok komme. Men Stortinget 
ville ikke bli grønnere uten MDG. 
De andre grønne partiene er ikke 
blokkuavhengige slik som MDG 
er. De opptrer som støttepartier 
for Høyre eller Ap. Disse to 
fossilpartiene har ikke mye å 
frykte av de andre grønne. Venstre 
og KrF har dessuten tatt det 
fossilsenile Frp med på kjøpet.

De Grønne trengs på Stortin
get, og vi må komme over 
sperregrensen og i vippeposi
sjon. Vi har tenkt å gjøre 
Stortinget grønnere sammen 
med de andre grønne partiene. 
MDGs nye velgere skal vi hente 

MDG gir  
grønnere  
storting
Politisk redaktør Kjetil B. 
Alstadheim kommentarer er 
alltid underholdende å lese. 
Hans postulat 19. mai – dagen da 
Miljøpartiet De Grønne åpnet sitt 
landsmøte på Lillehammer – var 
at det vil bli grønnere på 
Stortinget hvis MDG ikke fantes. 
Han mente derfor at partiet 

blant Høyre og Apvelgere som 
synes det går for langsomt med 
det grønne skiftet.

Mange unge mennesker har 
sympati for AUF, men stadig 
mer redusert sympati for Aps 
politikk. Som tidligere stor
tingsrepresentant for Høyre vet 
jeg om høyrevelgere som er 
bekymret for fremtiden til egne 
barn og barnebarn. De Grønne 
er det eneste partiet som setter 
miljøet først. Derfor vil vi ta 
ledelsen i omstillingen til en 
økologisk og sirkulær økonomi, 
grønt entreprenørskap, kortere 
arbeidstid, arbeid for alle og 
bedre livskvalitet.

Bente Bakke, gruppeleder 
i Vestby Miljøpartiet De Grønne

Flere innlegg, neste side  

John Olav Giæver  
Tande er sjefforsker  
ved Sintef.

Dagens Næringsliv | Fredag 26. mai 2017
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EERA DeepWind 2017
14th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference

18 - 20 January 2017
Radisson Blu Royal Garden Hotel, 

Trondheim, Norway 

Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

www.sintef.no/deepwind_2017
#deepwind

864 PUBLICATIONS



NOWITECH INNOVATIONS 

NOWITECH  
INNOVATION AWARD
The NOWITECH Innovation 
Award was  established in 
2015 with the aim to stimulate 
and reward  know ledge-based 
innovation and/or 
 entrepreneurship within the 
field of offshore wind energy.

The winning innovation represents, when fully 
developed, a step change in offshore wind turbine 
 technology, enabling the  power from large offshore 
wind turbines to be transported to shore  without the 
use of any expensive offshore substation. The two 
award winners Sverre Gjerde and Pål Keim Olsen have 
carried out critical work in bringing this innovation 
forward as part of their PhD work at NTNU on high 
voltage DC  generator  technology for offshore wind 
turbines. They have  demonstrated the  technology in 
 laboratory scale, and their work is well  documented. 

Numerical model Technology / process Quantified potential New business entity 
(spin-off)

From the prize award at the 
 NOWITECH Innovation Day 15th June 
2016: The NOWITECH  innovation 
award winners 2016 are from left: 
PhD candidate Thomas Sauder; 
 Researcher Erin Bachynski, MARINTEK 
(now NTNU);  Researcher Maxime 
Thys, MARINTEK; PhD candidate 
Valentin Chabaud and  Researcher Lars 
Ove Sæther, MARINTEK (not present 
when the picture was taken).
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3Dfloat integrated 
model TRL7

3DWind park wake 
model TRL6

INVALS general purpose 
optimization TRL8

Commercial grade rotor CFD 
TRL5

SIMO-RIFLEX
TRL7

WindOpt
TRL4

Real time hybrid model test 
in ocean basin TRL5

Novel floater
 TRL5

Variational Multiscale 
Error Estimator TRL3

www.IFEM.no
TRL3

ASHES (SIMIS AS) 
www.ashes.no TRL7

Seawatch Wind Lidar Buoy 
TRL9

CFD simulation
TRL5

Droplet erosion resistant 
blade coatings TRL3

Droplet erosion testing
TRL5

Fleet optimization
TRL5

Gearbox fault detection
TRL3

Gearbox vulnerability 
map TRL3

Dual layer corrosion 
 protection coatings TRL5

NOWIcob
TRL6

REACT/Remote Presence 
(www.emip.no) TRL5

Routing and scheduling 
TRL2

Thermally sprayed SiC coat-
ings TRL5

Buckling resistant blades
TRL3

Fatigue damage 
simulation TRL4

PSST Power System 
 Simulation TRL5

NetOp network 
 optimization TRL4

Viper Estimate Energy Out-
put from OWF TRL4

Smartgrid Lab HVDC grid 
TRL4

Control of multi-terminal 
HVDC grid TRL4

Wind Supply to Oil & Gas 
TRL3

Turbine control
TRL3

Wind turbine electrical 
interaction TRL4

Network Reduction
TRL3

STAS Linear State-Space W.P. 
Plant Analysis TRL4

PM generator magnetic 
vibrations TRL4

PM generator integrated 
design TRL3

Wind farm collection 
grid optimization TRL2

Long distance AC 
 transmission TRL3

Wideband model of wind 
farm collection grid TRL2



EDUCATION 

The PhD and Postdoc studies in NOWITECH are carried out as an integrated part of the work 
 packages. The Scienti fi c Committ ee (SC) has the overall  responsibility for developing the PhD 
and Postdoc programme. This include an acti ve recruitment strategy, organizati on of joint PhD 
forums and training, exposing them to industry and leading internati onal research groups.

PROGRESS OF INNOVATIONS

NOWITECH   
RESEARCH
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EDUCATION

NOWITECH   Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology

WWW.NOWITECH.NO

229 of MSc theses in off shore wind energy 
at NTNU since start of NOWITECH.
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25 PhD and 3 Post Docs at 
NTNU fi nanced by NOWITECH.
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NOWITECH
Norwegian Research Centre  
for Offshore Wind Technology
 
Host institution
SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research)

 
CHAIRMAN OF THE BOARD
Olav B Fosso
olav.fosso@ntnu.no 
Phone: + 47 995 89 248
 
CENTRE DIRECTOR
John Olav Giæver Tande
John.O.Tande@sintef.no
Phone: +47 913 68 188
 
CENTRE MANAGER
Hans Christian Bolstad
Hans.Christian.Bolstad@sintef.no
Phone: + 47 994 60 751

WWW.NOWITECH.NO

The NOWITECH Partners are listed below:

THE HOST INSTITUTION:
SINTEF Energy Research

RESEARCH PARTNERS:
• Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
• Institute for Energy Technology (IFE)
• SINTEF Ocean
• Stiftelsen SINTEF 

INDUSTRY PARTNERS:
CD-adapco  
DNV GL
DONG Energy 
Fedem Technology AS 
Fugro OCEANOR AS

Kongsberg Maritime AS
Norsk Automatisering AS
Statkraft Development AS
Statoil Petroleum AS

ASSOCIATE RESEARCH PARTNERS: 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Michigan Technological University (Michigan Tech), USA
National Renewable Energy Laboratory (NREL), USA
DTU, Denmark

Fraunhofer IWES, Germany
University of Strathclyde, UK
TU Delft, Netherlands
Nanyang Technological University (NTU), Singapore

ASSOCIATE INDUSTRY PARTNERS:
Hexagon Devold AS
Enova
Energy Norway 
Innovation Norway

Norwegian Wind Energy Association (NORWEA)
Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI)
NVE
WindCluster Norway


