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Fred. Olsen relaterte selskaper bygger på nesten 175 
års erfaring med å bygge opp ledende industriaktører

Historisk sett har kjernevirksomheten vært innen det maritime og
energi.

Entret offshore vind i 1999, per i dag en etablert aktør med en
ledende posisjon i hele verdikjeden. 

Sterke partnerskap på tvers an industrier

Tradisjon for å være tidlig ute ved trendskifter, noe som understrekes
ved å ha 25 års erfaring innen vindkraft. 

På nåværende tidspunkt er majoriteten av virksomheten relatert til
fornybar, med 2.400 ansatte innenfor dette segmentet.

Related companies

VTG Installasjon

Seilskip

Dampskip

Tanker

O&G

Vindkraft - landLuftfart

Vindkraft - konsulent

Vindkraft - service
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Tilgang til betydelig industrierfaring og ekspertise fra
Fred. Olsen relaterte selskaper
2,400+ ansate innen fornybar energi i mer enn 40 land

Utvikling/Drift Tjenester Teknologi/Innovasjon

Ledende utvikler, 
eier og operatør av

landbaserte
vindkraftverk.

787 MW
i drift

4GW pipeline

Offshore VTG 
installasjon

Installert 20% av
all havvind globalt

(eks. Kina)

Installasjon, 
sammenstilling, 
ferdigstilling og

vedlikehold. 

200+
prosjekter levert i 

over 40 land

Transport av VTG 
komponenter

2,350
kunder betjent i over 

60 land

Uavhengig
rådgivnings- og

konsulentselskap

3,500
prosjekter utført fra
13 kontorer globalt

Vindmålings-
systemer

7000+
Lidarer installert

(land og hav)

Teknologi og
innovasjon

Foredle og bringe
frem ideer og

innovasjoner internt i 
gruppen

Uavhengig
konsulent selskap -

Prosjekt

50+
ansatte med kontorer
i Europa , Asia and US

Bygger på 25+ år
erfaring med 

utvikling, bygging
og drift av vindkraft

Codling bank og
Scotwind i pipline, 

JV med Ørsted og
Hafslund i Norge



 Et innovasjons- og teknologi-selskap som skal
utvikle og foredle innovative og kostnadseffektive
teknologier of tjenester innen fornybar energi.

 Bygger på en tradisjon for tidlig å gå inn i nye 
industritrender. 

 Sterke røtter innenfor det maritime med tilgang på
dypdekunnskap i fornybar innenfor Fred. Olsen 
gruppen.
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Fred. Olsen 1848 – Dedikert for å utvikle bærekraftige løsninger
innen fornybar energi

Fred. Olsen 1848 develops solutions to the renewable industry’s challenges. 
All to make sustainable energy more widely available in order to help combat climate change.

Fabrication

Assembly

Integration

Installation

Operation

Maintenance
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Flytende vind - Dimensjoner
Stor skala i storskala

117m111m

164m
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Flytende vind – Noen drivere
I Europa

BEHOV:

 Behovet er tydelig.

 Spørsmålet er om
hvor den bygges ut.

LCOE:

 Må reduseres

 Hvordan?

DNV - Floating Wind: The power to commercialize

FOTAVTRYKK:

 Skal minimeres.

 …over hele
livssyklusen.

LOKALT INNHOLD:

 Skal balanseres.

 Bør understøtte de
andre driverne hvor
mulig.

Yildiz et. al 2021

https://www.dnv.com/focus-areas/floating-offshore-wind/commercialize-floating-wind-report.html
https://doi.org/10.3390/en14185656


Flytende vind – Hovedprosesser
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Flytende vind – Hovedprosesser
Hva kan optimaliseres?

Minimere:
• gjennomføringstid
• arbeid
• materialer

Minimere:
• Avstand
Maksimere:
• Tonn/nm

Minimere:
• Ny permanent 

infrastruktur
Maksimere:
• Utnyttelse av 

eksisterende
infrastruktur

Maksimere:
• Resirklerte

materialer
• Resirkulerbare

materialer

Minimere:
• Tid mellom

utlegg og inntekt

Maksimere:
• Oppetid
• Levetid
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Hvordan jobber vi med dette?
FO 1848

 Utvikle fleksible, effektive og mobile løsninger
som kan støtte eksisterende lokal infrastruktur.

 Effektivt overføre eksisterende teknologi, 
produkter og tjenester der hvor det er mulig…

 Utnytte spisskompetanse tilgjengelig fra andre
industrier.

Mobile Port Solution

Floating foundation BRUNEL



Takk
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