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Fremtidens havvindteknologi skal
afprøves i Nissum Bredning

Nissum Bredning Vindmøllelaug bliver vinder af Energistyrelsens udbud i den
særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi. Projektet vil bidrage til
besparelser på fremtidens el produceret af havvindmøller, og bekræfter
dermed Danmarks førerposition inden for vindenergi.

Vinderen af støtten for forsøgsordningens for ny havvindteknologi er Nissum
Bredning Vindmøllelaug I/S med deres 28 MW projekt ”Testbed for nye
teknologier og integreret design”.

Projektet indeholder vigtige forsøgselementer for fremtidens
havvindteknologi med både højt udviklingspotentiale og kommercielt
perspektiv. Forsøgsprojektet inkluderer blandt andet test af fire nye 7.0 MW
Siemens vindmøller (SWT-7.0-154) og et nyt bøttefundamentskoncept
(jacket). Denne mølletype er i øjeblikket testet på Østerild teststation, men er
endnu ikke blevet testet offshore.

Forsøgsordningen giver muligheden for at afprøve disse teknologielementer i
storskala i forhold, som ligner Nordsøen, hvor teknologien forventes at blive
anvendt først. Projektet indeholder også et nyt kabel- og
koblingsanlægskoncept med 66 kV spænding, som forventes at være
standardspænding for fremtidens havvindmølleparker.

Forsøgselementerne, som skal testes i Nissum Bredning, forventes at bidrage
med betydelige besparelser på fremtidens havvindmølleprojekter. Ansøgeren
vurderer, at forsøgsprojektet vil kunne medføre besparelser på ca. 12,5 % af
både anlægsomkostninger og driftsomkostninger.

Projektet støttes gennem en garanteret afregningspris for den producerede



strøm på 70 øre/kWh i 10-11 år. Den samlede støtte til projektet vurderes at
udgøre ca. 300 mio. kr., som finansiereres via PSO-ordningen.

Denne type testanlæg er det første i Danmark og et af de første i Europa, og
projektet bidrager derfor til at fastholde Danmarks førerposition inden for
udvikling og test af fremtidens havvindteknologi.

Fakta om 50 MW-forsøgsordning for ny havvindteknologi

• Tilsagnet tildeles til Nissum Bredning Vindmøllelaug
• Støtteperioden svarer til ca. 10 år
• Anslået PSO-omkostninger er på 300 mio. kr.
• Nettilslutningen forventes i løbet af 2017
• Forventede fremtidige besparelser på havvindmølleparker på op

til 12,5 % i både kapital- og driftsomkostninger.

50 MW forsøgsordning for ny havvindteknologi, Energi- Forsynings- og
Klimaministeriets pressemeddelelse: Nye forsøgsmøller skal fastholde
Danmarks førerposition

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

http://www.ens.dk/50-mw-forsoegsordning-ny-havvindteknologi
http://www.efkm.dk/nyheder/nye-forsoegsmoeller-fastholde-danmarks-foererposition
http://www.efkm.dk/nyheder/nye-forsoegsmoeller-fastholde-danmarks-foererposition
http://www.efkm.dk/nyheder/nye-forsoegsmoeller-fastholde-danmarks-foererposition


Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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