Inwestycje i postęp

WYCHODZIMY W PRZESTWORZA
Projektowanie elektrowni wiatrowych

Nowe wiatry w Europie
wschodniej
´
Wiatr jest zród∏em
nie do
zgaszenia. Nie zagra˝a przyrodzie. Jest efektywny.
Dania to jeden z przodujac-cych krajów w rozwoju
energii wiatrowej.
Duƒskie wiatraki produkujac
pracd ju˝ od ponad 100 lat.
A dzisiaj ponad 20 procent
duƒskiej energii pochodzi z si∏
wiatru.
Duƒska baÊƒ o energii wiatrowej wzi´∏a poczactek od
projektu zmierzajaccego do
ochrony Êrodowiska.
Natomiast dzisiaj przeobrazi∏a
si´ w miliardowy przemys∏.
Inne kraje idac tym Êladem.
Si∏a wiatru jest najtaƒszac technologiac energetycznac, spoÊród
znanych nam dzisiaj.
Duƒskie badania wykazujac, i˝
energia wiatrowa konkuruje
obecnie z cenac energii wytwarzanej w elektrowniach
w´glowych, które stosujac
czyszczenie odpadów.

Badania amerykaƒskie
przewidujac, ˝e w przysz∏oÊci
wiatraki b´dac jeszcze bardziej
efektywne.
JednoczeÊnie przeÊwiadczenie
o koniecznoÊci ochrony
Êrodowiska b´dzie wzrasta∏o.
Zarówno wÊród
spo∏eczeƒstwa, w rzacdach,
Pa tak˝e w krajach UE.
Dlatego w∏aÊnie stworzono
wiele mo˝liwoÊci wsparcia
projektów majaccych na celu
rozwój energii wiatrowej.
Przysz∏oÊç otwiera interesujacce
perspektywy dla energii wiatrowej. Mi´dzynarodowe
decyzje ograniczajac paƒstwom
iloÊç emitowanego dwutlenku
w´gla do atmosfery, co
spowodowa´∏o rozszerzajaccy
si´ handel przyznanymi
kwotami.

Inwestycje, postęp i więzi
lokalne
EnergiØst ju˝ od pi´ciu lat
jest zaanga˝owana w realizaj´
projektów energii wiatrowej
w Danii i w Niemczech, ich
∏acczna wartoÊç przekracza 400
milionów koron.
Fakt ten sprawi∏, i˝ nasza
wiedza i doÊwiadczenie sac
g∏´bokie i obejmujac nie tylko
ocen´ zasobów wiatru ale

tak˝e dotyczac zagadnieƒ technicznych, finansowania
inwestycji oraz prac
monta˝owych przy budowie
elektrowni wiatrowych.
Celem EnergiØst jest
wdro˝enie wielu projektów
elektrowni wiatrowej w
Europie. Nasza oferta jest
wysokiej jakoÊci, sac to projekty zapewniajacce profesjona-

lizm, a jednoczeÊnie dajacce
du˝y zysk.
Nasze doÊwiadczenia z realizacji projektów na
Bornholmie wskazujac, ˝e
najwi´kszy sukces odnoszac te,
których korzenie tkwiac
g∏´boko w lokalnym
Êrodowisku. Lokalne firmy,
specjaliÊci i spo∏eczeƒstwo sac
anga˝owani w przedsi´wzi´ciu

jako wykonawcy i inwestorzy,
bowiem to oni jako pierwsi
otrzymujac propozycj´ inwestowania w projekcie.
To jest nieod∏acczna strategia
EnergiØst.

11 młynów wiatrowych na
Bornholmie

W roku 2002 EnergiØst by∏a
zaanga˝owana w projekt modernizacji energii wiatrowej
na Bornholmie.
Postawiono 11 nowych i
bardzo efektywnych wiatraków. Wymieniono ponad
60 starych, ma∏ych i
wys∏u˝onych.
Ca∏e spo∏eczeƒstwo
Bornholmu otrzyma∏o

propozycj´ inwestowania w
elektrownie wiatrowe. Prace
budowlane wykona∏y profesjonalnie przeszkolone
lokalne firmy: instalacje elektryczne, fundamenty i drogi.
Projekt cieszy∏ si´ wsparciem
czynników politycznych i
lokalnego spo∏eczeƒstwa.
Oko∏o 90 % ca∏ej kwoty
kredytowania budowy
pochodzi od bornholmskich

inwestorów.
Ten olbrzymi projekt obejmowa∏ mi´dzy innymi
powo∏anie lokalnej organizacji, zakup starych wiatraków,
nabywanie terenów pod zabudow´, zawieranie umów z
w∏aÊcicielami ziemi i w∏adzami regionalnymi, kredytowanie oraz dobór
w∏aÊciwych wiatraków w fabrykach produkujaccych m∏yny
wiatrowe.

Kompetencje i współpracownicy

W∏aÊcicielem EnergiØst ApS
jest Steffen Olsen, który w
1998 roku opuÊci∏ Êwietnie
wynagradzane stanowisko
doradcy ekonomicznego w
jednym z najwi´kszych
banków Pó∏nocy, Nordea,

aby poÊwi´ciç si´ projektom
energii wiatrowej. Szerokie
doÊwiadczenie wyniesione
z pe∏nionej funkcji doradcy
ekonomicznego w instytucji
finansowej jest naturalnac

wdra˝ania zagadnieƒ
zwiaczanych ze sprawami
inwestycyjnymi w uruchamianiu elektrowni wiatrowych. EnergiØst stworzy∏a
szerokac platform´ wspó∏pra-

platformac do w∏aÊciwego

cowników, znakomitych

specjalistów w dziedzinie
technologii, projektowania i
kredytowania.

Plan działania przy
projektowaniu i budowie
elektrowni wiatrowej
1. Faza wstępna
- ustalenie potencjalnej lokalizacji pod farm´ wiatrowac
- wst´pne zapewnienie zakupu energii
- prognozowanie zasobów energetycznych wiatru
- nabywanie terenów pod budow´ umowy z w∏aÊcicielami gruntów
- uzyskiwanie warunków zabudowy, zezwoleƒ

2. Faza szczegółowa projektu
- wykonanie i opracowanie wyników pomiaru wiatru
- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania terenu; drogi,
fundamenty, mo˝liwoÊci pod∏acczenie do sieci energetycznej
- analiza i wybór najw∏aÊciwszych rozwiaczaƒ technicznych
- wybór firm do przeprowadzenia prac budowlanomonta˝owych

3. Faza ekonomiczna
- wykonanie biznes planu
- ustalenie zasad kredytowania budowy
- wybór ubezpieczenia

4. Faza realizacji
- koordynacja prac budowlanych (drogi, fundamenty, pod∏acczenie do
sieci energetycznej)
- monta˝ wiatraków
- dozór techniczny
- szkolenie obs∏ugi i serwisu

Dania:
Løgumkloster
Hasle
Rønne
Aakirkeby

1 wiatrak a‘ 600 kW
3 wiatraki a‘ 1300 kW
3 wiatraki a‘ 800 kW
5 wiatraków a‘ 1300 kW

Niemcy:

Rekomendacje

Park m∏ynów wiatrowych KARO
Park Owschlag
Park Handstedt

Litwa:
W trakcie realizacji faza wst´pna

Polska:
W trakcie realizacji faza wst´pna

9 wiatraków a‘ 1300 kW
4 wiatraki a‘ 1500 Kw
13 wiatraków a‘ 1500 kW

Kontakt
EnergiØst ApS
EnergiØst Projektudvikling ApS
Lynggårdsvej 15
DK-3770 Allinge
Tel.: +45 5648 4346
Mobil: +45 4026 4346
Fax: +45 5648 4643
sco@energyeast.dk
www.energyeast.dk
CVR-nr.: 2639 4023
CVR-nr.: 2743 7656

