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A2SEA investerer i nyt specialbygget
installationsskib
A2SEA har indgået en aftale med det kinesiske selskab COSCO Shipyard
Group Co., Ltd. om konstruktion af et nyt specialbygget skib til brug for
installation af havvindmøller. Aftalen har en værdi af USD 139 mio. (ca. DKK
820 mio.).
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A2SEA er en markedsleder inden for installationsydelser til opførelse af
havmølleparker.
Det nye skib forventes leveret i 2. halvår 2012 og får navnet SEA INSTALLER.
Skibet vil være et “jack-up”-fartøj, der er optimeret til at kunne operere på op til
45 meters vanddybde, og vil således være velegnet til installation af kommende
havmølleprojekter i Storbritannien og på andre markeder for offshore
vindenergi.
"En stigning i antallet af havmølleprojekter i den nærmeste fremtid vil medføre
endnu større efterspørgsel efter installationsskibe end i dag. A2SEA vil med et
nyt og højt avanceret skib kunne imødekomme vores kunders fremtidige behov
og fastholde vores position som førende leverandør af installationsydelser,"
siger administrerende direktør for A2SEA, Jens Frederik Hansen.
En reduktion af installationstiden er en vigtig faktor i det løbende arbejde med at
industrialisere processen med henblik på at reducere omkostningerne i
forbindelse med opførelse af havmølleparker. Det har derfor været vigtigt at
designe SEA INSTALLER, så det kan fragte mellem otte og ti vindmøller på en
gang, hvilket er betydeligt mere end kapaciteten for de skibe, der findes på
markedet i dag.
A2SEA ejes af DONG Energy. Det blev den 29. juni 2010 meddelt, at Siemens
bliver aktionær i A2SEA gennem tegning af nye aktier. Closing af denne aftale
er forventet i 4. kvartal 2010.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det
forventede investeringsniveau.
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores
forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i
Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i
2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com.
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Fakta om SEA INSTALLER:


Længde: 132 meter



Bredde: 39 meter



Dybgang: 5,8 meter



Hastighed: 12 knob



Krankapacitet: 900 ton



Lastområde: 3.200 m



Lasteevne: 5.000 ton



Kan hæves på vanddybder på op til 45 meter



Kan fragte mellem otte og ti havvindmøller (tårne, naceller og vinger)



Kan fragte op til 60 personer (besætning og installationsmandskab)
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A2SEA:
A2SEA er markedsførende inden for installations- og serviceydelser til
havmølleparker. A2SEA har siden selskabets stiftelse i 2000 installeret mere
end 60% af verdens havvindmøller. A2SEA er p.t. i færd med at installere
havvindmøller i Greater Gabbard- og Rødsand 2-projekterne. Selskabets
hovedkontor er beliggende i Fredericia. Selskabet beskæftiger mere end 200
ansatte. www.a2sea.com

