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DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparken Race Bank i Greater
Wash-området ca. 27 km ud for den britiske østkyst.
Race Bank får en kapacitet på op til ca. 580 MW og forventes i fuld drift i 2018.
Havmølleparken vil blive opført og drevet i henhold til det britiske støttesystem
ROC (1.8 ROC).
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Siemens er valgt som den foretrukne leverandør til den foreslåede leverance på
91 Siemens 6 MW vindmøller med præstationsfremmende funktioner, der gør
det muligt at opnå en kapacitet på op til ca. 580 MW. Anvendelsen af Siemensvindmøller forudsætter dog, at parterne underskriver en aftale om leverancen.
Samuel Leupold, Executive Vice President i DONG Energy, udtaler:
"Jeg er begejstret over, at vi nu kan begynde at opføre havmølleparken Race
Bank, som vil levere grøn el til mere end 400.000 britiske hjem. Race Bank
havmøllepark er endnu et vækstskabende tiltag inden for offshore vind i
Storbritannien, og projektet vil skabe jobs i Storbritannien på alle niveauer i
forsyningskæden."
Han fortsætter:
"Størrelsen af dette projekt giver os mulighed for at udnytte stordriftsfordele, så
vi fortsat kan reducere prisen på el produceret af havmølleparker. Dette er et
"must win battle", og vi kommer et skridt nærmere med beslutningen om at
opføre Race Bank."
Når alle de projekter, der i øjeblikket er under opførelse, herunder
havmølleparken Race Bank, står færdige, vil DONG Energy have opført i alt
4.400 MW, hvoraf 2.500 MW vil være placeret i Storbritannien.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
finansielle forventninger til regnskabsåret 2015 eller det forventede
investeringsniveau for 2015-2016.

DONG Energy er en af de førende energivirksomheder i Nordeuropa og har hovedsæde i Danmark.
Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle,
konstruere og drive havmølleparker og kraftværker samt forsyne private kunder og erhvervskunder med
energi på en daglig basis. I 2014 omsatte koncernen for DKK 67 mia. (EUR 9,0 mia.). For yderligere
oplysninger se www.dongenergy.com
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