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Offshore-vind
Baltic - Kriegers Flak:  
Kombineret højspændingsnet løsning 

INVOLVEREDE MEDLEMSSTATER
Tyskland, Danmark

PROJEKT INITIATIVTAGERE
50HertzTransmission, Energinet.dk

GRUNDLÆGGENDE  
TEKNISKE DATA
Design, installation og operation 
af kombinerede højspændingsnet 
løsninger (CGS= Combined Grid 
Solution) for net forbindelse  
af offshore-vindmøllefarme 
(adskillige hundred MW) ved 
Kriegers Flak i Østersøen,  
baseret på en ny multi-terminal 
HVDC spændingskilde transformer 
teknologi. 

BUDGET
Samlede projektudgifter: 900 mio.EUR
Samlede EEPR aktivitetsudgifter: 
311 mio. EUR af hvilke:
Initiativtager(e): 161 mio. EUR 
EEPR støtte: 150 mio. EUR
(finansieringskvote på 48,20 %)

EEPR AKTIVITETSSKEMA
Startdato: Juli 2009
Slutdato: Juli 2018

YDERLIGERE INFORMATION
Europa-Kommissionen, GD ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Energinet.dk
http://www.energinet.dk/EN/
ANLAEG-OG-PROJEKTER/Nyheder/
Sider/1,1milliardkronerfraEUtilKrieg
ersFlak.aspx

50 Hertz gmbh
http://www.50hertz.com/en/
Offshore.htm

Opdateret: oktober 2013

MÅL
Projektets mål er at skabe en kombineret højspændingsnet løsning, der forbinder tyske 
og danske havmølleparker i Kriegers Flak området, gennem en modulopbygget løsning, 
som forbinder de nationale højspændingsnet løsninger. Projektpartnerne er 50Hertz 
Transmission og Energinet.dk.

PROJEKTEFFEKT
Kriegers Flak kombineret højspændingsnet løsningen vil i modsætning til den traditionelle 
måde at forbinde offshore-vindkraftanlæg ved at anvende radiale løsninger, udvikle og 
implementere en innovativ grænseoverskridende løsning, der er baseret på en dobbelt 
anvendelse af de undersøiske kabler, både til at transmittere vindenergi og energihandel. 
En kombineret højspændingsnet løsning ved Kriegers Flak vil bringe vedvarende energi til 
europæiske forbrugere, styrke energimarkederne og forøge forsyningssikkerheden ved at 
levere transmissionskapacitet. 

AKTIVITETERNE KORT BESKREVET
EEPR støtter konstruktionen af HVDC udstyr til den kombinerede højspændingsnet løsning 
med en multi-terminal spændingskildeomformer. Udstyret omfatter land- og havkabler, 
understationer og offshore-platforme.

STATUS OKTOBER 2013
Den tekniske løsning for Kriegers Flak området , som involverer HVDC teknologiske 
komponenter, er blevet defineret og en markeds og forretningsmodel for kombinationen 
allokering af fornyelig energi og handel med energi på tværs af grænserne er blevet udviklet. 
En endelig beslutning for investering er blevet taget og byggeriet forventes at starte i 2014. 
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