Syddanmark i international havmølle offensiv
Offshore Center Danmark og Det Syddanske Bruxelles-kontor er syddanske partnere i et
treårigt EU projekt, POWER CLUSTER, der skal løse nogle af offshore vindmølle
industriens store problemer. Øget viden- og erfaringsudveksling mellem aktørerne inden for
offshore energi skal føre til mere innovation og samarbejde i sektoren. Det drejer sig bl.a. om
samarbejde når det gælder udvidelsen af el-transmissionsnettet i Nordsøregionen, om
udvikling af uddannelsestilbud, der kan sikre kvalificeret arbejdskraft til industrien samt at
øge offentlighedens accept af offshore vind. Danske underleverandører i Region Syddanmark
får via projektet unikke muligheder for at udbygge netværket og præsentere produkter og
løsninger for de store internationale spillere i industrien.
18 partnere fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien, der tilsammen
udgør verdens centrum for offshore vindindustrien, går nu sammen om kompetenceopbygning på
tværs af regionerne omkring Nordsøen. Selv om hver af regionerne har styrker inden for offshore
vindenergi, så er ingen af dem i stand til alene at tackle de udfordringer industrien står overfor.
Offshore industrien er stor i det syddanske og industrien kan ifølge projektkoordinator Morten
Holmager fra Offshore Center Danmark få stort udbytte af projektet i form af ny viden, nye
kontakter og eksponering.
- Danske virksomheder får et unikt netværk til virksomheder i de lande, der deltager. Vi arrangerer
bl.a. one-to-one meetings mellem de store spillere i industrien og underleverandørerne, og her er
vores erfaring, at det kommer der konkrete kontrakter ud af. Samtidig udarbejdes der en analyse af
markedssituationen i industrien, som virksomhederne så kan bruge i eksempelvis deres udviklingsog salgsstrategi mm., forklarer Morten Holmager.
Store udfordringer for industrien
Det er i POWER CLUSTER landene, at industrien forudser den største vækst. Men industrien står
stadig over for store udfordringer, hvis de energi- og klimapolitiske målsætninger skal nås, og det
økonomiske potentiale i energi fra vindmøller til havs skal udnyttes. Hos Det Syddanske Bruxelleskontor, som koordinerer den danske deltagelse og bistår Offshore Center Danmark og andre
virksomheder i regionen med at få mest muligt ud af projektet, er der ifølge EU-rådgiver Thomas
Jensen en række konkrete udfordringer, der skal løses.
- De forskellige led i offshore vindmølle forsyningskæden skal bringes tættere sammen for at undgå
flaskehalse. Samtidig skal projektet også bringe offshore vindfolk sammen med olie- og gas folk for
gensidig erfaringsudveksling og læring. Projektet ser også på, hvordan problemet med at finde
tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til offshore vindindustrien kan løses, siger Thomas Jensen.
For at informere politikere og den bredere befolkning om vindenergi produceret af havmøller, er et
af de mere kuriøse indslag i projektet en omsejlende udstilling, som efter planen også skal besøge
syddanske havne i løbet af projektperioden.

POWER CLUSTER bygger på et allerede integreret transnationalt partnerskab med mange
forskellige kompetencer – ikke kun inden for offshore vindeenergi, men også inden for olie- og
gasindustrien. Projektets samlede budget er på knap fem mio. EUR og tilskudssatsen er 50 procent.
I løbet af kort tid vil man kunne få meget mere information om projektet og offshore vind generelt
på projektets hjemmeside http://www.power-cluster.net/, hvor man også kan tilmelde sig projektets
nyhedsbrev.
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