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Több szélerőmű létesítését tervezik az európai tengerpartok közelében, 

de a fejlesztés várhatóan hosszú időt vesz igénybe. Csak Németországon kí-
vül kereken 40 beruházás előkészületei ismeretesek, de megvalósulásuk esé-
lyei rendkívül különbözők. A megújuló energiaforrások – ezen belül a szél-
energia – hasznosítását több nyugat-európai országban törvény támogatja. A 
beruházásnál ügyelni kell a megfelelő hely kiválasztására, a hajózás bizton-
ságára és természetvédelmi szempontokra. 

2002 végéig tíz part közeli szélerőmű működött hálózatban, ezeket az 1. 
táblázat tartalmazza. A fejlődés lassú, de minden elsietett lépés a nehéz ter-
mészeti körülmények között biztos kudarchoz vezetne. Az európai partok kö-
zelében 70 szélerőmű felépítését tervezik, ezek közül 41-et a német vizeken 
kívül. (A cikk sorra veszi az utóbbiak helyzetét.) 

1. táblázat 
Eddig 11 partközeli szélerőmű épült 

 
Ország Helyiség Teljesítmény Összesen Az építés éve 

Svédország Nogersund 1x220 kW 0,2 MW 1990 
Dánia Vindegy 11x450 kW 5,0 MW 1991 
Hollandia Lely 4x500 kW 2,0 MW 1994 
Dánia Tuno Knob 10x500 kW 5,0 MW 1995 
Hollandia Dronten 28x600 kW 16,8 MW 1996 
Svédország Bockstigen 5x550 kW 2,8 MW 1997 
Anglia Blyth 2x2000 kW 4,0 MW 2000 
Svédország Utgrunden 7x1440 kW 10,0 MW 2000 
Dánia Middelgrunden 20x2000 kW 40,0 MW 2001 
Svédország Yttre Stengrunden 5x2000 kW 10,0 MW 2001 
Dánia Horns Rev 80x2000 kW 160,0 MW 2002 

 

 



A szélerőművek létesítése során két szakaszt kell élesen megkülönböz-
tetni: a kezdeti időszakban – 1990–97 között – a part közelében olyan erőmű-
vek épültek, amelyek csak szárazföldi felállításra voltak alkalmasak. 2000-től 
kezdték el az első generációs part közeli szélerőművek létesítését, amelyek 
már „tengerállók” voltak és elviselték a mostoha időjárást. Azóta már a máso-
dik generációs szélerőművek tesztelése folyik, de még csak a szárazföldön, 
és még nem ismeretes, mikor épülhetnek meg. Ahogy az alábbi áttekintésből 
látható, a legtöbb szélerőmű felépítését a skandináv térségben és a brit szige-
tek körül tervezik, a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceán spanyol partvidé-
kén csak két-két beruházást készítenek elő. 

Dániában csak három projekten dolgoznak azóta, hogy Horns Rev-ben 
az Elsam szélerőművet már teljesen a hálózatba kapcsolták. Elsam második 
projektjét Frederikshavnban valósítja meg. Ide négy szélturbinát terveztek. 
Egyikük nem a tengerben, hanem a homokos parton áll, teljesen újszerű alap-
zaton. A dán MBD Offshore Power cég vödörhöz hasonló acélalapzatot készí-
tett, amely nyílásával lefelé áll és vákuumeljárással rászívódik a talajra. Az 
alapzat szilárdságát erősíti a bele zárt talaj. Az eljárás előnye, hogy az alapzat 
olcsó és könnyen leszerelhető: ha levegőt szivattyúznak bele, elválik a talajtól. 
Hátránya viszont, hogy csak teljesen homogén talajon alkalmazható. A továb-
bi három szélturbinát 4 m mély vízbe állítják a szokásos nehéz alapzatra. A 
négy turbina összteljesítménye 10,6 MW lesz. 

A samsoi létesítményben 10 db 2,3 MW-os turbinát állít fel a Bonus cég. 
Nystedben 72 db 2,2 MW-os turbinát fog üzemeltetni az Energi E2 vállalat. A 
létesítmény megépítésére az A2Sea Szerelő- és Logisztikai Vállalat kapott 
megbízást. 

Svédországban az egy évvel ezelőtt tervezett hét part közeli szélerőműből 
csak kettő kivitelezéséhez láttak hozzá. A világszerte szélerőműveket tervező 
Vindkompaniet cég a klasardeni projektet most engedélyezteti, és 2004-ben 
kezd hozzá az építéshez. A 10 MW-nál nagyobb teljesítményű erőművek enge-
délyezése ugyanis a központi kormány hatáskörébe tartozik, ezt az erőművet 
pedig összesen 44 MW-osra tervezik. A kormány már az idén nyáron dönt egy 
nagyszabású, államilag finanszírozott környezetkutatási programról is, amelyet a 
szélturbinapark építésével és üzemeltetésével egyidejűleg kell folytatni. 

A második projekt az öresundi szélturbina park, amelyet az Eurowind cég 
Dánia és Svédország között kíván felépíteni. 48 db, legalább 2,5 MW-os szél-
turbina létesülne, de a kivitelező visszalépése miatt a projekt helyzete jelenleg 
bizonytalan. 

Lengyelországban az eddig ismert part közeli szélerőműprojekt megva-
lósítása takarékossági okokból lassan halad. A tervező P&T Technology AG. 
a bialogorai projektről nem nyilatkozott, 2002 elején azonban azt közölte, hogy 
Slupsk város közelében engedélyt kapott az építkezésre.  

A lengyel tengerészeti hivatal felmérése alapján a lengyel felségvizeken 
2800 km2-nyi terület alkalmas szélturbinák felállítására. Az interneten talált, meg 

 



nem erősített információk szerint a tengerészeti hivatal két projektet engedélye-
zett: a lengyel Nowa Energia vállalat 49–61 db 2–2 MW-os szélturbinát építtethet 
Bialogoránál, a Wiatropol pedig 50 db 2–2 MW-ost Karwiánál. A Baltic 
Windpower cég két kérelme slupski létesítményre vonatkozólag függőben van. 

Belgiumban a Seanergy konzorcium megkapta az engedélyt a „Vlakte 
van de Raan” szélerőmű megépítésére. A projekt keretében 2003-ban és 
2004-ben 220 M euró összköltségért 50 db Vestas V80 típusú, 2–2 MW-os 
szélturbinát állítanak fel 8 km2-en. A turbinák a parttól mintegy 15 km-re, 7–
8 m mély vízben fognak állni. 

Zeebrugge-Ostende közelében természetvédelmi okokból nem engedé-
lyezték a partvidék beépítését, ezért a C-Power konzorcium újabb kérvényt 
adott be szélturbinák engedélyezésére egy, a parttól 26 km-re húzódó, 30 km 
hosszú homokzátonyon. Szakértői becslés szerint nem adnak ki engedélyt 
szélerőmű létesítésére a parttól 10 km-en belüli vizekre. 

Hollandiának fokozott mértékben kell alkalmaznia megújuló energiafor-
rásokat, hogy teljesíthesse a Kiotói egyezményben vállalt kötelezettségét, 
amelynek értelmében 2012-ig 1990-hez képest 6%-kal csökkentenie kell az 
energiatermeléssel járó szennyező gázkibocsátást. 2020-ig az áramtermelés 
25%-át megújuló energiaforrások fogják szolgáltatni, ezen belül mintegy 
6000 MW-ot part közeli szélerőművekből nyernek majd. 

Jelenleg két beruházást készítenek elő. Egmont aan Zee partvidékén 
100 MW-os bemutató szélturbina-park létesülne, és ott kutatást is folytatná-
nak. A Nordzeewind konzorcium koncessziót kapott az építésre, de építési 
engedélyt még nem. A beruházás sorsa bizonytalan, mert a 2002 márciusa 
óta hatalmon lévő új kormány a megújuló energiaforrások anyagi támogatását 
visszafogta, így a gazdaságos üzemeltetésre nincs biztosíték. A parttól 12 
tengeri mérföldön belül természetvédelmi okokból egyébként sem engedé-
lyeznek új szélerőművet. 

Engedélyezték viszont az E-Connection cégnek a Q7 szélturbina-park 
megépítését. 2004 áprilisa és szeptembere között 60 db 2 MW-os Vestas tur-
binát állítanak fel a parttól 23 km-re, 20-25 m mély vízben. Körülöttük 500 m-
es sávban biztonsági okból tilos lesz a hajóközlekedés. 

Az Egyesült Királyság már rendelkezik egy kis szélturbinaparkkal (Blyth, 
2x2 MW-os) és további 19 felépítését tervezi. Nemzetközi kötelezettségválla-
lás értelmében 2010-ig a brit áramellátás 10%-át megújuló energiaforrásoknak 
kell szolgáltatniuk. A brit tengerészeti minisztérium 2001 áprilisában tette köz-
zé egy pályázati kiírás eredményét összesen 540 part közeli szélturbina léte-
sítésére. A pályázaton 17 beruházó vett részt. A helyszíntől függően 30–90 
szélturbinát állítanak fel egy-egy helyen. Időközben néhány projektre már 
megvan az építési engedély. Jelenleg a második pályázat előkészítése folyik. 
A jelentkezési határidő 2003. június, a döntés 2003 augusztusában várható. 

Írország 2005-ig 500 MW-ra kívánja növelni a megújuló energiaforrások-
ból származó energiatermelést. Arklow városától 10 km-re 200 szélturbinát 

 



állítanak fel, összteljesítményük 520 MW lesz. Az első 60 turbina még az idén 
a helyére kerül. A teljes létesítmény 2006-ra készül el, összköltsége 
650 M euró. 

Spanyolország 2010-ig 9000 MW-ra szeretné növelni szélerőművekből 
származó energiatermelését. Ezt a szándékát főként a szárazföldi szélturbina-
parkok bővítésével valósítaná meg, mivel part közeli turbinák felállítását a 
nagy vízmélység korlátozza. Cadiz közelében két part közeli szélerőművet 
terveznének, ezeket azonban a spanyol környezetvédő szövetségek és a ha-
lászok egyaránt ellenzik. 

A „Cabo de Trafalgar” szélerőművet a parttól kb. 20-km-re építenék fel 
Vejer de la Fronteránál. A víz itt 10–30 m mély. A turbinapark 200 MW áramot 
fog termelni. Üzembe helyezését 2005–2006-ra irányozták elő. 

Cadiznál engedélyezték a spanyol EHN beruházónak 100 szélturbina lé-
tesítését 200 MW együttes kapacitással. Az első próbaszakaszban 10 turbina 
épül meg. 

Franciaország első part közeli szélerőművét a Földközi tengeren, 
Perpignan közelében, Port la Nouvelle-ben építi meg a parttól 8 km-re. Az épí-
tési kérelem – amely a környezeti hatásról készített tanulmányt is tartalmazza 
– engedélyezésre vár. 16 db egyenként 33,6 MW teljesítményű turbinát he-
lyeznének el 30–35 m mély vízben. Az engedély elnyerése után az építkezés 
2004-ben kezdődne. A francia kormány próbaprojektnek tekinti ezt a szélturbi-
naparkot, amely majd terjedelmes tanulmányok tárgya lesz. Az itt szerzett 
tapasztalatok alapján jelölnek majd ki további területeket mind a három francia 
tengeren, s ezekre szélerőmű-építési pályázatot írnak ki.  

Szélerőművek építésére Franciaországban nem csupán a tengerparton kí-
nálkozik lehetőség. 1995-ben még egyáltalán nem hasznosították a szélenergiát, 
2002 végén viszont már 150 MW-nyi áramtermelés származott ebből a forrásból. 
A fejlődés alapját az energiaszektor korszerűsítéséről 2000 februárjában elfoga-
dott törvény vetette meg, amely az elektromos hálózatok kezelői számára köte-
lezővé tette a megújuló energiaforrásokból származó áram átvételét, ha az 
áramfejlesztő telepenként nem haladja meg a 12 MW-ot. (Itt nagy jelentősége 
lesz annak az előkészületben lévő törvénynek, amely meghatározza, hogy egy-
mástól milyen távol kell építeni a szélturbinaparkokat. Ha egy beruházó az előírt-
nál közelebb állít fel szélturbinákat korábbi létesítményeihez, akkor a két park 
egynek minősül, és így könnyen túllépheti a 12 MW kapacitást, tehát kiesik az 
áramátvételi kötelezettség hatálya alól). 16 hónappal később azt is rendelet sza-
bályozta, hogy az áramtermelők az erőmű üzemelésének első 5 évében 
8,38 cent/kWh térítést kapnak. A 6–15. évben a térítés – a teljes kapacitással 
való üzemelés óraszámával fordított arányban – egy-egy erőmű esetében 3,05 
cent/kWh-ig csökkenhet. Ezután – legfeljebb 15 évig – minden termelőnek egy-
ségesen 4,42 centet térítenek kWh-ként. Amint eléri a franciaországi összterme-
lés az évi 1500 MW-ot, a nagyobb termelőknek nyújtott térítés erősebben csök-
kenni fog. Franciaország ugyanis 2010-ig a jelenlegi 15%-ról 22%-ra szeretné 

 



növelni a megújuló energiaforrásokból származó áram részarányát az áramter-
melésben, s ezen belül a szélenergia is jelentős szerepet fog játszani.  

A francia szélerőmű-beruházásokban több német cég is közreműködik 
(Enertrag, Juwi, Ostwind, Nordex, Repower). A német Smart dolphin cég és a 
francia Invest in France Agency (IFA) a közelmúltban Hamburgban szeminári-
umot tartott a franciaországi beruházási lehetőségekről. Felvetődött az enge-
délyezés nehézkessége – 30–40 hatóságot és érdekelt szervezetet kell meg-
keresni –, és a polgármesterek döntő szerepe a létesítmény helyének kivá-
lasztásában. 

Görögországban 2003 első negyedének végéig mérik a szélerősséget 
Porto Lagosban, utána döntenek arról, hogy építenek-e oda szélerőművet. 
Görögországban az engedély kiadásának előfeltétele a gazdaságosság kimu-
tatása. 

Az európai part közeli szélerőművek építésére vonatkozó terveket a 
helyszín, a tervezett kapacitás és a kivitelező feltüntetésével, a 2. táblázat tar-
talmazza. 

Németországban az első part közeli szélerőmű engedélyezése után ta-
valy decemberben a másodikat is jóváhagyta a Szövetségi Tengerhajózási és 
Hidrográfiai Hivatal. A szélturbinapark az Északi tengeren, Sylt közelében 
Butendiekben épülne. 80 db 3–3 MW kapacitású szélturbinát állítanának fel 
mintegy 20 m mély vízben, a parttól 34 km-re. Az építkezést legkésőbb 2005. 
június 1-én meg kell kezdeni. A biztonságos hajózás érdekében a turbinák je-
löléséről és kivilágításáról automatikus hajófelismerő rendszer fog gondos-
kodni. A természetvédők eleinte tiltakoztak a létesítmény ellen, mert tervezett 
helye ún. „jelentős madárvonulási terület”-re esik, de a vizsgálatok szerint a 
turbinák okozta veszély elhanyagolható. 

Schleswig-Holstein tartomány energiaminisztériuma 2002 decemberében 
Kielben tanácskozást tartott a szélenergia kiépítésében érdekelt szervezetek-
kel, köztük a hálózatüzemeltetőkkel és a természetvédelmi szövetségekkel. A 
tartomány jelenleg 1600 MW szélenergiát termel, s ezt 2500 MW-ra kívánja 
emelni. 2010-ig a tartomány áramtermelésében 50%-ra növelik a szélenergia 
részarányát. Németországban törvény írja elő, hogy a hálózat üzemeltetői kö-
telesek a megújuló energiaforrásokból származó áramnak a hálózatban el-
sőbbséget biztosítani.  

A szélerőművek telepítési helyének megválasztása anyagi következmé-
nyekkel jár. Épületek, növényzet és a domborzati viszonyok fékezik vagy elte-
relik a légáramlatokat, légörvényeket okozhatnak. Ezért nem elég a szélerős-
ség vizsgálata, hanem a szél „minőségi tényezőit” is figyelembe kell venni. A 
szélirány hirtelen változása, légörvények esetén gyengébb az energiaterme-
lés, mint olyan helyen, ahol egyenletes a légáramlat. A szélviszonyok helyes 
megítélése nagy tapasztalatot kíván. A Windtest Grewenbroich GmbH. kutató-
intézet 1966 óta szakértő ezen a területen. A nehéz szélviszonyok megítélése 
napjainkra keresett exportcikké vált. 

 



2. táblázat 
Tervezett európai part közeli szélerőművek 

(a német projektek nélkül) (NN = A projekt elnevezése még ismeretlen) 
 

Ország A projekt elnevezése Maximális 
teljesítmény

Projektvezető 

DK 
DK 
DK 

Freserikshavn 
Samsø 
Nysted 

  11 MW 
  23 MW 
158 MW 

Elsam 
Samsø Havvind, SEAS Wind Energy Centre 
Energi E2, Dong, Sydkraft 

S 
S 

Klasården 
Örestad 

  44 MW 
  72 MW 

Vindkompaniet 
Eurowind 

PL Bialogora 122 MW P&T Technology AG 
B 
B 

Vlakte van de Raan 
Zeebrügge 

100 MW 
300 MW 

Seanergy (Electabel, Jan de Nul) 
C-Power 

NL 
NL 

Egmond aan Zee 
Q7 

100 MW 
120 MW 

Nordzeewind 
E-Connection 

UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 
UK 

Solway Firth 
Ormonde 
Barrow 
Shell Flats 1 
Ahell flats 2 
Shell Flats 3 
Southport 
Burbo 
North Hoyle 
Rhyl Flats 
Scarweather Sands 
Kentish Flats 
Gunfleet Sands 
Scroby Sands 
Cromer 
Inner Dowsing 
Lynn 
Teeside 
Tunes Plateau 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
  90 MW 
100 MW 
? 
? 
? 
  76 MW 
? 
? 
? 
? 
250 MW 

Solway Offshore & OERL 
Eclipse Energy 
Warwick Energy 
Shell Windenergy Aegir 
Elsam 
Celtic Power 
Energiekontor UK Offshore 
SeaScape Energy 
National Wind Power (NWP) 
Celtic Offshore Wind (COWL) 
Unites Utilities Green Energy 
NEG Micon 
Enron Wind Gunfleet 
Powergen Renewables Offshore Wind 
Beaufort Consortium 
Offshore Wind Power 
AMEC Offshore Wind Power 
Northern Offshore Wind 
B9 Energy, RES, Powergen 

IRL 
IRL 
IRL 
IRL 
IRL 
IRL 
IRL 
IRL 

Dundalk Bay 
Bray Bank 
Kish Bank 
Greater Codlink Bank 
Arklow Bank 
Blackwater Bank 1 
Blackwater Bank 2 
Skerd ROcks 

? 
? 
? 
? 
520 MW 
? 
? 
? 

Sure Partners 
Kish Consortium 
Kish Consortium 
Harland & Wolff Licences 
Sure Partners 
Wind Farm Devel. (RES, B9 Energy) 
Harland & Wolff Licences 
Gaoithe Sceirde Teo 

E 
E 

Cabo de Trafalgar 
NN [Cadiz] 

200 MW 
200 MW 

Umweltkontor, NEK, Fronterwind SL 
Energía Hidroeléctrica de Navarra 

F Port la Nouvelle   58 MW Total, Fina, Elf 
GR Porto Lagos 160 MW Energiekontor 

 



 

Ausztriában, Oberzeiring községben megépült a világ legmagasabban 
fekvő szélerőműve, a 2000 m-en létesített Tauernwindpark. Az erőműhöz 11 db 
Vestas V66 szélturbina tartozik, teljesítményük egyenként 1,7 MW, összesen 
19,25 MW. A 24 M eurós beruházást az EU, az osztrák állam és Steiermark tar-
tomány finanszírozta, magánszemélyek pedig részvényvásárlással járulhattak 
hozzá a projekthez. A szélturbinaparkot idegenforgalmi látványosságnak is szán-
ják, ahol oktató- és élményparkban mutatnák be a látogatóknak a megújuló 
energiaforrások és az energiatakarékosság fontosságát. 
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