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Kas skatina vystyti  vėjo energetiką jūroje?

VE statybai sausumoje trūksta laisvų plotų, taikomi įvairūs
apribojimai, kyla žemės naudojimo interesų konfliktai.

VE parkams statyti jūroje yra dideli laisvi plotai, geresnės
vėjo sąlygos.

VE parkų įrengimo jūroje problemos: dideli statybos,
prijungimo prie tinklų ir eksploatavimo kaštai,
sudėtingesnės hidrometeorologinės sąlygos.



Vėjo greitis

Vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje

Vidutinis vėjo greitis 100 m aukštyje

WT – 3.6 MW:
Nominali galia
pasiekiama esant vėjo
greičiui 15-27 m/s –
429 val./metai (4.9%)

Virš 50% galia
pasiekiama esant vėjo
greičiui – 10-27 m/s –
2387 val./metai
(27,2%)VE veikia pučiant vėjui 4-27 m/s

7313 val./metai (83%)



Vėjo energetikos vystymo perspektyvos Lietuvos, Lenkijos
ir Rusijos jūros rajonuose (ang. Perspectives of Offshore
Wind Energy development in marine areas of Lithuania,
Poland and Russia)
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Tikslas - palankios aplinkos vėjo jėgainių
atsiradimui jūroje skatinimas

Pasiekti rezultatai:
• Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos (Kaliningrado sritis) teritorinėje

jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje nustatytos potencialios VE
parkų vietos atitinkančios darnios plėtros principus ir keliančios
mažiausiai aplinkosauginių konfliktų;

• Apžvelgtos VE parkų prijungimo prie šalių elektros perdavimo
tinklų galimybės

• Įvertintas VE parkų įrengimo jūroje ekonominis pagrįstumas

• Atliktas strateginis poveikio aplinkai vertinimas potencialioms VE
parkų statybos vietoms

Daugiau informacijos galima rasti adresu http://corpi.ku.lt/power/

Projektas POWER



VE parkų vietų parinkimą riboja esamas jūros naudojimas



VE parkų įrengimo jūroje technologiniai apribojimai
Gylio apribojimai:

Veikiančios – jūros gylis iki 25-30 m

Šiandien statoma – jūros gylis 30-50

Ateityje planuojamos – nebus apribojimų



Gylio apribojimai

Gyliai iki 50 m Lietuvos akvatorijoje



Dugno geologinė sandara ir nuosėdų pasiskirstymas

Gamtinės sąlygos



Aplinkosauginiai apribojimai

Saugomos ir Natura 2000 teritorijos



Jūros akvatorijos naudojimas



Jūros akvatorijos naudojimas



Siūlomos VE parkų vietos Lietuvos akvatorijoje



Vėjo jėgainių parkų potencialas Lietuvos akvatorijoje



Papildomos teritorijos

363 km2

295 km2

31 km2

689 km2



Papildomas potencialas



Vėjo energetikos jūroje potencialas



Jungimas į elektros perdavimo sistemą



Jungimas į elektros perdavimo sistemą



Jungimas į elektros perdavimo sistemą

Integruoto jungimo schema





5 MW galios VE įrengimo Lietuvos akvatorijos parkuose
pagrindiniai ekonominiai rodikliai



Nagrinėjamos VE parkų vietos



Pagrindinės susijusių institucijų atsakomybės ir pareigos



Už vėjo energetikos vystymą jūroje:
Palankios vėjo sąlygos;

Yra plotų su tinkamais gyliais ir tinkamos gamtinės sąlygos;

VEJ parkų vietas galima parinkti taip, kad būtų išvengta naudojimo konfliktų;

Ekonomiškai realu įgyvendinti;

Yra investitorių susidomėjimas.

Tačiau:
Nėra vėjo energetikos vystymo jūroje strategijos;

Nėra aplinkosauginių standartų poveikio aplinkai vertinimui;

Nėra nustatyta konkursų vykdymo ir licenzijų išdavimo tvarka vystyti VE parkus
jūroje;

Nėra vieningo valstybės požiūrio ir atsakingų institucijų bendradarbiavimo;

Nėra institucijos atsakingos už jūrinių teritorijų planavimą;

Nėra sukurta valstybės paramos vėjo energetikos vystymui jūroje sistema

Išvados



Jūrinės vėjo energetikos projektai LR šiandien susiduria su
šiomis pagrindinėmis problemomis:

- Teisine rizika
- Vystymo rizika

- Aplinkosauginė rizika
- Gamtinių sąlygų rizika

- Pasijungimo į elektros tinklą problematika
- Elektros kainos rizika

Valstybė turi sudaryti sąlygas verslui prisiimti vystymo riziką



Ačiū už dėmesį


