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Ørsted og TotalEnergies går sammen om at deltage i 
hollandske havvindudbud 

 

 
Paris/Haag den 13. maj 2022 – Ørsted og TotalEnergies er gået sammen om at indgive fælles 
bud i de to hollandske havvindudbud for ’Holland Coast West’ med sigte på at opnå en 
nettopositiv indvirkning på biodiversitet og det hollandske energisystem. 
Havvindmølleparkerne Holland Coast West ligger ca. 53 km ud for den hollandske kyst og har 
en samlet kapacitet på næsten 1,5 GW. 
 
Som verdensførende selskaber inden for vedvarende energi og havvind vil Ørsted og 
TotalEnergies i disse udbud kombinere deres styrker med henblik på at bidrage til Hollands 
målsætning om at udvikle over 70 GW havvind til elproduktion, herunder i tilkobling med 
brintproduktion, inden 2050.  
 
Som verdens største udvikler af havvindmølleparker har Ørsted industriledende erfaring i at 
udvikle og opføre havvindmølleparker på den mest bæredygtige og miljøvenlige måde. Ørsted 
sigter mod at yde et netto-positivt bidrag til biodiversitet inden 2030. Desuden har Ørsted 
betydelig global erfaring med at levere grøn strøm i stor skala til samfundet og til industrien. 
Den vellykkede gennemførelse – inden for tidsrammerne og inden for budget, under en global 
pandemi – at havvindmølleparken Borssele 1&2 viser, at Ørsted er en pålidelig partner i 
Hollands grønne omstilling.  
 
TotalEnergies vil drage nytte af sin lange erfaring inden for havbaserede projekter og sin 
unikke position som et integreret energiselskab i Holland ved gennem et ambitiøst 
investeringsprogram inden for grøn energi og brintproduktion at nedbringe -udledninger 
fra sine industriaktiviteter i Zeeland-provinsen. TotalEnergies vil også sikre stabiliteten af det 
hollandske elnet, samtidigt med at bæredygtig udvikling i alle dimensioner bliver kernen i 
projekterne for at bidrage til menneskers velfærd.  
 
Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger: "Vi er meget glade 
for vores partnerskab med TotalEnergies i de kommende udbud i Holland. Med vores fælles 
bud vil vi sikre, at Holland kan accelerere sin udbygning af havvind, både frem mod 2030 og 
derefter, på en absolut førende, miljøvenlig måde og som en del af et integreret energisystem. 
Ørsted ser frem til at yde et betydeligt bidrag til Hollands energiomstilling sammen med 
TotalEnergies.” 
 
Olivier Terneaud, VP for havvind hos TotalEnergies, siger:  "Energiomstillingen fører nye 
udfordringer med sig, både hvad angår miljøpåvirkning og integration af grøn energi i 
energisystemet. Det er netop for at imødegå disse udfordringer, at vi deltager i disse udbud, 
sammen med Ørsted, for at bidrage til energiomstillingen i Holland, hvor vi trækker på mere 
end et halvt århundredes offshore operationel erfaring, hvilket gør os til en pålidelig 
energipartner. Som et globalt multienergiselskab, der har bæredygtighed som hjertet af sin 
strategi, vil vi rigtig gerne være en del af disse innovative projekter." 
 
Partnerskabets forslag i HKW VI-udbuddet vil ændre, hvordan havvind ses i relation til miljø. 
Med sine foranstaltninger, banebrydende overvågningssystemer og stærke samarbejde med 
virksomheder, institutioner, universiteter og NGOer fokuserer forslaget på at arbejde sammen 



med alle parter, både internationalt og lokalt, om at opbygge den nødvendige viden, der kan 
muliggøre, at vindmølleparker som standard styrker naturen.  
 
Zeeland er den største brint-klynge i Holland. Med 600MW elektrolysekapacitet, vil verdens 
største brintklynge kunne muliggøres inden 2027, drevet udelukkende med strøm fra Holland 
Coast West vindmølleparken. Suppleret af blandt andet elektrisk transport, batterier og direkte 
elektrificering af industrien, vil vi opnå maksimal systemintegration.  
 
Det forventes, at vinderne af udbuddene vil blive offentliggjort af den hollandske regering i 
efteråret 2022.  
 
 

*** 
 
Om Ørsted 
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, 
opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg 
til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til 
sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning 
om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er 
kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over 
verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin 
globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.836 medarbejdere og har hovedsæde i 
Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en 
omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). 
 
Om TotalEnergies 
TotalEnergies er et globalt multienergiselskab, som producerer og markedsfører energi i form af olie og 
biobrændsler, naturgas og grøn gas, vedvarende energi og el. Selskabet har over 100.000 
medarbejdere, der arbejder for at skabe energiformer, der er mere økonomiske, renere og mere 
pålidelige og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 
lande, og bæredygtig udvikling er omdrejningspunktet i alle selskabets projekter og aktiviteter, der har 
som mål at bidrage til menneskers trivsel. 
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