
Beskrivelse af BKB 00 
i området vest for Hanstholm Havn

Installationsområdet generelt
I området vest for Hanstholm Havn er der udlagt et testområde for bølgeenergi. 
Området har en geografisk størrelse, der svarer til ca. 5 km2 . Her tester danske 
og udenlandske bølgekraftudviklere deres udstyr.

Det er her, BKB 00 med 60 BølgeKraftBøjer etableres.

Området er valgt grundet det gode bølgeklima. DanWEC, der har udpeget området 
har installeret to målebøjer ’DWR4’, der siden 2015 har genereret data, som kan 
erhverves til projektet. Disse data er vigtige for målinger og verificering af produk-
tionstal. 

Fig 1. Viser området afmærket med Ais-Aton. Afstanden til land fra kysten er ca. 1.5 
km og ca. 2 km til Hanstholm Havns indsejling. Den grønne markering er omtrentlig 
position for BKB 00.

Zone opdeling / afmærkning af området
Der er i området oprettet forskellige zoner med forskellige sikkerhedsgrader.

•  Generel afmærkning af installationer. Kompasbøjer / Kardinalbøjer 500/5  
– Disse indeholder radarreflektorer samt signal lys. 

•  Gulkrydsmarkeringer på installationer samt Kardinalbøjer der hvor forbudszone 
oprettes omkring installationerne.

•  Overordnet afmærkning med Ais-Aton (Automatic identification system 
– Automatisk identifikations system.) mærkning. Disse opsættes af Søfarts- 
styrelsen, hvor det er nødvendigt. 

•  Ydermere er det hensigten at installerer et TZ - Timezone Costal Monitor-
ing-system. Dette for at sikre, at skibe på kollisionskurs kan stoppes.  
Systemet indeholder en visuel overvågningsprofil med video.



Fig 2. viser DanWECs målebøje DWR4. I baggrunden en Kardinalbøje, 500/5.

O & M af installationer
Opsyn og vedligehold af installationerne foretages af OctoMar Aps.

Serviceringen vil ske på basis af serviceplanen herfor og udføres i henhold 
til forskriften.

Det forventes, at der vil være opsyn på sitet i det omfang det er påkrævet. 
Der vil ugentlig være bemandet tilsyn. Der vil periodisk blive foretaget 
inspektioner af installationerne med dykker eller Rov (Remotely operated 
underwater vehicle – en undervandsrobot.)

TZ-Systemet vil yderlige give et billede af området og installationernes tilstand.

Sikkerhed
For at sikre udstyret på sitet, skal der udlægges de lovpligtige kompas-
afmærkninger. 

Der vil blive ansøgt om opsætning af Ais-Aton-installationer.

Det sikres, at der er tilstrækkelig med afmærkninger og at sitet 
overvåges af et TZ-system.
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