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Heimsins størsta alduorkuverk kann fara í gongd
Heimsins størsta alduorkustøð nærhendis bygdini Lewis í Suðuroyggjum
(Western Isles) hevur fingið grønt ljós frá myndugleikunum í Skotlandi skrivar
heimasíðan www.energyvoice.com. Henda stóra og spennandi verkætlanin
kann vera tað skumpið, sum skal til fyri at fáa orkufeløg at lata eyguni upp fyri
hesum nýggja háttinum at framleiða orku. Tað er alduorkumennarin
Aquamarine Power, sum hevur fingið endaligt loyvi frá skotsku stjórnini at
fara í gongd við hesi 40MW alduorkustøðini. Hon kann framleiða orku, sum
svarar til eltørvin hjá 30.000 húsarhaldum. Riggar henda verkætlanin kann
hon vera við til at skapa heilt nýggjar orkumøguleikar í oyggjabólkunum út
fyri Skotland. Eitt nú kann hon vera grundarlag fyri at leggja ein
undirsjóvarelkaðal til aðrar oyggjar í grannalagnum. Tíðindini um
alduorkuverkið hava fingið umhvørvisfelagsskapir sum WWF og RSPB at
heilsa hesi verkætlan vælkomnari. Verkætlanin fer at skapa nógv arbeiði í
oyggjunum, 140 størv í byggitíðini og 18 fulltíðarstørv, tá alduorkuverkið
koyrir. Tað var skotski orkumálaráðharrin Fergus Ewing, sum kunngjørdi
tíðindini á eini ráðstevnu í Aberdeen. Grønt ljós merkir, at Lewis Wave Power
nú kann fara undir at seta upp sjálvt orkuverkið Oyster í 2017, tá neyðuga
undirstøðukervið er komið uppá pláss. Verkætlanin fevnir um 40 til 50
alduorkutól, sum verða sett út á vestursíðuni á Lewis, ið verður mett at vera
eitt tað besta staðið til alduorku í Europa skrivar energyvoice.com.
Aquamarine Power royndarkoyrir annars í løtuni tvær alduorkumaskinur í
Orknoyggjunum og sum framleiða orku til elnetið har. Stjórin í Aquamarine
Power, Martin McAdam sigur, at endamálið við hesi vinnu er at gera hana
lønandi, og fyri at røkka hesum máli er neyðugt at hava eina tøkni tú kann líta
á og eina trygga leið til marknaðin. Okkara verkfrøðingar arbeiða nú við at fáa
ta røttu tøknina at koyra, og vit hava funnið eitt stað, har vit kunnu seta út
fyrsta útbúnaðin. Aquamarine hevur brúkt 50 milliónir kr. í lokala
samfelagnum fyri at kunna fara undir fyrstu royndirnar og hevur samstarvað
við ikki færri enn 40 ymsar fyritøkur fyri at koma so langt. Orkumálaráðharrin
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samfelagnum fyri at kunna fara undir fyrstu royndirnar og hevur samstarvað
við ikki færri enn 40 ymsar fyritøkur fyri at koma so langt. Orkumálaráðharrin
segði á ráðstevnuni í Aberdeen, at við 10% av møguleikunum fyri alduorku í
Europa og 25% av vindorkumøguleikunum til havs, stendur ein sera
spennandi og gevandi framtíð fyri Skotlandi fyri framman. Niall Stuart, stjóri í
Scottish Renewables sigur, at við hesum útviklinginum gongur Skotland á
odda í heiminum, tá tað snýr seg um havorkuídnað, sum aftur kann geva
arbeiði til mong og skapa grundarlag fyri íløgum í Skotlandi.

