
 
Torsdag den 9. Oktober 2003, kl. 18.00 til 21.00 

NEG Micon, Randers 
 

Offshore Vindmøller  
 
 
Program: 
 
18.00 -18.10   Velkomst 

v/ Henrik Lundorf Nielsen, NEG Micon / Tove Feld, 
RAMBØLL  

 
18.10 -18.35 Offshore vindmølleparker - muligheder og krav 

v/ Hans Michael Hansen (NEGM) 
 

18.35-19.00 Offshore Vindmøller - Certificering  
v/ Ole Hededal (DNV) 
 

19.00 -19.15  Pause 
 
19.15 -19.35 Installation af målemast Rødsand - Ramning af 

monopæle i moræneler 
v/ Jørgen Lorin Rasmussen, RAMBØLL 
 

19.35 – 20.05 North Hoyle projektet 
v/Johnny Liebst - (Techwise / Vestas) 
 

20.05 - 20.15  Pause 
 
20.15 - 20.50  Udvikling af bøttefundament –  

Frederikshavn projektet  
 v/ Lars Bo Ibsen (AAU) 

 



Referat af DGF møde 6 den 9. Oktober 2003 
NEG Micon, Randers 

 
1. Velkomst  

v/ Tove Feld, RAMBØLL 
Som første punkt blev der orienteret om, at næste møde planlagt hos NEG Micon den 
13. November ikke afholdes i Randers. Der findes et nyt sted for mødet, muligvis År-
hus. Ligeledes flyttes indtil videre alle jyske møder til Århus. Ændringerne vil fremgå 
af hjemmesiden www.danskgeotekniskforening.dk. Her er der midlertidig opdaget en 
fejl, nemlig afholdes det jyske julemøde den 11.12.03 (ikke den 10., som det fremgår 
af hjemmesiden) 
 

2. Offshore vindmølleparker – muligheder og udfordringer 
v/ Hans Michael Hansen (NEG Micon) 
Der orienteredes om prognosen for udviklingen af vindkraft Denne forventes hovedsa-
gelig i Europa, hvor de dominerende lande vil være England og senere Tyskland. Ek-
sisterende og fremtidige Offshore-vindmølleparker blev præsenteret i England og 
Tyskland (både Nordsø og Østersø). Derudover blev der fortalt om kriterier omkring 
opførelsen af en Offshore-vindmøllepark: 

•  Kundens forventninger (størst mulig afkast i levetiden på ca. 20 år) 
•  Leverandørens muligheder (totalentreprise) 
•  Betingelser for realisering (myndighedstilladelse) 

Der blev konstateret, at det for Offshore-vindmølleparker tit er fornuftig at opstille 
mange møller, da opstilling er dyr især af fundamentet, og man med mange møller har 
muligheden for at tjene dette ind igen. 
 Efterfølgende blev en 2,75 MW mølle fra NEG Micon kort præsenteret. Denne 
var udviklet til Offshorebrug og havde derfor transformeren i fundamentet under plat-
formen, samt en aftagelig bundplade i møllehuset, så udskiftede dele kan fires op og 
ned vha. den indbyggede kran. Dernæst orienteredes der om, at f.eks. i Tyskland 
regnes ekstremlasten for dimensionsgivende, hvilket dog sjældent er realitet. Forskel-
lige fundamentstyper blev herefter beskrevet: 

•  Monopæl med en penetrationsdybde på ca. 20 m (35-40 hvis det ikke 
går så godt) 

•  Gravitationsfundament (her skal havbunden afrettes først) 
•  Sænkekasse (her skal havbunden afrettes først) 
•  Hybridløsning en betonkonstruktion med 4 60-tommers metalpæle (rør) 

disse små rør er nemmere at ramme ned 
 

Konklusionen lød på, at på dybere vand kan egenfrekvensen være dimensionsgivende i 
stedet for ekstremlasten. 
 

3. Offshore Vindmøller – Certificering 
v/ Ole Hededal (DNV)  
Certificering blev præsenteret som to ting: 

•  Typegodkendelse 
•  Projektgodkendelse 

 
Der blev påpeget, at både komponent-sikkerhed og -pålidelighed  er vigtigt. Dette 
gælder specielt for Offshore-vindmøller, da udskift af dele her er endnu dyrere end på 



land. I foredraget blev det fremhævet, at Certificering ikke er et krav, men at man når 
længere med.  
Der blev også påpeget, at der tit foretages dårlig forundersøgelser. F.eks. startes data-
indsamlingen ved at en målepæl opføres kun ét år før opførslen af det første funda-
ment, og det fører til upålidelige måledata. Målepæle bør opsættes  i god tid, nogle år 
før. 
 

4. Installation af målemast Rødsand – Ramning af monopæle i moræneler 
v/ Jørgen Lorin Rasmussen, RAMBØLL 
Foredraget var delt i tre beretninger. Første del omhandlede opførelsen af højspæn-
dingsmaster i forbindelse med højspændingsledningen mellem Århus og Aalborg, spe-
cielt strækningen Bramslev-Haverslev. De opførte master havde et nyt design, der blev 
fundet ved en Arkitekt-konkurrence. Masten bestod ikke som traditionelt af en gitter-
konstruktion men et rundt tårn i galvaniseret stål, der minder om et vindmølletårn. 
Stålkonstruktionen i toppen, der minder lidt om et gevir, er udført i rustfrit stål. Ma-
sterne opførtes på monopæle, og der vistes billeder af ramningen af de i alt 78 pæle, 
der havde en godstykkelse på 21-22 mm, en diameter mellem 1422 og 1524 mm og en 
længde mellem 6,5 og 11,5 m. 19 af pælene blev rammet i moræneler, og der kunne i 
gennemsnit rammes 2 pæle om dagen.  
 I anden del blev der berettet om installation af meteorologimaster i forbindelse 
med Nysted Havmøllepark ved Rødsand. I dette projekt blev der fundet hård ler i bun-
den med styrker på over 2000 kN/m2. For at mindske den indvendige overflademod-
stand i pælene, blev der indsat et bånd, der øger godstykkelsen af pælen på de nederste 
10 - 20 cm. Derved opnås en form for hulrum efter båndet hvilket nedsætter overfla-
demodstanden som ønsket. Til sidst blev projektet Samsø vindmøllepark kort beskre-
vet.  
 Til sidst kunne der konkluderes, at ramning af pæle i hård undergrund er mulig, 
da der i de tre omtalte projekter kun var én pæl ved højspændingsmasterne, der blev 
stoppet af sten. Ved de to andre projekter kunne der kun tales om succes. Bemærkel-
sesværdig var, at ved ramning af monopæle i hårde materialer er det observeret, at pæ-
lene roterer om deres lodrette akse, uden at blive skæv. Ved projekter i Sverige er der 
observeret rotation op til 30-40°, mens der ved Samsø ”kun” blev observeret op til 20°. 
 
 

5. North Hoyle projektet 
v/ Johnny Liebst – (Techwise/ Vestas) 
Der blev orienteret om Offshore-projektet i England. Specielt ved denne lokalitet er, at 
den er relativ tæt på land, og det derved ikke var nødvendig med nogen Offshore-
transformerstation. Den tætteste afstand til land er her kun 8 km. Arealet til vindmøl-
leparken lejes af staten i England og derfor søges det minimeret i forhold til antallet af 
møller. Således er der 800 m mellem møllerne i hovedvindretningen (minimum er 
7ΗRotordiameter, der her er 100 m) pga. shading (skyggeeffekt). På tværs af hoved-
vindretningen er afstanden af førnævnte grunde reduceret til 300 m.  

De anvendte møller er V80 2,0 MW af samme type som på Horns Rev. Vand-
dybden er 6 – 11 m ved lavvande med en tidevandsforskel på ca. 10 m. For funderin-
gen fandtes, at der efter et 18 – 20 m blødt lag befinder sig sandstone eller mudstone 
med en styrke på ca. 20 MPa svarende til beton. Pælene blev placeret ved at de med 
prop i begge ender flydes ud til deres placering. Herefter rejses de, den øverste prop 
fjernes, pælen fastholdes og den nederste prop sænkes og trækkes til siden. Herefter 
rammes pælen til klippen nås og hammeren fjernes for at placere en boremaskine. 
Denne borer sand og ler ud af pælen og borer i sten til ½ m før projekteret pælespids. 



Til sidst rammes pælen den halve meter til endelig placering. Hermed er der også op-
nået prop i den nederste ende af pælen. 
 

6. Udvikling af bøttefundament – Frederikshavn projektet 
v/ Lars Bo Ibsen (AAU) 
I sidste foredrag blev der berettet om bøttefundamenter og deres opførsel. Der blev 
vist billeder af de første fuldskalaforsøg samt opførslen af en ny eksperimentel mølle 
ved Frederikshavn med en rotordiameter på ca. 80-90 m. Fundamentet, der er et plade-
fundament med skørte ligner en omvendt bøtte, hvilket har ført til navnet. På Aalborg 
Universitet er der udviklet en ny måde til installation af disse bøtter ved nedsugning. 
Der blev vist data af nedsugningen hvor forsøgsbøtten kunne installeres meget præcis, 
med en final hældning på 0,1°. Det samme gælder for det bøttefundament der blev in-
stalleret i Frederikshavn til den før omtalte mølle. Fordelen ved denne fundamentstype 
er derudover, at bøtten efter levetiden af mølleparken på ca. 20 år ”bare” kan ”pustes” 
op igen ved en slags omvendt installationsproces. Herved kan fundamentet nemt fjer-
nes og der haves skrotprisen for bøttens stål som derved ikke er tabt ligesom ved be-
tonfundamenter.  

CPT-undersøgelser, udført inden og efter installationen, har praktisk talt været 
ens, hvilket viser, at der ikke opstod væsentlige forstyrrelser i jorden ved installationen 
af bøtten. 

 
Efter foredraget blev der rejst spørgsmål om der er så stor en besparelse, da det var 
fremgået, at en del CPT-undersøgelser til nøje kendskab af jordforholdene på lokalite-
ten var nødvendige. Der hævdedes, at ikke alle bygherrer er villige til sådanne udgif-
ter, fx var CPT-undersøgelser ofte skippet i England af økonomiske hensyn. Modpar-
ten i diskussionen svarede dog med, at det altid er nødvendig at undersøge undergrun-
den grundig og at det de fleste steder er et krav med sådanne undersøgelser (fx i Tysk-
land). Derudover udgør for lille kendskab til undergrunden en stor risiko mht. hold-
barheden af konstruktionen fundament. 
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