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Sammanfattning 
Under de senaste 20 åren har vindkraftverk kommit att bli en vanlig syn i det danska landskapet och sedan några 
år har de även börjat användas ute till havs. Flera parker av varierande storlek har byggts utanför den danska 
kusten och en av dessa parker, den belägen vid Middelgrunden utanför Köpenhamn, kommer att studeras 
närmare i denna rapport.  
 
Initiativet till parken med 20 verk togs 1996 av ett vindkooperativ i Köpenhamn. Senare samma år gick även 
Köpenhamns energi in i projektet. Efter kontakter med berörda parter och samråd, fick man bygglov 1999 och 
kontrakt med olika entreprenörer skrevs i januari 2000. 
 
Som vid alla byggen av vindkraftsparker gjordes en miljökonsekvensbeskrivning. Man konstaterar där att 
farlederna Hollænderdybet och Kongedybet på sidorna av Middelgrunden är vältrafikerade, men att trafiken där 
knappast skulle störas av ett bygge. Snarare skulle verken fungera som en tydlig utmärkning av grundet de står 
på och minska risken för grundstötningar, något som skett ungefär en gång per år innan bygget inletts.  
 
Största miljöproblemet ligger i att Middelgrunden under mer än 100 år använts som dumpplats för 
muddermassor och byggavfall. Risken är därför stor att området är förorenat. Man räknar dock med att den lilla 
volym sediment som förs bort vid grävningarna under en mycket begränsad period, inte ska påverka 
omgivningen nämnvärt. Kontaminerade grävmassor ska även tas omhand på ett lämpligt sätt.  
 
Växtligheten på grundet består av tång. Beståndet kommer att påverkas vid arbetena, men man räknar med att 
återväxt har skett efter ett par år. Fåglar som letar föda i området kommer att störas under arbetes gång och även 
av ljud när parken är klar. Detta kommer att medföra att de håller ett visst avstånd till parken. Å andra sidan 
kommer fundamenten bilda nya skyddade levnadsplatser för mussellarver och på så sätt kommer de 2-5 år efter 
verkens uppförande ge goda möjligheter för änder att hitta föda. 
 
Under augusti och september 2000 inleddes arbetet med att gräva transportkanaler till verkens kommande 
positioner. Man fortsatte sedan att gräva och rengöra där fundamenten skulle placeras. Ett stenfyllnadslager lades 
ut och kompakterades med vibrator på platsen. I januari 2000 inleddes arbetet med att bygga fundamenten, så 
kallade gravitationsfundament, i torrdocka i Köpenhamn. Fundamenten byggdes av en ren stålkonstruktion 
omgiven av armerad betong. 
  
Efter fundamentens färdigställande monterades transformator, ställverk och nedre torndelen på varje fundament. 
Därefter fylldes torrdockan med vatten och fundamenten transporterades till Middelgrunden där de installerades. 
Slutligen transporterades maskinhus, övre torndel och rotor på en anpassad pråm ut till grundet och delarna lyftes 
på plats med en jack-up rigg. Den 5 november var det första verket på plats. Ungefär 20 personer arbetade med 
uppstartarbetet och den 27 december 2000 drogs det första verket i gång och det sista 6 mars 2001. 
 
Slutsumman för vindkooperativets 10 verk blev 180 665 849 danska kronor, vilket är mer än de budgeterade 172 
miljoner danska kronorna. De skrivna kontrakten var billigare än budgeterat, men installationen blev dyrare än 
beräknat. Å andra sidan blev elproduktionen från verken större än beräknat, vilket medför större intäkter. 
 
Verken som används är tillverkade av Bonus och har en märkeffekt på 2 MW. De är ursprungligen designade för 
att kunna användas till havs, men på de verk som verkligen placeras till havs förstärker man korrosionsskyddet 
med särskilda ytskikt, avfuktare och uppvärmning av känsliga komponenter för att förhindra kondensation. 
Eftersom det är svårare att besöka en havsbaserad park än en landbaserad, minskas behovet av underhåll så långt 
det går och övervakningssystemen förbättras.  
 
Det bästa året hitintills, 2002, producerade vindkooperativets 10 verk 50,7 GWh. Man har beräknat att hela 
parken totalt ska kunna produceras upp till 99 GWh/år, men den garanterade produktionen ligger på 89 GWh. 
Man har under driften haft stora problem med verkens transformatorer, minst 11 stycken har kortslutits och 
behövts bytas. Detta är normalt sett inget vanligt fel i vindkraftssammanhang och ger självklart 
produktionsbortfall. 
 
Efter projektets genomförande har man dragit flera slutsatser om vad som kan förbättras till kommande projekt. 
Bland annat kan pengar sparas om mer tid finns för planering och genomförande av projektet. Att göra så många 
moment som möjligt på land är att föredra, eftersom sådant som är lätt på land inte alltid är det till havs. Det som 
ska göras till havs bör dessutom övas in i förskott.  
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Förord 
 
Denna rapport är skriven som en del av kursen Vindkraft: Offshore, 5 p, på högskolan på Gotland under 
vårterminen 2004. 
 

 
Carolin Cedergren, Uppsala 2004-05-27 
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Inledning 
Under de senaste 20 åren har vindkraftverk kommit att bli en vanlig syn i det danska landskapet och sedan några 
år har de även börjat användas ute till havs. Världens första havsbaserade vindkraftpark med 11 verk på vardera 
450 kW restes vid Vindeby nära Lolland 1991 av Bonus Energy A/S, Danmark. Därefter har ett antal andra 
parker såsom Tunö Knob (i drift 1995), Horns rev (2002), Samsö (2002) och Nysted/Rödsand (2003), rests 
utanför den danska kusten. 
 
Den 27 augusti 2001 kunde dessutom följande läsas i ”Ny Teknik”: 
 

”Stopp för vindkraft på land.  
All utbyggnad av vindkraft på landbacken i Danmark har upphört. Den fortsatta utbyggnaden 
kommer i huvudsak att ske till havs.  
Det är följden av nya bidragsregler och av lokalt motstånd mot de allt större ”vindmöllorna”. 
Med cirka 6000 vindkraftverk i det danska landskapet tycks en gräns vara nådd. De danska 
tillverkarna har inte sålt ett enda nytt vindkraftverk för placering på land sedan de nya 
bidragsreglerna infördes.  
Regeländringen för drygt ett år sedan innebar att det fasta ersättningspriset på 
vindproducerad el sänktes från 60 till 43 danska öre per kW/h. Det försämrar ekonomin för 
nya kraftverk då de flesta attraktiva, blåsiga, placeringarna är upptagna.  
Men mättnaden på land innebär inte ett samlat stopp för dansk vindkraft. Tvärtom finns 
planer på nya kraftverksparker för nio miljarder danska kronor den närmaste tioårsperioden. 
Den utbyggnaden kommer att ske till havs.  
En viss fortsatt utbyggnad av vindkraft kan också väntas på land, men då genom att äldre och 
avskrivna kraftverk ersätts med större och mer moderna anläggningar. ” 

 
 
Havsbaserade parker lär alltså bli framtiden för den danska vindkraften, liksom för vindkraften i många andra 
länder. ”Danish public energy planning” uppskattar att 4000 MW kommer att installeras i danska vatten.  
 
Den här rapporten kommer att handla om Middelgrunden offshore , en park på tjugo 2 MW-verk från Bonus som 
installerats på Middelgrunden, ett grund i Öresund mellan Sverige och Danmark. Processen från idé till färdig 
anläggning ska studeras, liksom de erfarenheter man fått under genomförandet.  
 
Parken på Middelgrunden togs i drift den 6 maj 2001. Platsen ligger mellan 1,7 och 3,5 kilometer från närmaste 
kaj i Köpenhamns hamn, vilket ger utmärkta möjligheter för vinden att strömma ostört i alla riktningar. Det 
medför också att energiproduktionen blir god, uppskattningsvis cirka 85000 MWh per år. Det motsvarar 3 % av 
Köpenhamns årliga energiförbrukning, eller den årliga elförbrukningen hos de 32 000 lägenheter iden närmast 
belägna Köpenhamnsförorten Christianshavn. 
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1 Bakgrund till projektet på Middelgrunden 

1.1 Ett vindkooperativ och ett kommunalt energibolag satsar 
Middelgrunden offshore kom att bli Danmarks första havsbaserade vindkraftsanläggning med kooperativt 
ägande. Vindkooperativ är en vanlig ägandeform för vindkraft, över 150 000 danska familjer är idag medlemmar 
i ett vindkooperativ. Initiativet till projektet togs 1996 av ett annat vindkooperativ i Köpenhamn, Lynetten 
Vindkraft I/S och Köpenhamns energi- och miljökontor. Senare samma år gick även Köpenhamns energi, ett 
kommunalt energibolag, in i projektet. Kontakt togs sedan med myndigheter och organisationer som kunde 
tänkas ha särskilda intressen i området kring Middelgrunden. 
 
Att satsa på kooperativt, lokalt ägande har flera fördelar: 

o Lokalt ägande öppnar upp för en dialog och ökad acceptans bland lokalbefolkningen. 
o Lokalt ägande löser problem och konflikter genom att berörda parter tas kontaktas på ett mycket tidigt 

skede. 
o Privat ägande främjar billigare och bättre tekniker. Kooperativ är ofta noggrannare med detaljer i 

byggfasen eftersom byggandet är en större del av budgeten för dem, än för statliga eller kommunala 
bolag. 

o Lokal produktion kräver mindre överföringskapacitet vilket minskar överföringsförlusterna i elnätet. 
  
 
Under 1997 och 1998 genomgick projektet den lagstadgade fasen där allmänheten tilläts lämna synpunkter. Efter 
den första sammankomsten ändrades planerna på 27 verk i tre rader till 20 verk i en mjuk båge. 
 
Gällande finansieringen, gick den danska energimyndigheten in med 5,1 miljoner danska kronor för 
förberedande undersökningar. Bygglov gavs under 1999 och efter ett anbudsförfarande skrevs kontrakt med de 
utvalda företagen i januari 2000. 
 
Ansvaret för upphandlingen låg hos Middelgrundens vindkooperativ och Köpenhamns energi som idag äger 10 
vindkraftverk var. Kooperativets 40000 andelar såldes i huvudsak i små poster till en bred allmänhet i 
Köpenhamn. Elproducenten SEAS med lång vindkrafttradition hade sedan hand om projektet i 
konstruktionsfasen. 
 
Samarbetet mellan de två ägarna är en fortsättning på samarbetet från tidigare projekt vid Avedøre Holme och 
Lynetten. Kooperativets avsikt med projektet var att ge Köpenhamns invånare en möjlighet att ta del av ett lokalt 
och miljövänligt energialternativ medan energiföretagen ville samla in värdefull erfarenhet samtidigt som el kan 
produceras för Köpenhamns växande behov. 
 

1.2 Förberedande undersökningar 
Meteorologiska mätningar gjordes på en 45 meter hög mast vid Middelgrunden från oktober 1997 till slutet av 
1999. Resultatet av dessa mätningar, inklusive uppgifter om vindprofil, turbulensintensitet och vindriktningar 
har redovisats i en skrift av Berthelemie, 1999.  

Mätvärdena som togs fram har sedan extrapolerats till att gälla på en höjd av 64 meter efter jämförelse med 
vinddata på 77 meters höjd på Risømasten. För beräkningarna har Weibullfördelningen och linjär regression 
använts. Weibullparametrarna kan användas till att beräkna energifördelningen i vinden. 

Med ovanstående metoder beräknades och uppskattades bland annat den möjliga uteffekten från ett 
vindkraftverk till 4,1-4,5 GWh/år, se tabell 1.1.  
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Vindhastighet på 48 meters höjd 7,2 – 7,4 m/s 
Weibulls skalfaktor på 48 meters höjd 8,2 – 8,3 m/s 
Weibulls formfaktor på 48 meters höjd 2,2 – 2,5 
Energitäthet på 48 meters höjd 370 – 420 W/m² 
Turbulensintensitet på 48 meters höjd 0,10 – 0,12 
Uppskattad uteffekt (64 meters navhöjd) 4,1– 4,5 GWh/år  

Tabell 1.1 Vindparametrar vid Middelgrunden. (Barthelmie, 1999) 

 
Tills mitten av 1980-talet dumpades stora mängder byggrester och muddermassor från hamnen i Köpenhamn, 
vid Middelgrunden. Det exakta omfånget av hur den verksamheten kan ha påverkat miljön i området är bara 
delvis känt och undersökningar och undersökningar krävdes inför projektet. 
 
Under de preliminära undersökningarna gjordes bland annat sonarmätningar för att kartlägga bottnen och få 
klarhet i eventuella hinder under vattenytan. Under hösten 1999 gjordes en uppföljning med platsspecifika 
mätningar. Direkt ovanför de tänkta platserna för fundamenten, placerades en så kallad havsbottenrigg som 
vibrerade ner rör i havsbottnen. Längst ned i varje rör placerades sedan en tryckgivare så att förhållandet på olika 
djup  i bottnen kunde bestämmas. Eftersom det dumpade slammet är och var ganska mjukt, var huvudsyftet med 
dessa test att ta reda på hur den fåra som måste grävas för att ge fast grund för fundamenten att stå på, skulle se 
ut. 
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2 Miljökonsekvensbeskrivning 
Nedan kommer några urdrag ur 
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för 
Middelgrunden offshore att redovisas. MKB:n 
beskriver hur man ska gå till väga vid 
genomförandet av projektet, liksom hur miljön i 
verkens närhet skulle påverkas vid ett genomförande 
av projektet. Beskrivningar om hur verk och 
fundament ska vara utformade tas också upp, men 
dessa uppgifter behandlas istället senare i den här 
rapporten. 
 

2.1 Placering, tidsplan och 
fartygstrafik 

Efter ett första samråd i augusti 1998 ändrades 
planerna på 27 verk i tre rader, till 20 verk i en mjuk 
cirkelbåge med en radie på 12,5 km med centrum 
vid Slotsholmen, det danska parlamentet. Detta för 
att göra vindkraftparken till en del av de bågar som 
formas av historiska anläggningar i Köpenhamn, se 
figur 2.1. Bågen ska ha en längd på 3,4 km och avstånd
 
Installationen av verken beräknas ta 50 arbetsdagar und
fartygstrafiken kring Köpenhamns hamn eller Middelgr
 
Tidsschemat från byggstart beräknas se ut enligt planen
 
Månad från byggstart 
Fundament 

Gjutning 

Muddring och grävning 

Urlastning 

Installation av vindkraftverken 

Nätanslutning 

Erosionsskydd 

Tabell 2.1 Tidsplan för byggandet av Middelgrunden

  
Middelgrunden är beläget inom territorialvatten och där
vindkraftparker i territorialvatten hanteras av den dansk
 
Farlederna Hollænderdybet och Kongedybet på sidorna
från att segla över Middelgrunden med anledning av ris
infångning av ål, förekommer på Middelgrunden. 28 fis
Landområdet intill Middelgrunden används till industrie
Berörda friluftsområden inkluderar Amager Strandpark
småbåtshamnar längs kusten. Sydöst om Middelgrunde
Saltholm med omgivning är fågelskyddsområde. 
 

 

Figur 2.1 De bågar som formas av historiska 
anläggningar i Köpenhamn.
et mellan varje verk blir 182 m. 

er goda väderförhållanden. Detta lär inte störa 
unden i märkbar utsträckning. 

 i tabell 2.1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                
                
                
                
                
                
                

 offshore. 

för ägs platsen av staten. Godkännande av 
a energimyndigheten. 

 av Middelgrunden är vältrafikerade. Man avråder dock 
k för grundstötning. Viss fiskeverksamhet, till exempel 
kare beräknas vara involverade i denna fiskefångst. 
r, hamnverksamhet och andra tekniska anläggningar. 

 cirka 2 km sydväst om vindkraftparken, liksom ett antal 
n ligger Saltholm som omges av grunda vattenområden. 
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2.2 Sedimentbortförsel och risk för 
läckage av tungmetaller 

Under mer än 100 år har Middelgrunden använts som dumpplats för 
1,6 miljoner m3 dy från hamnen, muddermassor och byggavfall. 
Mycket tyder därför att platsen är ett förorenat område. 
Koncentrationen av tungmetaller är generellt i samma storleksordning 
som uppmätts i ett antal ytsediment i havsbottnen mellan Amager och 
Saltholm längs en linje vid Öresundsförbindelsen. Resultatet av 
mätningarna kan ses i tabell 2.2. 
 
Förlusterna av sediment som bortförs med vattnet vid grävningarna, 
beräknas maximalt uppgå till 5 %. Den totala mängden sediment som 
behöver flyttas beräknas uppgå till 25000 m3. Den totala mängden 
förlorat material blir då maximalt 1050 m3, vilket är lite mindre än en 
dags förluster vid muddring då Öresundsbron byggdes. 1050 m3 slam 
beräknas inte ha någon påverkan på Öresund som helhet, men lokal 
påverkan kan uppstå. Om de förlorade sedimenten skulle sedimentera 
jämnt inom en radie på 100 m från turbinerna, skulle det skapa ett 
lager på 2,7 kg/m2 motsvarande ett lager med mindre tjocklek än 2 
mm. Betydelsen av en sådan avlagring är liten. Den maximala 
mängden tungmetaller som beräknas kunna frigöras till vattnet under 
arbetena ses í tabell 2.3.  
 
Bedömningen är att de relativt små mängder tungmetaller som sköljs 
ut ur sedimenten inte ska ha någon signifikant påverkan på det 
omgivande havet, i huvudsak beroende på att belastningen kommer att ske under en kort muddringsperiod på 
ungefär 40 dagar. Därför kommer ingen mätbar påverkan uppstå på flora och fauna. Vid varje verk kommer 
mätningar av tungmetaller att göras. Muddermassorna kommer att tas om hand enligt instruktioner från 
naturvårdsverket: Starkt kontaminerat material kommer att deponeras under kontrollerade former, medan icke 
förorenat sediment läggs upp på norra delen av Middelgrunden. 

Tabell 2.2 Medelvärden för 
mängden föroreningar nära 
vindkraftverkens placering på 
Middelgrunden 
 Mg/ kg TS 
Bly 4,6 
Kadmium 0,19 
Krom 5,8 
Koppar 8,0 
Nickel 5,7 
Zink 21 
Kvicksilver 0,05 

Tabell 2.3 Den maximala mängden 
tungmetaller som beräknas kunna 
frigöras till vattnet under arbetena 
 Kg  
Bly 0,92 
Kadmium 0,02 
Krom 0,2 
Koppar 15,3 
Nickel 7,14 
Zink 49 
Kvicksilver 0,6 

 
Under ett genomsnittligt år beräknas parken producera 89 GWh el vilket motsvarar 3 % av Köpenhamns 
elförbrukning. På grund av den miljövänliga energiproduktionen besparas miljön från föroreningar bestående av 
258 ton svaveldioxid, 231 kväveoxider, 76000 ton koldioxid och 4900 ton sot och partiklar.  
 
 

2.3 Påverkan på djur och växter 
Flygfoton från 1996 visar att stora delar av Middelgrunden täcks av vegetation, främst bandtång. Även snärjtång 
(också kallad sudare) och bladtång (också kallad skräppetare) kan återfinnas. Det har tidigare visat sig att 
bandtången återhämtar sig inom några år efter det att växtområdet utsatts för arbeten. När bandtången växt till 
sig kan även småväxter och blåmussla återvända. Stora områden med musslor täcker idag 10-15 % av grundet. 
 
Mudderarbetena förväntas ha mindre och momentan påverkan på fisket under den tid arbetet pågår. Inget tyder 
på någon bestående påverkan på vare sig fisket eller djur och växter då verken är i drift. En säkerhetszon där 
fartygstrafik är förbjuden, kommer att upprättas kring fundamenten medan arbetena pågår. Efter att 
vindkraftverken är färdigbyggda kan området användas som tidigare, dock kan inte fiske äga rum där 
fundamenten är placerade och ankring liksom neddrivning av pålar i havsbottnen kring sjökablarna förbjudas. 
Kompensation för uteblivet fiske avgörs enligt lagen om saltvattenfiske. 
 
Det finns inga häckande fåglar i området, men fåglar såsom knölsvan, ejder, gravand, gräsand, brunand, vigg, 
knipa, småskrake, storskrake och sothöna, vilar och letar föda vid Middelgrunden. Morgon och kväll passerar ett 
större antal fiskmåsar och änder när de förflyttar sig mellan Köpenhamn och Saltholm. Vidare passerar ejder 
Öresund vid flytten under vår och höst. Driften av vindkraftverken kommer att störa fågellivet på grund av buller 
och förändringar i landskapet. Störningarna kommer att få fåglarna att hålla ett visst avstånd från verken ved vila 
och matletande. Å andra sidan kommer fundamenten bilda nya skyddade levnadsplatser för mussellarver och på 
så sätt kommer de 2-5 år efter verkens uppförande ge goda möjligheter för änder att hitta föda. Under själva 
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konstruktionsarbetet kommer vattnet i området att vara grumligt vilket försvårar möjligheterna för fåglarna att 
hitta föda och de kommer istället tillfälligt att välja andra närliggande områden för ändamålet.  
 
Såväl före uppförandet av parken som efter två års drift kommer sjöbottens skick att dokumenteras med hjälp av 
foton och dykarrapporter. På så sätt kan man övervaka bandtångens återväxt, liksom se tecken på eventuell ökad 
erosion. Prov på havsbotten kommer bara att tas sommaren 1999 då man gör arkeologiska undersökningar. 
 

2.4 Alternativ till projektet 
Alternativ till att bygga en vindkraftpark på Middelgrunden skulle kunna vara energibesparing eller en annan 
form av miljövänlig elproduktion av motsvarande mängd som vindkraftverken skulle tillföra. Dessa alternativ 
ses dock inte som reella alternativ till att genomföra projektet, snarare bara som jämförande studier.  
 
 Så väl land- som havsbaserade lokaliseringsalternativ har betraktats, tillexempel vid Nordhavnen (norra 
hamnen). Hamnmyndigheten var dock inte intresserad av ett vindkraftsprojekt och detsamma gällde för 
Öresundskonsortiet som inte ville ha vindkraftverk på Pepparholm, den konstgjorda ön byggd för Öresundsbron. 
 
Två alternativa lokaliseringar norr om Saltholm har noggrant analyserats som alternativa platser. Verken skulle 
där bli mindre synliga från den danska kusten, men mer synliga från den svenska. Vissa miljöförhållanden talar 
emot placeringen vid Saltholm. Till exempel är fågellivet och fiskförekomsten större här liksom att risken för 
fartygskollisioner och påverkan av vattenflödet i sundet ökar då vattendjupet är större. Tillsist ligger 
inflygningen mot Kastrup, Köpenhamns stora flygplats, över området. De ekonomiska förutsättningarna för ett 
projekt norr om Saltholm skulle bli dåliga, eftersom en sjökabel på   7,5-9,6 km skulle behövas. Fundamenten 
skulle också bli avsevärt dyrare än vid Middelgrunden som en konsekvens av det större vattendjupet. Som ett 
resultat av dessa extra kostnader skulle en park på 70-180 verk krävas för att få samma lönsamhet som hos de 20 
verken på Middelgrunden. 
 
Baserat på byggherrens erfarenhet av att bygga vindkraftparker, finns inget tekniskt eller ekonomiskt realistiskt 
alternativ till projektet på Middelgrunden. 
 

2.5 Visuell påverkan 
Verken kommer i huvudsak att vara synliga från kajen i Langelinie, Amager Strandpark och Strandvejen i 
Hellerup där det är fri sikt till Middelgrunden. Dessutom är sikten fri från passerande fartyg. Fotomontage finns 
att tillgå med utgångspunkt från Middelgrundens fort, Langelinie, Amager Strandpark, Charlottenlunds fort och 
Flaks fort. Målet har varit att få vindkraftparken att upplevas harmonisk och enkel från alla riktningar, för sig 
själv och tillsammans med omgivningen. När man närmar sig Köpenhamn från luften eller havet,  ska 
placeringen uppfattas som en del av de linjer som omger Köpenhamn. Det ska uppfattas lugnt, men ändå 
dynamiskt. Den störande synen av verk bakom varandra kommer att bli mycket ovanlig. Från alla riktningar 
kommer vyn mot Middelgrundens fort att vara ostörd.  
 
Nackdelen med bågformen är att parken kommer att sträckas ut långt i nord-sydlig riktning. Det medför att den 
kommer att uppta en stor del av synfältet från norra delen av Amager Strandpark. Sett från Langelinies kaj 
kommer vindkraftverk sticka upp bakom Trekroners fort. 
 
Varje verk kommer att målas i en diskret ljusgrå färg för att passa in i omgivningen. Fundamentet kommer bara 
att vara synligt i den utsträckning det är nödvändigt att vara över ytan för att skydda mot is.   
 

2.6 Övrigt 
Störande ljud kommer att förekomma under byggnadsfasen. Under driften kommer visst buller förekomma, men 
det kommer inte att överstiga 40 dB(A) i friluftsområden i bebodda områden. Det medför att inga konflikter 
finns gentemot gällande lagkrav och det är osannolikt att buller kommer att vara mätbart eller hörbart vid kusten 
under normala väderförhållanden. 
 
Fundamentens påverkan på vattenflödet i Öresund har analyserats. Analysen visar att flödet maximalt reduceras 
med 0,005 % och slutsatsen dras att påverkan av det minskade flödet kommer att vara obetydligt. På grund av 
olika miljöskäl är inte muddring för att öka flödet i sundet lämpligt. Det är också svårt att med muddring ändra 
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flödet med en noggrannhetsmarginal på mindre än 0,2 % vilket är 40 gånger mer än flödespåverkan från 
fundamenten. 
 
Då vindkraftverken markerar Middelgrundens läge kommer antalet grundstötningar som före uppförandet ligger 
på cirka ett per år, att minskas liksom risken för efterföljande oljeläckage. Trots det finns en risk på 8 % för en 
kollision med något av verken under deras livstid. Att verken skulle falla samman under normal drift förfaller 
osannolikt. Skulle det hända finns dock risk för oljeläckage från växellådan med mera. 
 
När verken ska nedmonteras görs det i omvänd ordning som de sattes upp och delarna kan sedan återvinnas.       
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3 Genomförande av projektet 

3.1 Förberedande arbeten 
Under augusti och september 2000 utfördes större delen av de förberedande grävningarna av en flotta på 7-8  
konstruktionsfartyg, det vill säga flytande hydrauliska grävmaskiner utrustade med ben som stacks ner i bottnen 
för att stabilisera dem under arbetet, se figur 3.1 och 3.2. Kanaler grävdes i den grunda havsbottnen för att 
möjliggöra alla framtida transporter till vindkraftverken.   

 

Figur 3.1 Grävning vid Middelgrunden. Figur 3.1 Grävning vid Middelgrunden. 

Vindkraftverken skulle placeras i en mjuk båge i nord-sydlig riktning på östra sidan av Middelgrunden. 
Vattendjupet där är litet på grund av tidigare dumpningar, bara 3-5 meter från Middelgrunden och in mot 
Köpenhamn. Passagen till verkens transportkanaler måste därför gå norr om det nordligaste verket. Alla 
transportkanaler nås därför från Hollænderdybet, en transportled för stora kommersiella fartyg. 
 
Det är i princip omöjligt att förhindra bortförsel av det dumpade slammet med vattnet under grävningarna och 
därmed frigöra det i den omgivande miljön. Undersökningar har visat att delar av det dumpade materialet är 
förorenat. Därför tas inga grävmassor upp till ytan eller deponeras på land, vilket skulle ha resulterat i än större 
störningar i vattnet och därmed även större bortförsel. Försiktiga grävningar hindrade bortförseln från att 
överstiga 5 % vilket anses acceptabelt på grund av snabb upplösning av de lokala vattenströmmarna. 
 
Efter transportkanalernas färdigställande användes samma teknik till att ta bort slam där fundamenten skulle 
placeras. Ytterligare 1-3 meter av havsbotten grävdes bort tills den önskade ytan ungefär 6-8 meter under 
havsbottnens nivå hade uppnåtts. 
 
När grävningarna var slutförda inspekterades området av dykare som även utförde så kallade ”vingtest”: En borr 
utrustad  med en vinge borras ner i havsbottnen. När borren vrids indikerar motståndets storlek om bottnen är 
tillräckligt stabil och hård. 
 
Med en ”airlift”-pump rengjordes sedan den urgrävda profilen från mindre avlagringar som inte tagits bort under 
grävningarna. Luft pumpas ner i till havsbottnen i speciella rör och luften sköljer sedan upp det kvarvarande lösa 
slammet till ytan. 
 
Fundamentsområdet är därefter redo för dykarnas installation av en utjämningsmaskin för krossad sten. 
Maskinen består av en stålbalk utrustad med  vattenjetmunstycken som löper på en stålräls. Maskinen används 
på följande sätt: En last med krossad sten placeras mellan rälarna. En dykare styr sedan en hydraulisk vinsch som 
drar balken, som i sin tur flyttar stenarna med hjälp av vattenstrålar längs rälsen och skapar en 0,5 m tjockt 
stenfyllnadslager. När utjämningsmaskinen avlägsnats, justeras kanterna på stenfyllnadslagret av dykare och 
man utför även en kvalitetsinspektion. För att undvika erosion täcks sedan stenlagret med en väv. 
 
En 2x2 meter stor plattvibrator sänks sedan ner och styrs från ett konstruktionsfartyg och vibrerar samman 
stenlagret. Detta för att försäkra sig om att lagret ska hålla sig stabilt när vibrationer från verket under drift leds 
ner i fundamentet. 
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3.2 Fundamenten 
Carl Bro A/S designade gravitationsfundamenten, 
fundament som med sin vikt förankrar varsitt 
vindkraftverk, till Middelgrunden. Varje individuellt 
fundament anpassades till höjd och vikt för att passa på det 
olika djup där de skulle placeras. Varje fundament väger 
cirka 2000 ton på land, men på grund av vattnets lyftkraft 
reduceras vikter till cirka 1500 ton i vattnet. Fundamentet 
består av en ren stålkonstruktion omgiven av armerad 
betong. 
 
Fundamenten tillverkades i torrdockan hos före detta 
Burmeister & Wains varv på Refshaleøen, med start i 
januari 2000. Arbetarna la ut stänger av armeringsjärn i ett 
komplext nät som sedan skulle fyllas med betong för att ge 
fundamentet nödvändig styrka. Stängerna sammanbands 
med tunn stålvajer. Vissa stänger omformades och 
kopplades sedan samman med resten av konstruktionen för att ge rätt utseende. Man byggde upp en bottenplatta 
på vilken en cylinder av armeringsjärn monterades, se figur 3.3. I cylindern av armeringsjärn sänktes sedan en 
stålcylinder, med bulthål för fastsättning av tornet i övre änden, ner. Stålcylindern förankrades sedan ordentligt i 
resten av konstruktionen. En gjutform byggdes kring bottenplattan och sedan var bottenplattan redo att gjutas. 
Färdigblandad betong sprutades genom en slang ner i formen, se figur 3.4, och efterhand stacks slangar med 
vibratorer ner i betongen för att skaka bort bubblor för att försäkra sig om att betongen fäste ordentligt mot 
armeringen. När formen fyllts jämnades ytan till med hjälp av en rak stålbalk, se figur 3.5. För att förhindra för 
tidig torkning och försäkra sig om optimal härdning även vid varm väderlek sprayades vatten över basplattan och 
av samma anledning täcktes den sedan av svarta plastmattor för att hålla sig fuktig. 

Figur 3.3 Fundamenten byggs upp av 
armeringsjärn i torrdocka. 

Figur 3.4 t.v. Betong fylls i fundamentets 
bottenplatta. 

Figur 3.5 ovan. Betongytan jämnas till. 
 
Figur 3.6 t.h. ”Tulpanen” sänks ned. 

 
En tulpanformad ovandel till fundamentet formades också av armeringsjärn. Den sänktes med kran ned på 
fundamentets bottenplatta där den fästes, se figur 3.6. ”Tulpanen”  fungerar sedan som isbrytare och 
landstigningsplattform för verken.  Nya formar ställdes kring tulpanen  innan även den fylldes med betong. 
Stålröret i mitten fylldes sedan med betong för att fungera som ballast och även hålla PVC-rören, igenom vilka 
kablar skulle dras ut från vindkraftverket, på plats i havet. 
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När betongen härdat klart monterades transformator och ställverk, se figur 3.7, liksom tornets nedre del på 
fundamentet, se figur 3.8. Därefter, den 18 september, fylldes torrdockan med vatten, se figur 3.6.  
 

Den 29 september anlände ”Eide Barge 5”, den norska farkosten som skulle föra ut fundamenten till havs och 
sänka ner dem på sina slutgiltiga platser. Dykare fäste lyftfästen  på fundamentets basplatta och arbetet 
videofilmades för att dokumentera att arbetet gick rätt till. Fundamentet lyftes sedan sakta från torrdockans 
botten medan Eide omfördelade vattnet i ballasttankarna för att ligga rätt i vattnet. Fundamenten forslades sedan 
till Middelgrunden där man med hjälp av GPS och två lokala sändare hittade den exakta positionen med en 
noggrannhet på 25 cm. 

Figur 3.9 Torrdockan fylls med 
vatten

Figur 3.8 Fundament med 
nedre torndelen monterad.

Figur 3.7 Transformator och 
ställverk står på plats. 

 
Fundamenten sänktes med stor försiktighet ner 
bottnen, se figur 3.9. Lutningen hos fundamentet 
kontrollerades, den fick inte överstiga 0,25 grader åt 
något håll. Skulle lutningen vara större krävdes att 
en extra del specialtillverkas och placeras under 
bultflänsen. Alla 20 fundament stod dock tillräckligt 
rakt och inga extra åtgärder behövdes. Lyftfästena 
monterades sedan bort från fundamentet och man 
kontrollerade om det fanns några håligheter mellan 
stenfyllnadslagret och fundamentet. Slutligen 
injicerades stel, svart, hydraulisk cement i 
håligheterna för att säkerställa att fundamentet står 
stadigt på stenfyllnadslagret under lång tid. Ett 
kabelrör som skulle användas vid anslutningen av 
sjökabel, fästes på röret som stack ut från 
fundamentet. Man fyllde sedan diket runt 
fundamentet med filtergrus och täcksten. 

Figur 3.2 Fundamenten transporteras och sänks ner 
på rätt position.

 
Nära kajen monterades rotorn på en så kallad ”elefantfot”. Längs 
kajen låg ”Thir”, stor svart pråm med en 180 tonskran och en 
annan ”elefantfot” ombord. Det fanns även anordningar för säker 
transport av övre torndelen och maskinhuset där, liksom små 
baracker där personalen kunde uppehålla sig. Hela den här 
kranoperationen sköttes av Krangården. Den 26 oktober anlände 
”Muhibba”, en stor jack-up rigg med långa ben i varje hörn som 
under transporter är uppdragna. Den 2 november lastades delarna 
till ett verk ombord på ”Thir” och efterföljande dag begav sig 
Muhibba med hjälp av bogserbåtar ut mot Middelgrunden för den 
första installationen vid verk nummer 12. Den 4 november anlände 
”Thir” med verket till platsen, se figur 3.10. Två arbetare tog först 
bort aluminiumskyddet som tidigare täckt den undre torndelen 
som redan fanns på plats,  för att förhindra nedsmutsning. Övre 
torndelen lyftes först på plats och monterades fast av de två 
arbetarna från Bonus med hjälp av bultar. Därefter var det 
maskinhusets tur att lyftas på plats och efterföljande dag 
monterades även rotorn fast, se figur 3.11, under det andra 
lyftförsöket eftersom rotorn först hängt snett. Därmed var 
Middelgrundens första vindkraftverk rest. Den 6 november drogs 
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Figur 3.3 Överst, ”Thir” har lastats 
med ett verk. 

Figur 3.11 Underst, ”Muhibba lyfter 
allt på plats.  



alla bultar i verk 12 till rätt moment eftersom de bara dragits provisoriskt föregående dag. Man lät sedan rotorn 
med vridna blad sakta rotera för att skydda växellådans lager från märken som kan uppstå vid långa stillestånd 
utan nätanslutning. En temporär oljepump installerades för att sörja för smörjningen av växellådan medan verket 
frilöpte. Lyftfästen togs bort och kablar för kontroll och styrning sattes på plats. Under arbetet blåste det upp till 
18 m/s och några arbetare kände sig sjösjuka i det lätt svajande verket. 
 
Arbetet fortgick sedan på de andra verken under alla tider på dygnet. Man fick vissa problem med vädret, grunda 
transportkanaler och ”Muhibba” gick på grund, men problemen löste sig. Man fick bland annat gräva upp några 
av transportkanalerna ytterligare. Under arbetets gång tog man bort 4 av ”Muhibbas” 8 ben för att göra henne 
lättare och minska risken för grundstötning. Den 8 december hade den 40 dagars långa hyran av ”Muhibba” gått 
ut och fyra verk återstod ännu att få på plats. Efter hårda förhandlingar med ”Muhibbas” ägare fick man dock 
ytterligare fyra dagar på sig som kompensation för de dagar ”Muhibba” legat vid kaj för reparationer och 
uppgradering. Den 11 december påbörjades uppsättningen av det sista verket, men rotorn hinner man inte få upp 
innan det börjar blåsa för mycket. Arbetet får slutföras nästkommande dag. 
 

3.3 Kablar 
Generatorn på verken har en utspänning på 690 V växelström. Strömmen går i tre 1500 mm2-kablar, var och en 
utsätts för strömmar på 1700 A vid full last. Transformatorn i tornfoten ökar spänningen till 30 kV och sänker 
samtidigt strömmen till 39 A. Detta gör att en relativt tunn 150 /240 mm2-kabel kan användas för 
nätanslutningen. Sjökablarna leds till det kommunala kraftverket Amagerverket som blir anslutningspunkten till 
nätet.  
 
Bonus och KK Electronics installerade kablar från generatorn i verkens maskinhus, till kontrollsystemen i 
tornfoten på varje verk. Sedan tog NKT Cables över och installerade högspänningsförbindelsen från 
transformatorn och kopplingen genom vattnet till Amagerverket. NKT hade en viktig roll i projektet, de 
tillverkade och la även ut sina kablar, liksom ansvarade för  installation av transformatorer och kopplingssystem 
med Siemens som underentreprenör. 

 

Figur 3.4 t.v., Kabelutläggningsfartyget Henry P. Lading . 

Figur 3.13 t.h., Kabeln hålls flytande med hjälp av luftkuddar under arbetet. 

Kablarna levererades till kabelutläggningsfartyget Henry P. Lading där kablarna lindades upp på en stor 
skivtallrik i den ordning de senare skulle läggas ut. Fartyget bogserades av tre bogserbåtar till Middelgrunden då 
hon saknar egen framdrivning. Kablarna mellan vindkraftverken lades i ett halvmeterdjupt dike, medan kablarna 
till land lades en meter ner. Dikena hade tidigare grävts upp av hydrauliska grävare och när kabeln var lagd 
fylldes dikena åter igen. När Henry P. Lading var i rätt position lades kabeln först ut i vattnet på luftkuddar. En 
racerbåt placerade kabeln över det grävda diket och en dykare vid ytan släppte ut luften ur flytkuddarna så 
kabeln sakta sjönk på plats, vägledd av en annan dykare. Dykaren tog sedan kabeländen och fäste den i en vajer 
som stack ut ur fundamentets kabelrör. En vinsch i tornet drog sedan in kabeln i tornet där den kopplades 
samman med verkets elektriska system. 
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3.4 Uppstart 
Ungefär 20 personer arbetade med uppstarten av verken från det att det första verket rests. Det sista verket restes 
i mitten av december 2000 och normalt tar det en månad att få jobbet klart därefter. På grund av skadade kablar 
kunde inte arbetsstyrkan dras ner förrän i februari. Första delen av uppstartarbetet bestod i att alla bultar som 
sammanfogar verkens olika delar, drogs till rätt moment. De elektriska installationerna slutfördes också. Tjocka 
aluminiumkablar sattes fast i tornet och leddes till en kopplingsbox i övre delen av tornet där en flexibel kabel 
går vidare till generatorn. Ett stort antal kablar till kontrollsystemen drogs och elektriska kopplingar testades. 
Man följde även en checklista:  Man kontrollerade att generatorn låg i linje med axeln och hydraulsystemen 
kontrollerades för luft. Oljenivån i huvudväxellådan och växellådorna till girmotorerna kontrollerades och 
maskinhusets kuggkrans fettades in. Kontrollsystemen testades och bromstest utfördes. Avfuktare för maskinhus 
och torn testades och slutligen rengjordes verket. 
 
Det första verket kopplades mot nätet den 27 december 2000 och den 6 mars 2001 producerade alla 20 verk 
elektricitet till nätet. Efter de första två tre dagarnas drift kontrollerade man om det fanns tecken på oljeläckage. 
För att försäkra att växellådan skulle gå bra, begränsades verkens uteffekt till 1,4 MW under de första 500 
timmarnas drift. 
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4 Ekonomi 
Den ekonomiska delen består dels av investeringskostnader vid själva byggandet och projekteringen av parken, 
dels av driftskostnader. Hur totalekonomin för projektet sedan blir i slutändan beror på de inkomster som fås från 
den el vindkraftverken producerar. 

4.1 Investering 
Budgeten som här redovisas gäller för halva projektet, det vill säga för kooperativets tio snurror. Vad det sedan 
verkligen kom att kosta, finns och  listat i tabell 4.1 nedan.  De skrivna kontrakten var billigare än budgeterat, 
men installationen blev dyrare än beräknat. Å andra sidan blev elproduktionen från verken större än beräknat, 
vilket medför större intäkter. 

 

  Budgeterat Kostnad enligt balansräkningen 
2002.12.31 

Vindkraftverk DKK 100 milj. 98 973 845
Fundament DKK 37 milj. 48 056 490
Nätanslutning (uppskattad andel) DKK 17 milj. 16 756 561
Rådgivning och planering DKK 8 milj. 11 069 202
Bildande av vindkooperativet DKK 4 milj. 5 952 650
Varierande och oförutsedda kostnader DKK 6 milj. 2 357 101
Kompensation för vindkraftverk – södra 
området 

 -2.500.000

Totalt DKK 172 milj. 180 665 849
    
Minimumproduktion* 44 000 MWh  
Maximala andelen förluster på grund av 
driftsstopp* 

5 %  

Såld produktion 40 500 MWh  
Antal andelar 40 500 st  
Andelspris 4.250 

DKK/andel
 

Tabell 4.1 Budget och balansräkning för Middelgrunden offshores 10 kooperativt ägda verk. *Enligt kontraktet med 
Bonus. 

Kommentarer till budgetens olika punkter: 

Vindkraftverk - Priset baseras på 2,0 MW-verk inklusive transporter och installation. 

Fundament - Ingen betalning för användande av platsen har räknats med eftersom danska energimyndigheten 
inte tar betalt för detta. 

Nätanslutning - 17 milj. DKK täcker kablar och kopplingar mellan vindkraftverken. Kablar till land 
installerades av Köpenhamns Energi. 

Konsulter och planering - Täcker uppskattade kostnader för färdigställande av anbud, hantering av byggande 
och planeringsarbete. 

Bildande av vindkooperativet - Kostnader för annonsering, försäljning av andelar, administration kring 
partnerskapet, planering av partnersammankomster, juridisk assistans, osv. 

Varierande och oförutsedda kostnader - Inkluderar kostnader för extra miljömätningar, andra 
investeringskostnader, skyltning och oförutsedda kostnader. 

Minimumproduktion - Uppskattningen av produktionen är gjord genom vindmätningar som Risø har gjort 
under en tvåårsperiod. Produktionsförluster på grund av driftsstopp har inte dragits ifrån. 
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Maximala andelen förluster på grund av driftsstopp - Detta är tiden vindkraftverken står still på grund av fel. 
Den här förlusten kallas också förlust av tillgänglighet. I produktionsbudgeten räknas med en tillgänglighet på 95 
%. Tidigare byggda havsbaserade verk vid Tunø har en tillgänglighet på 98,7 %. 

4.2 Driftskostnader och inkomster, budget 
Hur budgeten för Middelgrundens Vindmøllelaug I/S ser ut finns redovisat i tabell 4.2 nedan: 

Budget 2003 och resultat 2003, samt förslag till budget 2004  19 februari 2004  
  Budget 03 Resultat 03 Förslag Budget 04 Anmärkningar till budget 2004  
Intäkter:       
Försäljning av el 28 200 000 25 930 539 26 400 000 44 000 MWh 
Ränta 160 000 101 005 80 000   
Kompensation för förlorade 
inkomster 

310 000 614 604 1 400 000   

Diverse 0 2 170 0   
   

Totala intäkter 28 670 000 26 648 318 27 880 000   
       
Utgifter:         
Underhåll 100 000 1 105 184 1 700 000 Vindkraftverk inkl. 

Bonuskontrakt  
Service och drift 450 000 451 383 350 000 Inkl. nätanslutning, fundament, 

samt resterande 
havsmiljöundersökning.  

Elförbrukning 87 000 122 282 136 000 Förbrukning vid tomgångskörning 
m.m. 

Försäkring 842 000 851 033 851 000 Betalat i förskott för 5 år.  
Medlemsinformation 135 000 38 447 50 000 Nyhetsbrev, servicebrev m.m. 
Postförsändelser 216 000 206 734 186 000 Inkl. utbetalningsomkostnader 

m.m.  
Möten och ledning 20 000 37 386 30 000 Intressenter och ledamöter  
Administration 470 000 359 327 400 000 Köpenhamns Miljö- och 

Energikontor 
Revision och ekonomisk 
rådgivning 

80 000 53 438 80 000 Partner Revision  

Medlemsavgifter 53 000 54 737 27 000 Danmarks Vindmølleforening 
m.m.  

Diverse 30 000 2 142 30 000   
   

Totala driftskostnader 2 483 000 3 282 093 3 840 000   
       
Resultat av primär drift 26 187 000 23 366 225 24 040 000   

   
Anslag 1 000 000 1 000 000 1 000 000   
Särskilda anslag till 
transformatorunderhåll 

2 500 000 796 982 3 000 000 Kända utgifter för transformatorer 
till verk 18 och 20, samt 
reservtransformator, 
ABB analyser m.m. Därutöver  
tillkommer ev. nya skador,  skydd 
mot ytterligare fel,  m.m.  

 
Årets resultat efter anslag 

22 687 000 21 569 243 20 040 000   

   
Avskrivningar 9 106 574 9 060 900 9 106 574   
Årets resultat efter 
avskrivning och anslag 

13 580 426 12 508 343 10 933 426   
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Utbetalning per andel kr 560 kr 430* kr 460**    

    * Det 
föreslås att 
103 kr/andel 
överförs till 
anläggnings-
projektet 
2003 

** Det föreslås att 
35 kr/andel överförs 
till anläggnings-
projektet 2004  

  

   
Investeringskostnader         
Kostnad enligt balansräkningen 2003.12 31       
Vindkraftverk 98 973 845       
Fundament 48 056 490       
Nätanslutning 16 269 561       
Rådgivning och planering 

11 180 985 
      

Bildande av vindkooperativet 6 124 535       
Diverse oförutsedda utgifter 2 357 101       
Kompensation för 
vindkraftverk – södra 
området 

-2 500 000       

       
  180 462 517       

Tabell 4.2 Budget 2003 och resultat 2003, samt förslag till budget 2004 för Middelgrundens vindkooperativ.  
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5 Beskrivning av vindkraftverken 
 

5.1 Standardverket, Bonus 2 MW1 
De 20 vindkraftverk som används vid Middelgrunden är av märket Bonus och har vardera en effekt på 2 MW. 
 
Rotor 
Rotordiameter 76 m 
Svept yta 4500 m2

Rotorhastighet 11 / 17 rmp 
Effektreglering CombiStall®

 
Blad 
Bladtyp LM 37 
 
Generator 
Typ Asynkron 
Nominell effekt 400 / 2000 kW 
Hastighet 1000 / 1500 rpm 
Spänning 690 V 
Skydd IP54 
Tillverkare ABB 
 
Transmission  
Växellådstyp Planet/spiral 
Växellådstillverkare Winergy 
 
Bromssystem 
Luftbroms Bladvridning 
Mekanisk  
broms Hydraulisk skivbroms 
Aktivering Felsäker (båda) 
 
Torn 
Typ Koniskt rörtorn 
Navhöjd 64 m 
Tornhöjd 60 m  
Korrosionsskydd Målat 
 
Fundament  
Typ Gravitationsfundament 
 

5.2 Anpassningar som g
Grundmodellen för Bonus 2 MW är anpas
mellan land- och havsbasering är att till ha
strukturen. Det kan även vara svårt att nå f
och svårare att utföra reparationer till havs
minska behovet av underhåll och förbättra
 
Korrosionsskyddet kan delas in i ett inre o
skikt som är godkänt enligt de standarder 
anpassas skyddet efter platsen där verket ä
material som plastbåtar och behöver därfö
ytskikten förbättras och man försöker bibe
torrt i verket är att verket är helt tätt så ing

                                                           
1 Produktbroschyr, Bonus 2 MW, Middelg

 

Figur 5.1 

Effektkurva för Bonus 2 MW. Beräknad för 15 °C lufttemperatur, 1013 
MBar lufttryck och en luftdensitet på 1,225 kg/m3. Rotorbladen är rena, 
luftflödet är ostört och horisontellt. Källa: Produktbroschyr, Bonus 
2MW.
jorts för havsbasering 
sad för att kunna användas till havs. Den huvudsakliga skillnaden 
vs utsätts verken för större klimatpåverkan och korrosion på 
ram till ett havsbaserat vindkraftverk vid dåligt väder och det är dyrare 
. Hos ett havsbaserat verk utökar man därför korrosionsskyddet, 
r övervakningssystemen. 

ch ett yttre skydd. Det yttre skyddet för stålkomponenter består av ett 
som används för havsbaserade anläggningar i Nordsjön. På land 
r beläget och efter önskad livstid. Bladens glasfiberyta är av samma 
r inget extra skydd till havs. Det inre korrosionsskyddet består i att 
hålla en torr miljö inuti verket. En förutsättning för att det ska vara 
en fukt kan tränga in. Därför finns ingen öppen kylning i verket, utan 

runden offshore wind farm, Denmark. 
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växellåda och generator kyls med värmeväxlare som återanvänder luften i kylsystemen. Man gör på samma sätt i 
versionen för landbasering. För låg luftfuktighet används avfuktare som kan sänka luftfuktigheten till under 60 
% vilket krävs för att stålkonstruktionerna inte ska rosta. För extra säkerhet är viktiga komponenter såsom 
generator och kontrollsystem, utrustade med uppvärmningssystem som kan användas vid behov för att undvika 
kondensation.  
 
Bonus har försökt minska behovet av service och underhåll jämfört med andra stora verk. Smörjsystemen har 
långa underhållsintervall, många lager, inklusive lagren i bladen, är dessutom självsmörjande. Ett speciellt 
oljefilter i växellådan som är avskilt från det normala oljekylsystemet, försäkrar hög renhet på oljan. 
Växellådeoljan hålls på rätt temperaturnivå genom förvärmning och ett kylsystem. Där det är möjligt förspänns 
också bultar extra hårt. Detta gör att intervallen mellan åtdragningarna kan bli längre. Med bra statistiska 
modeller kan bultkontroll reduceras till stickprovskontroll. I verkets säkerhetssystem installeras normalt 
parallella givare. Om någon givare går sönder stoppas verket automatiskt. På det havsbaserade verket medför 
inte en eller flera trasiga parallella givare ett automatiskt stopp, det ger endast ett felmeddelande och verket 
fortsätter i normal drift. 
 
För att underlätta underhållet finns två hydrauliska kranar monterade i maskinhuset. Dessa kranar kan lyfta 
reservdelar och placera dem vart som helst i maskinhuset. Om de inbyggda kranarna inte klarar de tyngsta lyften, 
kan de användas till att installera en större kran som även klarar tunga lyft. Normalt sett finns en större kran 
tillgänglig för en stor havsbaserad vindpark. Fördelarna med det minskade underhållet används också i den 
landbaserade 2 MW-modellen från Bonus. 
 
Bonus använder ett datornät för att övervaka och styra havsbaserade vindkraftverk. Varje verk har en egen dator 
med ett individuellt IP-nummer som även ger möjlighet tillkommunikation till och från varje verk via internet. 
Detta nya övervakningssystem har fördelar som att servicepersonal kan ladda ner ritningar, diagram eller 
manualer vid underhåll. Varje verk har också en egen e-mailadress som underlättar snabb kommunikation vid 
problem. För personalen på land innebär övervakningssystemet förbättrad övervakning och driftssäkerheten 
ökar. För kunderna ökar möjligheten till exakt kontroll av energiproduktionen från enstaka verk och hela parken. 
Det datorbaserade övervakningssystemet är även sammankopplat med verkens kontrollsystem. Kontrollsystemet 
han dock styras fristående vid datorhaverier. Den installerade datorn är inte en vanlig PC, utan en robust och 
mycket pålitlig industrimodell. Ett traditionellt övervakningssystem installeras dock som back-upsystem. 
Reservsystemet tar emot information genom fiberoptisk kabel.  
 
Verkets dator används också komponentanalys baserat på vibrationsdata från olika komponenter och områden i 
verket. En noggrann analys av vibrationer kan användas för bättre planering av underhåll och förutsäga framtida 
fel i komponenter. Det ger större driftssäkerhet och effektivare underhåll.   
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6 Drift 

6.1 Produktion 
Parken är beräknad att kunna producera 99 GWh årligen, men den garanterade produktionen ligger på 89 
GWh/år. Parkverkningsgraden ligger på 93,3 %.  

Produktionen för Middelgrundens vindkooperativs 10 sydliga verk beräknas vara 49 GWh/år. Den garanterade 
produktionen för dessa 10 verk är 44 GWh/år.  

Produktionen för Köpenhamns energis 10 nordliga verk beräknas till 50 GWh/år.  Då dessa verk producerar mer 
energi än kooperativets verk, kompenserar man kooperativet med en viss summa varje år. 

Produktionen för 2004 ligger än så länge under det normala, se figur 6.1 och 6.5. 2003 producerade 
kooperativets verk 43,2 GWh, se figur 6.2, 2002 producerade de 50,7 GWh, se figur 6.3 och 2001 34,1 GWh, se 
figur 6.4. 

 

 

Figur 6.1 Produktion hos vindkooperativets 10 verk 2004. Grön: Produktion. Röd: Budgetuppgift, verkligt 
energiinnehåll i vinden i Danmark. Lila: Budgetuppgift, normalårets vindenergi i Danmark.  
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Figur 6.2 Produktion hos vindkooperativets 10 verk 2003. Grön: Produktion. Röd: Budgetuppgift, verkligt 
energiinnehåll i vinden i Danmark. Lila: Budgetuppgift, normalårets vindenergi i Danmark. 

 

 

Figur 6.3 Produktion hos vindkooperativets 10 verk 2002. Grön: Produktion. Röd: Budgetuppgift, verkligt 
energiinnehåll i vinden i Danmark. Lila: Budgetuppgift, normalårets vindenergi i Danmark. 
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Figur 6.4 Produktion hos vindkooperativets 10 verk 2001. Grön: Produktion. Röd: Budgetuppgift, verkligt 
energiinnehåll i vinden i Danmark. Lila: Budgetuppgift, normalårets vindenergi i Danmark. 

 

Figur 6.5 Produktion hos vindkooperativets 10 verk 2004. Grön: Produktion i MWh. Lila: Budgetuppgift, 
normalårets vindenergi i Danmark. 
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6.2 Felrapporter ur driftsdagboken 
På parkens hemsida kan man läsa om olika driftshändelser för parken. Ett urdrag kan läsas nedan:  
 

8/10 2001 Reparation av ställverk 
Från 1-10 oktober repareras ställverken i vindkraftverk 10 och 15. I verk 15 läcker SF6-gas från 
brytaren och tillverkaren Siemens har tagit på sig ansvaret för ett byte. 
 
19/12 2001 Verk 12 stoppas 
Verk 12 stoppas på grund av en defekt i transformatorn. 
 
7/1 2002 Ny transformator i verk 12 
En ny transformator har installerats i verk 12 som åter kopplas till nätet 7/1 2002. 
 
11/7 2002 Defekt transformator i verk 19 
Verk 19 stoppas på grund av fel I transformatorn. Totalt har 7 verk stoppats på grund av fel i 
transformatorerna. Två trasiga transformatorer ägs av kooperativet och fem av Copenhagen 
Energy Wind A/S. 
 
 
13/8 2002 Nya transformatorer har installerats i verk 9 och 19 
 
17/12 2002 Transformatorfel i verk 11 
Den 17 december 2002 stoppades verk 11 på grund av en kortslutning i transformatorn. Felet 
liknar tidigare fel i åtta av verken, senast i Köpenhamns energis verk den 11 december. 
Anledningen till felen har ännu inte hittats  och ett omfattande mätprogram har inletts. 
 
15/01 2003 Generatorkablarna ersätts 
Under vecka 3 inleder Bonus arbetet med att ersätta generatorkablarna i alla verk. Kablarna är 
ungefär 15 meter långa och har överlastats på grund av för hög arbetstemperatur. Det tar 3-4 
arbetsdagar att byta ut en uppsättning kablar och arbetet beräknas vara klart vecka 12. 
  
7/2 2003 Ny transformator i verk 11 
En ny transformator har installerats i verk 11 som nu åter kan tas i drift.  
 
3/3 2003 Verk 16 
Flera kondensatorer har gått sönder i verk 16. Damm från kondensatorerna har spridits i verket 
och Bonus planerar en städning. 
 
14/5 2003 Service vecka 20 till 24 
Det utförs helårsservice och felgenomgång på kooperativets verk under vecka 20-24. Verken 
genomgår tvåårstillsyn av företagen af Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening och SEAS 
Vindkraftavdelning i samband  med att leverantörsgarantin går ut. Verken är generellt sett i gott 
skick, men ett antal mindre fel listas. 
 
20/8 2003 Service i vecka 35 
Service av verkens högspänningsanläggningar ska ske under vecka 35. Man har planerat att 4 
teknikerlag ska gå igenom alla verk på tre dagar. Dessutom monteras fyrljus på verk 1, 10 och 
20 under veckans lopp. 
 
 
2/1 2004 Transformatorn i verk 18 har kortslutits 
Den 30 december 2003 kortslöts transformatorn i verk 18 och verket har därför tagits ur drift 
tills byte har skett. 
 
22/1 2004 Transformatorn i verk 20 har kortslutits 
Den 22 januari 2004 kortslöts transformatorn i verk 18 och verket har därför tagits ur drift tills 
byte har skett. 
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22/4-04 Verk 18 och 20 åter i drift 
Transformatorerna i verk 18 och 20 har bytts och verken har åter tagits i drift. 

 
Man kan lätt konstatera att problemen med transformatorerna varit mycket stora, något som är ganska ovanligt. 
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7 Erfarenheter från projektet 
I december 1999 skrevs kontrakt för uppförandet av Middelgrunden offshore. Nya regler angående för elkraft 
från förnyelsebar energi gjorde att vissa beslut måste fattas med mycket kort varsel i samband med 
projektstarten. Den korta planeringstiden medförde extra kostnader för vissa säkerhetsåtgärder som inte är 
nödvändiga i efterföljande projekt med mer tid över för planeringen. Man fick till exempel betala för extra 
gjutformar för fundamenten, en överdimensionerad flytande kran, förändringar i förberedelserna av havsbottnen 
och att slutförandet av arbetena drog ut på tiden med flera månader till vintern. 
 
Användningen av en stor lyftkran visade sig dock ha fördelar: Den större lyftkapaciteten medförde att fundament 
och nedre delen av tornet med transformator, kontrollutrustning och ställverk, kunde monteras ihop på land och 
lyftas på plats i ett stycke. Installationen av sjökablarna underlättades således när fundamenten var på plats på 
Middelgrunden. 
 
Man kan säga att de huvudsakliga skillnaderna mellan land- och havsbaserade vindparker är att till havs krävs 
särskild förberedelse av havsbotten där fundamentet ska placeras, det är svårare att nå verken och dra kablar 
under vatten liksom att transformator helst ska få plats i tornet. 
 
Förberedelserna av havsbottnen visade sig vara mer komplicerat än vad byggherren beräknat. De deponerade 
muddermassorna var nära nog flytande i konsistensen ner till 5 meters djup. Stora mängder upplösta partiklar 
fick i flera omgångar avlägsnas från det uppgrävda området innan fundamenten kunde ställas på plats. Även 
kompakteringen av stenfyllnadslagret visade sig svårare och mer tidskrävande än vad man räknat med. Vid flera 
fundament krävdes också injektion av material i efterhand för att få fundamenten att få tillräcklig kontakt med 
underlaget. 
 
Ett fel i kalibreringen av tryckmätare i kombination med dålig kontroll av rutinerna medförde att hälften av 
fundamenten placerades 20-38 cm för högt. Den tillåtna avvikelsen var 10 cm. I augusti 2001 fick ett fundament 
modifieras för att på ett tillfredställande sätt kunna bryta is. 
 
Att bogsera ut fundament med underdelen av tornet monterat fungerade bra. Men fick dock noga beräkna när 
lågvatten förekom eftersom de vid vissa tidpunkter bara var 10-20 cm mellan betongplattan och havsbottnen. 
Arbetet pågick hela dygnet då vädret tillät. Placeringen av fundamenten i horisontalled var väl inom det önskade 
området och uppriktningen i vertikalled gick bra, lutningen var väl inom det efterfrågade gränserna. De speciella 
åtgärder som förberetts för att räta upp lutande verk behövde aldrig användas. 
 
Kabeldragningen gick bra, till stor på grund av de goda väderförhållandena och det grunda vattnet. Arbetet inuti 
tornet med att ta bort förstärkningen av kablarna, som ska skydda i vattnet, för att nå kärnan på den stela kabeln, 
visade sig vara svårt på grund av det trånga utrymmet. Vid arbeten med erosionsskyddet lyckades man dessutom 
skada kablarna vid tre tillfällen, trots att det var enkla arbeten till havs av väl utprövad typ.    
 
Man blev tvungen att använda en jack-up rigg för att sätta upp den övre delen av tornet, maskinhuset och rotorn 
för att säkra en stabil arbetsplattform för den 80 meter höga kranen. 
 
Bristen på dykare under en lång period gjorde att arbetet drog ut på tiden. Nästan alla tillgängliga dykare från 
östra Danmark arbetade under den intensivaste perioden med att placera kablar och leda in dem i tornen, gräva 
vid fundamenten och kabeldikena, fylla och kompaktera krossad sten, utjämna stenfyllnaden, placera 
fundamenten och flytta stenar inför lyftarbetena. 
 
Kontrollen av elinstallationer och nätanslutning visade sig ta längre tid än planerat. En anledning skulle kunna 
vara att veken startades successivt, vilket krävde många dygnslånga test av nät och effektstabilitet. Den 
successiva uppstarten gav också oväntade problem eftersom man inte förväntat att reservkraften som krävdes för 
att starta upp ställverken skulle bli större än vid normal drift. 
 
Noggrann daglig planering av arbetet var ett måste för att undvika att bottenarbeten uppströms resulterade i 
omöjliga arbetsförhållanden nedströms på grund av grumligt vatten. Även vädret spelade in i planeringen. När 
verken kommit på plats arbetade upp till 38 personer från flera olika företag ute i olika verk varje dag. Man bytte 
ofta även verk att jobba i under dagen. För att få så goda och säkra arbetsförhållanden som möjligt avsattes två 
personer till att koordinera dessa arbeten. 
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Vindkraftverken togs i drift mellan slutet av december 2000 och 6 mars 2001. Det var en fördröjning på 2 till 3 
månader jämfört med den ursprungliga tidsplanen. Anledningen till förseningarna var att: 

o De förberedande arbetena på havsbottnen, speciellt kompakteringen av stenfyllnaden, var besvärliga.  
o Tre olyckor inträffade, med skador på undervattenskabeln som följd. 
o Byggandet försenades på grund av vädret under vintern. 
o Det tog längre tid än väntat att slutgiltigt koppla verken till elnätet. 

Hade inte nedre delen av tornet med transformator med mera installerats på fundamentet i torrdockan hade dock 
förseningarna blivit avsevärt större. 
 
Under de sex första månadernas drift producerades 29,8 GWh, men driften har då inte varit kontinuerlig då 
mindre justeringar genomförts. Man dock konstatera att effektkurvan visade 5,7 % bättre prestanda än beräknat 
och att ungefär 20 % mer energi producerades än vad man kunde förvänta sig av en motsvarande park på land i 
östra Danmark. Det visade sig även att vakeffekten är stor vid vind från norr eller söder. 
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8 Slutsatser 
Man kan konstatera att byggandet av en större vindkraftpark till havs är ett stort, dyrt och komplicerat projekt. 
Hittar man ett bra vindläge får man dock ut mycket mer energi än om man placerat verken på land.  
 
Efter projektets genomförande fanns ett antal punkter som man ansåg vara viktiga att ta hänsyn till vid 
genomförande av nya projekt: 

o Anbudssprocessen för vindkraftverken ska göras klar innan man börjar ta in anbud på fundamenten för 
om möjligt undvika förändringar i specifikationerna. 

o Utveckling av metoden för att lägga ut och kompaktera stenfyllnadsmassan behövs. 
o Alla moment ska testas i förskott, även sådana moment som verkar enkla eftersom standardiserade 

processer på land kan vara komplicerade till havs. 
o Gör så många moment som möjligt på land. 
o Transport av människor till och från verken måste organiseras mycket noggrant. 
o Planering av transporter är ett måste om man ska hålla tidsschemat. 
o Kunskap om 690 V på land kan inte överföras på kablar med 30 kV eftersom särskilda 

säkerhetsåtgärder krävs. 
o Successiv uppstart av produktionen verkar enkelt, men ger upphov till många olika problem. 
o Fukthalten i tornen var högre än förväntat innan driftsstart.   
o Vakeffekten vid Middelgrunden är stor vid vind från norr eller söder eftersom avståndet mellan verken 

bara är 2,4 rotordiametrar. Ett avstånd på 5 rotordiametrar skulle vara önskvärt ur ekonomisk synpunkt, 
parkens estetiskt tilltalande utformning medför alltså ett betydande produktionsbortfall. En annan 
utformning är därför lämpligt att välja till andra projekt. 
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