Klim Vindmøllepark
Opgradering af eksisterende vindmøllepark

Per Aarsleff A/S har for Vattenfall Vindkraft A/S
udført anlægs- og fundamentarbejderne i forbindelse med opgradering af en eksisterende vindmøllepark i Nordjylland. Klim Vindmøllepark, der
bliver én af Danmarks største på land med 22 nye
3.2-MW vindmøller, skal fra 2016 forsyne 64.000
husstande med strøm årligt.

Opbrydning af fundamenter
Vores arbejder bestod blandt andet af opbrydning af de eksisterende 35 vindmøllefundamenter. Det opbrudte materiale er knust og indbygget
i det nye vejsystem mellem de 22 nye vindmøller. Ud over materiale fra de knuste fundamenter
er vejene opbygget af bundsikring, stabilgrus og
paksten. Der er desuden udlagt geonet i alle veje
og pladser.

de meget i området. I samarbejde med bygherrens rådgiver afprøvede vi forskellige løsninger og
fandt sammen frem til, at individuelle løsninger var
påkrævet til de enkelte fundamenter.

50 kilometer specialpæle
Vi har i projektet rammet cirka 2.300 stk. 40 x 40
centimeter specialpæle i længder fra 8 til 43 meter.
Ved hvert møllefundament rammede vi otte prøvepæle. Alle pæle til projektet er produceret af
Aarsleffs datterselskab Centrum Pæle A/S. Det var
en stor logistisk udfordring at sikre pæle til de forskellige fundamenter til den rette tid, samtidigt med
at vi var nødt til at flytte vores rammemaskiner
meget rundt mellem de enkelte fundamenter for at
sikre en fremdrift.

Vanskelig grundvandssænkning
Inden vi kunne gå i gang med rammearbejderne,
blev der udført grundvandssænkning i projektområdet. Grundvandssænkningen viste sig at være
udfordrende, fordi jordbundsforholdene variere-
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Data
• Nedbrydning af 35 eksisterende vindmøllefundamenter
• 80.000 m³ muld og jord,
afgravning og genindbygning
• 200.000 m² geonet udlagt
• 80 sugespidsanlæg
• 50.000 m³ bundsikringsgrus
• 40.000 m³ stabilgrus I/knust
beton
• 1.400 m rørlægning, �200�500 mm

• 47.600 m 40 × 40 jernbetonpæle
• 22.000 m³ beton
• 2.500 tons armering.
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