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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med mer än 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, 

Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver omställningen till ett förnybart 

energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv 

energiförsörjning. 

 

 

  

 

Byggstart för Danmarks största 
vindkraftpark till havs 
 

I mitten av oktober startar byggandet av Horns Rev 3, Danmarks största 
havsbaserade vindkraftpark. Det sker när Vattenfall uppför de första av de 
sammanlagt 49 fundamenten i Nordsjön. När vindkraftparken står färdig kommer 
den att leverera el som motsvarar 425 000 danska hushålls årliga användning.  
 
Det är första gången på fem år som det byggs en havsbaserad vindkraftpark i Danmark.  
 
-Horns Rev 3 är det första av totalt tre havsbaserade vindkraftverk som Vattenfall bygger i Danmark 
under de närmaste åren. De här parkerna kommer i högsta grad att bidra till vår strategi och vår 
ambition att uppnå en fossilfri energiproduktion inom en generation, säger Gunnar Groebler, chef för 
Vattenfalls vindkraftsverksamhet. 
 
De första fyra pelarna lastades i slutet av september på specialfartyget ”Innovation” i Nederländerna 
och slogs sedan ner i havsbotten. I början av oktober lastas de nästa fyra pelarna ombord på fartyget i 
Esbjergs hamn. 
 
Fundamenten består av en 40–50 meter stor så kallad monopiles (pelare) av stål med en diameter på 
6,5 meter. Pelaren slås ner cirka 30 meter i havsbotten och ska hålla upp MHI Vestas 8,3 MW-
vindkraftverk som idag är ett av de kraftigaste i världen. Byggarbetet sker på ett 88 kvadratkilometer 
stort havsområde som ligger minst 34 km från Jyllands västkust. 
 
Innan bygget startar har havsbotten först förberetts genom en geologisk undersökning och 
efterföljande bortsprängning av gamla havsminor. På grund av buller lägger ett stödfartyg ut en ridå av 
luftbubblor på botten runt byggplatsen. Detta skapar en ljuddämpande dubbelgardin med luftbubblor 
som skyddar havslevande däggdjur i området.  
 
Under de närmaste åren bygger Vattenfall utöver Horns Rev 3 också vindkraftparkerna Kriegers Flak 
och Vesterhav Syd och Nord. 
 
Fakta Horns Rev 3: 
-Parken kommer att bestå av 49 vindkraftverk, som kommer att täcka cirka 425 000 danska hushålls  
  årliga elanvändning. 
-Fundamentet består av en 40–50 meter lång pelareav stål med en diameter på 6,5 meter och en vikt   
  på 610 ton. 
-Vindkraftverken på 8,3 MW tillverkas av MHI Vestas och är bland världens för närvarande kraftigaste  
  vindkraftverk. 
-Vindkraftverken är 187 meter höga och har en rotordiameter på 164 meter. 
-År 2015 vann Vattenfall upphandlingen gällande bygget av Horns Rev 3. 
-Parken har en total effekt på 407 MW. 
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