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DANMARK: ”Vindmølletrans-
port påkørte motorvejsbro i 
Aarhus”, ”Ekspert: Vindmøl-
le-havarier er umulige at 
undgå,” og ”Kæmpe vind-
mølletransport væltet: 
Spærrer landevej”. Det er 
bare tre af overskrifterne fra 
de danske mediers omtale af 
vindmølletransport i løbet af 
i år. 

Verdens største testvind-
mølle er lige nu 200 meter 
høj. I takt med at vindmøl-
lerne vokser, kræver det og-
så mere planlægning at 
transportere dem på vejene.

Hver vinge kræver gerne 
en lastbil. Dertil kommer 
følgebiler og eventuelle skift 
til togtransport eller sø-
transport, hvis vindmøller-
ne skal stå til havs. 

Luftskibe vil i fremtiden 
kunne afhjælpe transport-
problematikkerne på veje-
ne.

- Problemerne bliver vær-
re og værre. Jeg synes, luft-
skibe vil være en god måde 
at ændre leverancen på, si-
ger Henrik Wadmann, pro-
jektleder hos det nordjyske 
vindmøllenetværk Hub 
North. 

Flere luftskibsproducen-
ter tester luftskibe til gods-
transport eller har prototy-
per. Om omkring tre år vil vi 
se de første luftskibe til at 
fragte gods. Konklusionen 
kommer fra luftskibsekspert 
Rune Kirt. 

- Som jeg ser det, er der in-
gen tvivl om, luftskibe til 
godstransport bliver til no-
get, siger Rune Kirt. 

Hub North krydser alle fingre
Rune Kirt tror på, at trans-
portgodset med tiden også 
vil inkludere vindmøllevin-
ger, naceller - i daglig tale 
kendt som vindmøllehuse - 
og lignende. 

Rune Kirt er medejer af in-
novationsbureauet Kirt x 
Thomsen, som er fødsels-
hjælpere på innovationspro-
jekter inden for vedvarende 
energi, om det så er elmotor-
cykler eller vedligeholdelse 
af vindmøllevinger.

Bureauets to bagmænd, 
Rune Kirt og Mads Thom-
sen, afsluttede Arkitektsko-
len Aarhus i år 2008 med et 
prisvindende projekt om 
luftskibe til vindmølletrans-
port. 

Siden har de arbejdet hos 
Vestas med fokus på udvik-

ling af fremtidens vindmøl-
ler og innovation af blandt 
andet vindmølletransport. 
Hos konsulentvirksomhe-
den har luftskibe ”været det 
innovationsmæssigt bæren-
de element siden 2008,” 
som Rune Kirt formulerer 
det. 

Kirt x Thomsen er samti-
dig en del af vindmøllenet-
værket Hub North. 

Hos Hub North bliver Hen-
rik Wadmann ”næsten helt 
varm ved tanken,” når han 
tænker på idéen om luft-
transport. 

- Jeg vil gerne krydse alle 
de fingre, jeg kan, for at det 
lykkes. Innovationsmæssigt 
er det noget af det mest 
spændende, jeg har set læn-
ge, siger Henrik Wadmann.

Svært at spå om tidshorisont 
Både projektlederen og Ru-
ne Kirt ser, at der kan være 

nogle store fordele for vind-
mølleproducenter ved at 
fragte med luftskibe. Allere-
de nu er de mere CO2-venli-
ge end vejtransport, og med 
tiden vil solceller og batteri-
motorer kunne drive luftski-
bene, så de bliver CO2-neu-
trale. 

Derudover vil himlens ski-
be sørge for, der ikke bliver 
så mange skift i transport-
middel undervejs i gods-
transport. Dermed mind-
skes risikoen for fejlhåndte-
ringer og skader på eksem-
pelvis vindmøllevinger. 

Samtidig vil det med luft-
skibe blive muligt at lave 
vindmølleparker på mere af-
sides steder, hvor det vil væ-
re ganske ufremkommeligt 
med lastbil, påpeger Rune 
Kirt.

Derfor ser Rune Kirt og 
Henrik Wadmann vindmøl-
ler og luftskibe som gode 

partnere. 
Der kan dog også være 

nogle barrierer for, at vind-
mølleproducenter vil finde 
det interessant i fremtiden 
at fragte med luftskib. Hen-
rik Wadmann fremhæver, at 
gennemtestet teknologi ve-
jer tungt, når vindmøllevirk-
somheder skal vælge for ek-
sempel transportløsninger. 

- Det skal være afprøvet 
teknologi, og så er der hele 
princippet med ”safety first”. 
Det gælder både medarbej-
dernes sikkerhed og pro-
duktsikkerhed, siger Henrik 
Wadmann. 

Lidt konservativ branche
Han bakkes af Thomas Poul-
sen, der er ph.d.-stipendant 
fra Aalborg Universitet Kø-
benhavn. Han har som en 
del af sit ph.d-forløb arbej-
det med innovation og logi-
stik i havvindmøllebran-

chen. Det har blandt andet 
ført til mere end et års pro-
jektarbejde hos verdens 
største spiller på havvind-
møllemarkedet, Dong Ener-
gy. 

- Vindmøllebranchen er 
lidt konservativ, for det skal 
gerne være afprøvet tekno-
logi. Det er meget dyrt ud-
styr, som skal stå på havet. 
På den anden side vil vind-
mølleproducenterne gerne 
have innovation og bespa-
relsen. Det er bare ikke alle 
virksomhed, der er det for-
undt at have økonomisk mu-
lighed for at teste, siger Tho-
mas Poulsen.

Logistikeksperten mener, 
at der overordnet er to må-
der at mindske logistikom-
kostningerne på; nytænk-
ning og optimering. Og net-
op logistikken er et sted, 
hvor der kan være penge at 
spare. Hos Dong Energy stod 

logistikomkostningerne 
gennemsnitlig for 18 pro-
cent af havvindmøllens leve-
tidsomkostninger. Om det så 
lige bliver droner, luftskibe 
eller noget helt tredje, der 
skal skaffe besparelser på lo-
gistikken vil Thomas Poul-
sen dog ikke gøre sig til dom-
mer over.

Både Henrik Wadmann og 
Rune Kirt tror, at selvom der 
vil gå tre år, før luftskibe er 
klar til at fragte gods, vil der 
sandsynligvis gå længere 
tid, inden godset også tæller 
vindmøller. 

- Umiddelbart passer vind-
møller og luftskibe godt 
sammen, men derfor kan 
man jo vælge anden trans-
portform alligevel. Om der 
går tre, fem eller 10 år, inden 
vindmøller bliver transport-
gods for luftskibene er svært 
at sige, fortæller Rune Kirt.

Møller skal sendes med luftskib
LUFTVEJEN: Luftskibe er et lovende alternativ til lastbiler, tog og skibe - vindmøllebranchen er stærkt interesseret
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Som nogle af verdens første præsenterede Rune Kirt og Mads Thomsen visionen om luftskibstransport af vindmølledele. Luftskibet på billedet hedder Knarr Cargo Airship. 
Skibet er resultatet af Mads Thomsen og Rune Kirts afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus i år 2008. Siden da har de to arbejdet med grønne innovationsprojekter, her-
under luftskibstransport.  Visualisering: Kirt x Thomsen

NORDJYLLAND: Hennes & Mauritz-koncernen har i årets første ni måneder 
solgt tøj for 108 mia. kr. og opnået et overskud før skat på 13 mia. kr. Usæd-
vanligt varmt vejr fra midten af august påvirkede omsætningen negativt, 
ifølge regnskabsmeddelelsen for tredje kvartal.

Varmt vejr driller Hennes & Mauritz


