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Den danske vindmølleindustri har i de seneste 
år oplevet en stor udvikling og den forventes 
at fortsætte. Det er bl.a. forårsaget af vind-
møllernes større effektivitet og større dimension-
er. Elproduktionsprisen for vindmøller er faldet 
ca. 80% over de sidste 20 år, hvilket er med til 
at gøre vindmøllerne mere rentable. Omvendt 
har de forøgede dimensioner og vægt medført 
en besværliggørelse af transport- og opstilling-
sledet i en vindmølles livscyklus indenfor miljø.

Den danske vindmølleindustri er absolut led-
ende på det globale marked for vindenergi. 
Hvis Danmark vil bibeholde denne position, 
er det nødvendigt at kunne noget, som de øv-
rige konkurrenter ikke kan. Her kan udviklingen 
af bedre bæredygtige transportløsninger gøre 
en udslagsgivende forskel.

Dette projekt omhandler brugen af luftskibe 
som et alternativ til transport af tung industri 
med særlig fokus på vindmølleindustrien.

Indledning

Kilde: Vindmølletransportens nye veje – om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic 
Transportpolitical Network - www.ntn.dk/Nettverk/Vindmolleprojekt.pdf)

”I den globale økonomi er effektiv og bære dygtig transport af varer samt 
velfungerende logistik blevet en stadig vigtigere faktor til forståelse og 
bevarelse af konkurrencemæssige fordele.”
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Indledning

Projektet har taget omdrejningspunkt i nyere 
teknologi og for at få en tilstrækkelig viden  til 
opnåelse af et brugbart slutresultat, har pro-
jektet krævet en enorm research. Luftskibe er 
et nicheområde i dag, hvilket har betydet re-
searchen har været spredt ud over dele af Eu-
ropa og sågar resten af verden. Researchen 
har krævet rigtig mange telefonopkald, timer 
på internettet, studie af bøger og registrering i 
marken. Derfor har den kørt gennem hele pro-
cessen - med den største indsats i program-
meringsfasen.

Processen har mere eller mindre kørt i en lineær 
arbejdsgang, men den samlede løsning er  
blevet udviklet med parallelskitsering. Vi delte 
projektet op i tre hovedblokke - lastrum, ek-
steriør og interiør. Gennem hele processen har 
de tre blokke påvirket hinanden og ny viden fra 
research har ligeledes haft stor indflydelse på 
udviklingsarbejdet. 

Redegørelsen har vi valgt at skrue sammen på 
en måde således at projektets helhed forstås 
bedst muligt af læseren. Derfor er al research 
sammenfattet i én blok i starten og processen 
er beskrevet efter vores tre hovedblokke - og 
ikke hvordan de sideløbende er blevet udvik-
let.

Programdelen tager en stor del af den samlede 
redegørelse. Det er helt bevidst, eftersom vi 
vil give læseren en fyldestgørende indlevelse 
i nicheområdet, som projektet befinder sig i. 
Dermed giver vores præsentation mulighed for 
at blive et fokus på det endelige resultat - i ste-
det for forudsætningerne forud resultatet.
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 Kilde: www.vestas.com

I dag

Med luftskibe

Vindmøllens livscyklus og samlede omkostninger

40%
produktion

60%
transport
+opstilling

40%
produktion

30%
transport
+opstilling

30%
gevinst
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Opgaven
Målet med opgaven har været at udarbejde 
et løsningsforslag til et luftskib, som vil være 
i stand til at transportere vindmølledele fra fa-
brikken til opstillingssitet.

Vores fokus har ligget på at lave en trans-
portløsning, der kan nedbringe den store miljø-
belastning, som nu bliver brugt på fragten. (se 
figur til venstre) 
Løsningen skal ligeledes nedbringe de økono-
miske omkostninger ved vindmølletransporten. 
I dag går lidt over halvdelen af den samlede 
pris til vindmøllens transport og opstilling. 
Endvidere er der en enorm logistik omkring en 
vindmølles transport og opstilling i dag.
De store økonomiske transportomkostninger vil 
overstige de store udviklingsomkostninger af 
luftskibet.

Den danske vindmølleindustri leverer i dag 
20% af Danmarks samlede strømproduktion. 
På verdensplan er det kun 1% af den samlede 
strømproduktion, som kommer fra vindenergi. 
Siden 2000 er verdens samlede strømproduk-
tion fra vindenergi blevet fordoblet hvert 3.år. 
Indenfor den danske vindmølleindustri er der 
i dag beskæftigede 23.000 fuldtidsansatte på 
verdensplan.

Vindmøller er Danmarks tredje største eksport-
vare. Indenfor de sidste 10 år har vindmøllein-
dustrien oplevet en eksplosiv vækst. 

Fra en omsætning i 1996 på 2,9 mia. kr. til en 
omsætning i 2006 på ca. 32,6 mia. kr. (omsæt-
ning af produktion indenfor Danmarks græns-
er). Medregnes industriens omsætning på 
danskejede fabrikker i udlandet når den dan-
ske industris omsætning på verdensplan op på 
48,5 mia. kr.

Den eksplosive udvikling forventes at fortsætte. 
[se ovenstående figur]. I Amerika og Asien vil 
den største udvikling ske, da de bl.a. har de 
største egnede landområder. Det forventes af 
producenterne at langt størstedelen af vind-
møllerne bliver installeret på land fremover 
- som det også er tilfældet i dag. Oplagt for 
luftskibstransport.

01 Program

Kilde: Samtale d. 31.01.2008 med Flemming Østerby, RISØ, Afd. for vindenergi
         Samtale d. 29.01.2008 med  Carsten Lind Andersen, Danish Windpower Academy

Den globale vindenergi udvikling til 2025 
Source: BTM Consult ApS - September 2005
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Udviklingen af vindmøllens kapacitet og di-
mensioner har fra dens tidlige udvikling på 
markedet op til i dag oplevet en eksponentiel 
udvikling. Dette ses tydeligt på diagrammet til 
venstre, som illustrer Vestas’ produktudvikling.
 
Vestas er markedsleder i dag, men det betyder 
ikke at de har udviklet de største vindmølle-
dele. Her har vingeproducenten LM Glasfiber 
verdensrekorden i dag. Deres største LM 61.5 
P, der er verdens største, er som navnet siger 
61.5 m lang. Den er 4.5m på det bredeste sted 
og vejer 18 tons, hvilket er lidt set i relation til 
vindmøllens øvrige dele samt andre producent-
ers vinger. 
Den er udviklet i 2005 og den er grænsen for, 
hvad der i dag kan produceres som ét fuldstøbt 
element. Produktionsmæssigt kan godt produc-
eres større vinger - problemet ligger i stedet for 

i  transporten af vingen. Her spiller højden på 
motorvejsbroer, motorvejsnedkørsler, sving og 
rundkørsler en stor rolle.   
Udviklingen kunne stoppe her, men det er man 
ikke interesseret i af to årsager. For det første 
har en vindmølles kapacitet en tæt sammen-
hæng  med rotorens diameter. Derfor er man 
interesseret i at lave større og mere produ-
cerende vinger. For det andet vil det medføre 
problemer hvis man producerer vingen i to 
dele. Den får et samlingspunkt, som pga. de 
enorme vindpåvirkninger vil have et meget føl-
somt samlingspunkt. 

Verdens største mølle er i dag 125 m høj og har 
LM’s største vinger på 61,5m - dvs. en rotor-
diameter på lidt over 123 m og kapacitet på 
5000kW.

01 Program

Kilde:  Samtale d. 06.02.2008 med Peter Hansen, LM Glasfiber

Vindmøllens udvikling
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Vestas V82

Vindmølle størrelser
En vindmølle består af fire hoveddele - tårn-
sektioner, nacelle, nav og vinger. Dertil kommer 
fundament og andet tilbehør. 
Et konkret eksempel er V82’eren fra Vestas. 
Den er i dag en af de mest solgte.

Tårnet er for de fleste møllers tilfælde op-
delt i tre dele som det ses ved V82’eren. An-
dre møller kan være opdelt i to  til fem dele. 
Bundsektionen er på 46 tons og med længde 
på 19,7m,  ø4,2m og godstykkelse på 60mm. 
Mellemsektionen er på 39 tons og 25,5m langt. 
Topsektionen er 29 tons, 30,8m lang og ø2,5m. 
Alt i alt 114tons og 78m. Såfremt tårnet skal 
transporteres til svært fremkommelige områder 
produceres sektionerne mindre og i flere dele. 
Hver sektion bliver fragtet for sig og dersom 
hver sektion er bærende i sig selv transport-
eres de vha. en hydralisk trailersystem. Derved 
minimeres transportvægten. 
Nacellen er maskinhuset, som sidder ovenpå 

tårnet og producerer strømmen. Dimension-
erne er maksimale for hvad der transportmæs-
sigt er muligt ved brohøjder på  motorveje. Den 
er 7,5m lang, 3,5m bred og 4,85m høj. Nacel-
len udgør som enkeltdel den største belastning 
i transporten ved at veje 50 tons.

Nav er elementet, hvor de tre vinger er fastgjort. 
Dens diameter er 4,13m og højden er 4,43m. 
Incl. indmad vejer den 20,7 tons. 

Vingerne udgør pr mølle tre stk. og kan trans-
porteres enkeltvis eller alle tre samlet på en 
specieldesignet tripeltrailer. Ved V82’eren er 
en vinge 40m lang og 3,2m på det bredeste 
stykke. Vægten er 7,5 tons pr.stk.

Tårnfundamentet fragtes på én lastbil og dertil 
kommer yderligere en lastbil med tilbehør til en 
mølle.

Kilde: Louise B. Schmidt Nielsen, VESTAS transport

01 Program



16Fotos: vestas.com, lmglasfiber.com, bmt.dk, Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy, egen registrering på Århus Havn 
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Vindmølletransport i dag
Transport af vindmøller er en kompliceret af-
fære. Den er omkostningsrig, bemandings-
omfattende og tidskrævende. 

Generelt set kan transporten opdeles i tre:
1. Landtransport fra tårn-, vinge-, nav- og na-
celleproducenter til havn
2. Søtransport fra havn til havn
3. Landtransport fra havn til sitet  

I følge Louise B. Schmidt Nielsen ved Vestas 
Transport har man kortlagt, at der i dag er 15 
berøringer ved transport af et enkelt element. 
En berøring er hver gang du skal aflæsse, 
pålæsse, sikre og lagre elementet.
Hver transport skal søge om køretilladelse, da 
vindmølletransport klassificeres som speciel 

transport. I mange lande er der lovkrav om nat-
tekørsel. I amerikanske stater er det fx. ulovligt 
at køre med det høje akseltryk fra vindmølle 
transporterne. I de tilfælde kører man udenom 
staten! I Tyskland kan det ligeledes være nød-
vendigt at skulle køre en omvej, da enkelte mo-
torvejsbroers frihøjde ikke er tilstrækkelig høje.
 
I andre tilfælde bruges helikopter eller de store 
russiske Antonov fly. Vi har fundet et eksempel 
på en vingetransport mellem Danmark og Aus-
tralien. Den er meget dyr, og bruges kun sjæl-
dent.  En helikopter med to vinger til Australien 
koster USD 125.000 (= ca.650.000 dkr), ifølge 
et shipping firma ( navnet må dog ikke oplyses 
pga. konkurrence

Kilde: Vindmølletransportens nye veje – om transportudfordringer for vindmølleproducenter. Af Jeppe Bæk (Nordic 
Transportpolitical Network - www.ntn.dk/Nettverk/Vindmolleprojekt.pdf)

01 Program
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Kranløft

Oplagering

“Slings”

Svejsning
til dæk

Svejsesikring

Transportramme
Afstiver 
til sikring

Sikring på lastbil

Hydroliktrailer 

Tripletrailer 
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Arrangering af 
elementer

Sikring på lastbil

Lastrum på skib

Samlingsbolte Samlingsbolt fastgøres

Lastnings-
koordinator

Transport fra
lager til kran

Hydroliktrailer 

Tripletrailer 

Transportdetaljer 
Studie af vindmølleelement-
ers af- og pålæsning på Århus 
Havn til bevidsthed om virke-
ligheden i relation til projektud-
viklingen.

01 Program
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Australien  Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy 
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On-shore (på land) ser man at vindmøllerne 
enten bliver stillet op i parker af staten og ener-
giselskaber eller enkeltvis/mindre antal af pri-
vate personer, som bruger strømmen selv eller 
sælger den videre. Førstnævnte køber mellem 
80%-90% af alle solgte vindmøller.
De stats- og energiselskabsejede møller står 
oftest på mere øde områder såsom bjerge 
eller fladt ørkenlandskab. Det er i lande som 
bl.a. Spanien, USA, Canada, Kina, Indien og 
Australien at man ser disse placeringer. I disse 
områder er der som hovedregel ikke oprettet 
infrastruktur, så det skal man anlægge, før 
møllerne kan opstilles. Her er ikke ressourcer til 
at lægge asfaltering eller brede veje. Det giver 
store problemer fx. når lastbilerne kommer flere 
ad gangen, når delene skal læsses af og når 
lastbilerne skal vende. 

Off-shore (på havet) bliver alle vindmøller stillet 
op i vindmølleparker, som finansieres  af staten 
eller energiselskaber.  
Vindmøllerne sejles ud med skib og installeres 
fra skibet eller fra en etableret platform. Nogle 
af delene præ-samles inden de sejles ud. 

På diagrammet ses at udviklingen af instal-
lerede vindmøller stadig går mest i retning af 
on-shore, trods man oftest hører om off-shore 
parkerne i medierne. Som nævnt i starten vil 
vores løsning have fokus på on-shore møllerne. 
Off-shore møllerne bliver for svære at konkurre-
re med, eftersom fragtskibene, der kommer 
med elementerne også installerer møllerne fra 
fragt-skibet. 
Der er mest at spare ved luftskibstransport on-
shore. 

Globale  v indenergi  marked i  $
Forventet udvikling 2007-2011
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01 Program

Globale  v indenergi  marked i  $
Forventet udvikling 2007-2011

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

m
io

. 
$

Prognose of fshore

Prognose onshore

Source: BTM Consult ApS - March 2007

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6



22

Lunderskov 
LM Glas�ber

Herning
Hendricks

Frederikshavn Göteborg

Uddevalla

Rostock 
Nordex

5 tårne á 5 dele 
= 25 transporter

5 Nav +
5 Naceller

5 x 3 sæt vinger
= 15 transporter

5 stk
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Lunderskov

Herning (DK)

Rostock (DE) Herning (DK) Uddevalla(SE)

Lunderskov (DK)

Frederikshavn (DK)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

201 km

240 km 75 km 305 km

282 km

4 t 15 min  (50 km/t)

1 t 45 min 30 min 2t 15 min
4,5 timer

4 t 45min ( 60 km/t)

95 km
3 t 15min

85 km
4 t 15min ( 20 km/t) 

85 km
4 t 15min ( 20 km/t) 

1 t ventetid

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

5 stk
1710 mStenaline Freight

25 stk 25 stk

15 stk 15 stk

Rostock (GER)

Rostock (GER)

Rostock (GER)

2 km
0 t 20 min ( 45 km/t)

2 km
0 t 20 min ( 45 km/t)

518 km
15 t 20 min ( 39 km/t)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

5 stk

5 stk

5 stk

5 stk

85 km
4 t 15 min ( 20 km/t)

85 km
4 t 15 min ( 20 km/t)

5 stk

5 stk

15 stk 15 stk

25 stk

5 stk 3 stk

25 stk

Fragtskib

1 stk

På baggrund af samtaler med Erik Andersen, 
Technical Adviser hos vindmølleinstallationsfir-
maet KR WIND, har vi fået en up-to-date case. 
De andre vindmølleproducenter har været 
svære at få transport case oplysninger fra.

KR WIND fik i april 2008 til opgave at rejse 5 x 
3 Mega Watt vindmøller i Uddevalla, Sverige. 
Det var det tyske vindmøllefirma Nordex, som 
havde entreprisen på projektet. Delene kom fra 
tre forskellige fabrikker, to i Danmark og en i 
Tyskland. Som det fremgår af nedenstående 
diagram er tårnet opdelt i fem sektioner, i mod-
sætning til Vestas’ V82, som er opdelt i tre.
I alt foregår der 40 landtransporter i DK, 10 
landtransporter i Tyskland, 9 søtransporter og 
50 landtransporter i Sverige.
Dertil kommer der lovkrav om at hvert lastvogn 
skal tilkobles en følgebil.

Fra de danske fabrikker kører de til Frederiks-
havn og tager Stenaline Freight. Der foregår 
ingen omlæsning. Fra den tyske fabrik bliver de 
kørt til Rostock havn og omlæsset til fragtskib. 
Det sejler til Gøteborg, hvor elementerne bliver 
lagret indtil tårn og vinger kommer. 
Fra havnen til sitet er der mange svært frem-
kommelige områder, hvilket gør det utrolig 
besværligt at transportere de mange tons tunge 
transporter. Her er tale om nyanlagte grusveje 
og kuperet terræn. Gennemsnitsfarten er lav.

VIGTIGT! Omfanget og kompleksiteten af 
denne case er meget lille set i relation til andre 
transportcases indenfor vindmølleindustrien. 
Det er ikke ualmindeligt at der afgår skibstrans-
port til USA eller Japan fra Danmark! 

Case - Uddevalla, Sverige

 Regnestykket har vi - med oplysninger fra Erik Andersen - selv udfærdiget.

01 Program
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LM Glasfiber  Foto: www.lmglasfiber.com
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106 timer
106 timer

71 timer
71 timer

2 timer

15 timer

2 timer
21 timer

21 timer

21 timer

21 timer

64 timer

64 timer

64 timer

64 timer

26 timer

823 timer
Økonomisk regnskab
I ren transporttid - uden indregning af af-/på-/omlæsninger - bruges der i Uddevalla 
casen 823 mandetimer. Der er heller ikke medregnet pauser, overnatninger, køer, 
besværlige sving, venten på køretilladelser o.lign. Det er ren transporttid på land og 
på vand!

Case - Uddevalla, Sverige 01 Program
Lunderskov

Herning (DK)

Rostock (DE) Herning (DK) Uddevalla(SE)

Lunderskov (DK)

Frederikshavn (DK)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

201 km

240 km 75 km 305 km

282 km

4 t 15 min  (v.50 km/t)

1 t 45 min 30 min 2t 15 min

552 tons CO2

4,5 timer

4 t 45min ( v.60 km/t)

95 km
3 t 15min   

85 km
4 t 15min ( v.20 km/t) 

85 km
4 t 15min ( v.20 km/t) 

1 times ventetid

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

5 stk
1710 mStenaline Freight

25 stk

15 stk

5 stk

5 stk

15 stk

25 stk

5 stk

1 stk

3 stk

25 stk

15 stk

5 stk

5 stk

5 stk

5 stk

15 stk

25 stk

Rostock (GER)

Rostock (GER)

Rostock (GER)

2 km
0 t 20 min ( v.45 km/t)

2 km
0 t 20 min ( v.45 km/t)

518 km
15 t 20 min ( 39 km/t)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

85 km
4 t 15 min ( v.20 km/t)

85 km
4 t 15 min ( v.20 km/t)

Fragtskib
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Australien  Foto: Carsten L. Andersen, Danish Windpower Academy 

Hvad er 552 tons CO2?

Hvis du planter fem træer og 
de bliver stående vil de alm-
indeligvis optage ca. 1 ton 
CO2 i deres levetid. Dvs. for 
at opveje casens transport 
CO2 udledning, svarer det til 
at der skal plantes:

2760 træer!!!
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Lunderskov

Herning (DK)

Rostock (DE) Herning (DK) Uddevalla(SE)

Lunderskov (DK)

Frederikshavn (DK)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

201 km

240 km 75 km 305 km

282 km

4 t 15 min  (v.50 km/t)

1 t 45 min 30 min 2t 15 min

552 tons CO2

4,5 timer

4 t 45min ( v.60 km/t)

95 km
3 t 15min   

85 km
4 t 15min ( v.20 km/t) 

85 km
4 t 15min ( v.20 km/t) 

1 times ventetid

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

5 stk
1710 mStenaline Freight

25 stk

15 stk

5 stk

5 stk

15 stk

25 stk

5 stk

1 stk

3 stk

25 stk

15 stk

5 stk

5 stk

5 stk

5 stk

15 stk

25 stk

Rostock (GER)

Rostock (GER)

Rostock (GER)

2 km
0 t 20 min ( v.45 km/t)

2 km
0 t 20 min ( v.45 km/t)

518 km
15 t 20 min ( 39 km/t)

Göteborg (SE) Uddevalla (SE)

85 km
4 t 15 min ( v.20 km/t)

85 km
4 t 15 min ( v.20 km/t)

Fragtskib

552 tons CO2

0.07 t CO2

0.02 t CO2

0.07 t CO2

0.21 t CO2

0.68 t CO2

0.34 t CO2

0.49 t CO2

1.79 t CO2

1.61 t CO2

5.33 t CO2

283.7 t CO2

6.69. t CO2

15.83. t CO2

233.9. t CO2

0.04 t CO2

0.89 t CO2

Case - Uddevalla, Sverige 01 Program

Miljø regnskab
Beregningerne er baseret på samtale med Jakob Sørensen, Miljø og Sundhed, samt 
fakta fra Delft-rapporten ‘The environmental performance of the principal modes of 
freight and passenger transport’.
Regnskabet tager udgangspunkt i gns. bil-, lastbil- og fragtskibs-CO2 udledning. 

Bil 161g pr km / Lastbil 70g pr ton pr km / Fragtskib 40g pr ton pr km
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Skycat Ikke-rigid Macon ZRS-5 Rigid  
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Luftskibe kan konstrueres efter tre hovedprin-
cipper - rigide, semi-rigide og ikke-rigide.
Det rigide har et internt skelet. De tyske Zep-
pelinere og flere af de meget store luftskibe fra 
1920’erne og 30’erne var rigide. 
Skelettet er typisk produceret af meget tynde 
aluminiumsprofiler. De rigide luftskibe blev ge-
nerelt ikke bygget mindre end 120 m lange. 
Ellers blev volumen for lille i forhold til vægten. 
Moderne komposit materialer kan muligvis æn-
dre dette.
Omkring skelettet har man en ydre hud der 
beskytter skibet og store helium eller brint-
poser, som giver skibet løft. Poserne kan træk-
kes sammen eller udvides ved hjælp af store 
net som komprimerer gassen og dermed mind-
sker opdriften.
Semi-rigide luftskibe var også populære i 
starten af det 20 århundrede, men til mindre 
og mellemstore typer. Disse skibe er generelt 
opbygget omkring en indre struktur eller en 
ydre køl, der griber fat og understøtter dele 
af ballonen. Strukturen understøtter ballonens 
form og fordeler vægt og stress. På strukturen 
monteres styrehus, motor og ror.
Ligesom de rigide skibe har ballonen en hud af 
plast-laminerede materialer, der beskytter mod 
vejr og vind. Herunder er gassen i en pose af 
polyurethane. Indeni gasposen er ballonetter 
(se note) som pustes op med luft for at kompri-
mere gassen, så opdriften kontrolleres.
I nyere tid har teknikken været brugt til bl.a. ef-
terkommeren af de klassiske tyske zeppelinere 
med den nye Zeppelin NT.

De ikke-rigide luftskibe (ballonskibe), er den 
mest typiske form for luftskibe i dag. Deres 
form er opretholdt af et mindre internt overtryk. 
De eneste rigide konstruktioner er passager-
kurven og halefinnerne.
Selve ballonen er lavet af plastlaminerede ma-
terialer. Herunder er gassen i en pose af poly-
urethane. Indeni gas posen er ballonetter som 
kan pustes op med luft for at komprimere gas-
sen, så opdriften kan kontrolleres.
Ballonskibene er mest brugt til reklame formål, 
bl.a. Goodyear og Fuji.
Vi har taget udgangspunkt i det rigides helium-
princip og det semi-rigides konstruktion.

Rigid konstruktion

Semi-rigid konstruktion

Ikke-rigid konstruktion

Luft

Luft

Helium

Helium

Luftskibstyper

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Airship
Note: Ballonetter = balloner i ballonen

01 Program
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Øget Pres

Mindsket Pres

Aerodynamik Aerostatik

SkyCat

Zeppeliner NT

GravityPlane

HAA_HiSentinel

“X-STATION”

“TECHNOSPHERE” 
21st Century Airships

AIRLIFT_p791

High Altitude Airship “Berkut”
RosAeroSystems

Dynalifter

AerosCraft

Manned Cloud

CargoLifter

SkyFreighter

Strato Cruiser

Airship DZ-N1

Udformningen af vingerne får luften på undersiden til at passere 
hurtigere end den gør over. Derved stiger fartøjet.

Fartøjet er lettere end luften. Der-
ved stiger det.

Gas



31

Aerodynamik og aerostatik er to meget forskel-
lige flyveprincipper med dertilhørende fordele 
og ulemper. (se beskrivelse til højre)

Den største fordel, som det aerodynamiske fly 
har frem for det aerostatiske luftskib, er far-
ten. Fly er i stand til at nedlægge langt større 
strækninger end luftskibe over samme tid. 
Tilgengæld er fly nødt til at opretholde farten 
for at holde sig oppe. Fart er en nødvendighed 
ved take-off og landing. Derfor er netop disse 
tidspunkter de mest kritiske ved flyvning med 
fly. De kræver meget store arealer for at komme 
sikkert i luften og ned igen. Dette kræver luftski-
bet ikke i lige så høj grad. Et luftskib kan lande, 
hvis fartøjet fysisk kan være der.

Det store problem for et luftskib er i højere grad 
at holde sig på jorden. Det kan ofte være et 
problem at holde et luftskib surret fast på land-
jorde i f.eks. dårligt vejr. Og man er nødt til en-
ten at surre fartøjet meget sikkert fast eller have 
en hangar specifikt til formålet. 
Inden for de sidste 20 år er flere og flere be-
gyndt at eksperimentere med at blande 
aerostatik og aerodynamik i flyvende fartøjer, 
der får 40-80 procent af deres opdrift af interne 
balloner med gasser. Og dertil har en aerody-
namisk form, der giver den sidste opdrift så de 
kan opretholde en fornuftig flyvehøjde og bliver 
lettere at styre.

Disse fartøjer lander ligesom fly på landingsba-
ner. Dog langsommere og mere sikkert da de 
ikke er nødt til at understøtte hele deres vægt 
med aerodynamisk løft.
Desuden har denne form for fartøjer ikke 
samme risiko for at blæse væk som et almind-
eligt luftskib, da de vejer mere end den omgiv-
ende luft. Hybridluftskibet har vi arbejdet videre 
med i udviklingen.

Luft

Helium

Aerostatisk funktionsprincip

Aerodynamik vs. aerostatik

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Airship

01 Program
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Zeppelin NT’s hangar Kevlar konstruktion, Zeppelin NT

Detalje
Kevlar 
k o n s t r u k -
tion, 
Zeppelin NT

Hindenburg 1:100

P
ro

p
e

lstø
rre

lse
, H

in
d

e
n

b
u

rg

Tedlar dug 
(PVF), 
Zeppelin NT 

Fastgørelse af dug, Hindenburg

75 m luftskib underopbygning 
Hangar

Alu.konstruktion

En mand!!!

Produktion af finne og gondol
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Kahytte, Hindenburg

Johannes Eising, Z NT

Salon, Hindenburg

max 90 km/t

Alu.konstruktion

Cockpit, Zeppelin NT

U
d

sn
it

 a
f 

H
in

d
e

n
b

u
rg

Rune

Hindenburg udsnit 1:1

Zeppelin NT konstruktionsprincip

Helium regulering

Regulering 
af vægt

Studietur
...til Friedrichshafen, Sydtysk-
land. Zeppelinmuseum Firm-
abesøg - Zeppelin NT.
Til bevidsthed om historie, ska-
la og produktion i projektud-
viklingen.

01 Program
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Lockheed Martin  Rendering
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100 M

SkyCat 1000
Længde 307m
Lasteevne 1000t

Dynalifter
Længde 302m
Lasteevne 190t

Hindenburg
Længde 245m
Lasteevne 112t

Cargolifter
Længde 260m
Lasteevne 160t

Dynalifter Heavy Freighter 

Verdens største vindmølle

Volvo bus
Airbus A380

Emma Mærsk

E
m

p
ire S

tate B
u

ild
in

g

SkyCat 1000

Hindenburg Zeppeliner

Cargolifter CL160

Når man arbejder med luftskibe er vægten no-
get af det vigtigste. I de fleste luftskibe har man 
traditionelt brugt varm luft, brint eller helium.
Brint har den største løfteevne, men er i forhold 
til de andre luftarter yderst brandfarlig. Derfor 
bruges kun helium i dag, da dets løfteevne kun 
er 8% lavere end brint. At man brugte brint i 
de store tyske zeppelinere i 30’erne, skyldes 
en handelsembargo fra USA, der sad på alle 
heliumressourcerne.
1 m3 helium kan teoretisk løfte 91.82566798 
gram. (~en liter mælk)

To projekter, som i nyere tid har beskæftiget sig 
med cargoluftskibe, er det tyske CargoLifter og 
det britiske SkyCat. Sidstnævnte har udviklet 
prototyper og har planer om at lave tre forskel-
lige størrelser cargoluftskib - 20, 220 og 1000 
tons. Vi har i udviklingen af vores projekt taget 
udgangspunkt i SkyCat 1000. Det skyldes for 
det første at hver gang længden fordobles otte-
dobles løfteevnen. For andet koster det flere 
millarder at udvikle et cargoluftskib, så hvis det 
virkelig skal konkurrere med de andre trans-
portformer, skal det have en stor lasteevne.

Løfteevner

Kilde: Michael Stewart, Direktør, World SkyCat Ltd.

01 Program
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Dynalifter Rendering  
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I de klassiske luftskibe var motorerne store die-
selmotorer, som var monteret flere forskellige 
steder på ballonen. 

Zeppelin NT har el-motorer fastmonteret på 
siden og i enden. Noget lignende har prototype 
luftskibet af Lockheed Martin og Skycat. Grun-

det den store fleksibilitet i  styringen af den 
rotérbare propel, har vi valgt at arbejde videre 
med denne. Vi har arbejdet med mindre motor-
er i forhold til luftskibets størrelse. Til gengæld 
er antallet øget og fordelt over luftskibets sider 
og bagende.

Zeppelin NT

Zeppelin NT

Skyship

Hindenburg

Lockheed Martin

Lockheed Martin

Fremdrift

01 Program

Kilder: Studiebesøg Zeppelin NT, Zeppelinmuseet og www.lockheedmartin.com
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Kyosemi solcelle
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Kyosemi solcelle

Kyosemi solcelle

Brændselscelle

Brændselscelle

Det japanske solcellefirma Kyosemi har udvik-
let en kugleformet solcelle, som gør at fladen 
hvorpå den er monteret, kan være dobbelt-
krum. Den er oplagt til overfladen på et luftskib. 
Desuden har de samme ydelse som alm. sol-
celler - dvs 15% udnyttelsesgrad og den er 
spået til at udvikle sig stærkt de næste 10-20 
år. 
Elektriciteten kan bruges direkte i motorer og 

den overskydende energi kan oplagres på 
brændselsceller. En teknologi, som er ved at 
blive udviklet til brug i biler.
Energiproduktionen kan også bruges i luftski-
bets kabine og lastrum. 

Kombinationen af kyosemi solceller og brænd-
selsceller er oplagt i et cargo luftskib, som 
dette, hvor bæredygtighed spiller en stor rolle.

Brændstof

01 Program

Kilde: Samtale med Peter Poulsen, FACTOR 3

RosAeroSystems

RosAeroSystems
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CargoLifter
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SkyCat

Lockheed Martin

Aeroscraft

HindenburgLockheed Martin

Zeppelin NT

På-/aflæsningssituationen er problematisk. Ved 
fjernelse af fragten er ballonen nødt til at blive 
gjort meget tung for ikke at stige til vejrs igen. 
Problemet bliver kun større når man skal læsse 
fragt mens man er i luften.
Sidstnævnte arbejdede det tyske firma Cargo-
Lifter med. De surrede ballonen fast i flere jord-
punkter så man havde den fikseret. Det skabte 
dog store problemer mht. bl.a. sidevind, præci-
sering og præ-arbejde med fikspunkterne. 
Ved vindmølle områder er dette yderst uhen-
sigtsmæssigt. I projektet har vi koncentreret os 

omkring løsningen, hvor du lander på jorden 
og sikkert kan justere din tyngde.  
Princippet ses i flere projekter - bl.a. Lockheed 
Martin, Aeroscraft og Skycat. 

På-/aflæsning hører tæt sammen med lan-
ding. Her kan man som sagt vælge slet ikke 
at lande. 
Ved aerostatisk løft fastholdes  luftskibet ved 
landingen vha. en mooringmast (se note). 
Og ved aerodynamisk løft bruges oftere luft-
puder eller hovercraft.  

På-/aflæsning

01 Program

Kilde: http://de.wikipedia.org/wiki/Cargolifter_AG
Note: Mooringmast = en jordbunden mast, som ved fastgørelse i luftskibets næse holder luftskibet ved landjorden
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Styrekabine

Kahytter

Fortøjning

Toilet

Motor

Finne

Dug

Gasceller

Løbegang

Opholdsdæk

Køkken

Adgangsbro

Kran

Fortøjning

Styrebro

Finne

Ophold, Sove og Spise

Gangsystem

Lasterum

Skrog
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Fortøjning

Funktionsdiagram

Et luftskib til transport af vindmøller eller større 
gods, eksisterer ikke i dag. 

Der er udviklingsprojekter i gang forskellige 
steder, fx. England, Korea og USA. Fra disse 
steder er man ikke interesseret i at udlevere 
mere detaljerede oplysninger om, hvordan de 
er sammensat indvendig og mange af dem, 
udvikler stadig på det flyvetekniske og har ikke 
udviklet det indvendige.

Til forståelse af, hvordan “organerne” i et car-
goluftskib fungerer, har vi kigget på en af de 
gamle zeppelinere og et lignende cargo trans-
port produkt som containerskibet. (se figurer til 
venstre)

Vi udarbejdede et funktionsdiagram (se neden-
stående) til beskrivelse af hvilke funktioner 
vores luftskib skulle rumme samt deres ind-
byrdes relationer. Dette er ikke målfast!

Forståelse af transportmaskinen

01 Program

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/LZ_130_Graf_Zeppelin
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Luftskibspilot fra ZeppelinNT



45

High-tech Low-tech

I dag findes der Goodyear blimp og Zeppelin 
NT, som to fungerende luftskibstyper med pi-
loter. 

“If you want to be a Chief Pilot on an airship 
operation, there are a few qualities that are a 
must: excellent organizational and flying skills, 
the patience of a teacher, and the mind of an 
auditor.” (www.goodyearblimp.com)
Udover disse egenskaber skal piloten have en 
pilotgrunduddannelse samt tage et suppler-
ende kursus hos Goodyear.

Zeppeliner NT fortæller ikke noget om krav 
udover de formelle. Som ved Goodyear være 
uddannet pilot og tage et supplerende kursus 
på Zeppelin NT.

Piloten skal altså have egenskaber som en alm. 

pilot. På Danish Aviation College stiller de flg. 
krav. 

1. Klar i hovedet 
2. Kan kontrollere mange elementer
3. Godt helbred

Derudover tilføjer de, at sikkerhed er det alt 
overlappende nøgleord. Alt skal være i orden 
og der skal være en nødplan til at klare ufor-
usete situationer.

Piloten skal have et godt helbred, god højde og 
vægt, klaret IQ-test og mentaltest. Ligeledes 
skal piloten kunne håndtere stress, være god til 
hovedregning, have en rolig personlighed og 
håndtere ulykker, såsom bristet vindue, en død 
person eller styrmand, brand, en ødelagt motor 
el.lign.

Målgruppen

01 Program

Kilder: http://www.goodyearblimp.com/basics/crew.html 
           Samtale d. 14.02.2008 med Terje Basonsen, Danish Aviation College
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Vestas vindmøllevinge pålæsning, Århus Havn, egne fotos
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Der er stor forskel på mandskabssammensæt-
ningen til en Blimp, en Zeppeliner NT eller Sky-
cat. De anvendes ikke til samme formål og er 
ikke samlignlige.

Hindenburg  
Mandskab: 61 pers
Passagerer: 72 pers
Landcrew:  kræver ca. 50-100 pers
Mandskab består af kaptajn, maskintelegraf, 
mekanikere (funktion = regulerer hastighed 
på hver motor m.m.) ændre også motor fart), 
rorgænger (højre/venstre ror), trimmer (vandret 
ror), højdeoperator, rigger samt køkkenperson-
ale og steward/stewardesse.

Zeppeliner NT  
Pilot: 1-2 pers. Foruden flyvecertifikat skal pi-
loten tage et 50 timers Zepperliner LZ N07-
kursus
Land crew: 3 pers.

Skycat  
Pilot: 1 stk
Land crew: ingen

Crew ved vindmølletransport 

For at forstå hvor krævende mandskabsmæs-
sig det er at fragte vindmølledele, har vi været 
på Århus havn og observere hvordan, vind-
mølle-elementerne lastes på et skib fra at have 

været opmagasineret på kajen. Eksemplet her 
er lastning af en vinge:

2 x havnearbejdere klargører element på kaj
1 x manager på land siger god til løft
2 x kranfører løfter elementet over på skib
3 x havnearbejdere tager imod element
1 x formand for havnearbejderne
1 x Vestas person tjekker at det foregår korrekt  
2 x svejsere sikrer transportrammerne 

- i alt 12 mænd. Derudover er der shipping-
koordinatorer og projektledere, der styrer tid-
plan og transportkoordinering hjemmefra.

I crewsammensætningen på vores luftskib 
vil der være en cargomanager og en kran-
fører, således at der altid er to cargopersoner, 
som ved hvordan af-/pålæsning skal foregå. 
“Havnearbejderne” vil være på vindmøllefa-
brikkerne og på sites. Andet er for omkostning-
skrævende.

Crew

01 Program

Kilder:  Samtale med Johannes Eising, Zeppelin NT, Registrering Århus Havn og Møde med Vestas, transportafdeling
Note: Landcrew = personer, som tager imod reb fra luftskib ved landing og hiver luftskibet til jorden            
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CargoLifter Hangar (360 m lang, 210 m bred og 107 m høj)
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Træningsbane til at tjekke konstruktionsfejl, ZeppelinNT

CargoLifter Hangar (360 m lang, 210 m bred og 107 m høj)

Udover behov for crew, er der brug for per-
soner, der varetager drift og vedligeholdelse af 
luftskibet. Derudover skal der også nogle til at  
bygger det. 

Efter en snak med Johannes Eising ved Zep-
pelin NT, fik vi en klar forståelse af deres firma-
struktur. De kørte det som et rederi, dvs. de 
udvikler, bygger og varetager driften af deres 
luftskib. I nogle tilfælde videresælger de deres 

færdigbyggede luftskib.

De uddanner selv piloter og har mekanikkere 
samt byggemænd ansat. Deres luftskib får et 
tjek efter 100 timers drift og gennemgår hvert år 
et eftersyn. Cockpittets instrumenter fortæller, 
hvis trykket i ballonen falder. Herefter finder 
man læsionen via manuel søgen.

Drift og vedligeholdelse

01 Program

Kilder:  Johannes Eising, Zeppelin NT og Møde med Vestas, transportafdeling
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Lufthavn (8-10 km afstand)

Tættere bebyggelse

Uddevalla

Rostock 
Nordex

Lunderskov 
LM Glasfiber

Herning
Hendricks
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400 km/h
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140 km/h

60 km/h
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Søren Nielsen, Statens Luftfarts Væsen, 
fortalte os at vores store luftskib ikke vil 
komme højere op end 3 km og luftski-
bet vil derfor undgå den øvrige flytrafik. 
Ydermere fik vi at vide at luftskibsflyv-
ning, er at sammenligne med bådsejlads 
- hvis der tilføjes nogle forhold.

I bund og grund defineres først et slut-
punkt, dernæst planlægges ruten udenom 
større bebyggelse, motorveje, togbaner 
og lufthavne i en radius af 8-10 km af-
stand. Der flyves helst på optimale vejrd-
age, dvs. skyfrit og vindstille. Flyvekor-
ridorer og flyveveje er ikke nødvendige, 
da luftskibet flyver i max tre kilometers 
højde.

Luftskibets hastighed er desuden langt 
under rute- og privatflys hastighed. Så 
skulle et fly komme på samme kurs som 
luftskibet, vil en undvigelsesmanøvre let 
kunne foretages fra flyets side. 

Marchhastigheden (se note) på 190 km/t 
er gennemsnit fra SkyCat 1000. To-
phastigheden for dette luftskib er 205 
km/t. Dets to “søsterskibe” SkyCat 20 og 

SkyCat 220 har en lavere marchhastighed, 
som er nede på 140 km/t. 
Den gamle zeppeliner Hindenburg havde 
en tophastighed på 135 km/t. Nutidens 
Zeppelin NT’s tophastighed er dog lavere, 
nemlig 125 km/t. 

Udfra disse betragtninger ser vi det som 
sandsynligt at luftskibet kan flyve med 
140 km/t. Vi mener endda at dette tal 
er sat lige i underkanten, SkyCat 1000’s 
gns.hastighed er 190km/t.

Flyveregler o.lign

01 Program

Kilde: Samtale med Søren Nielsen, Statens Luftfarts Væsen
Note: Marchhastighed = gennemsnitshastighed
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Lunderskov (DK) - Uddevalla (Sverige) 
Lunderskov (DK) - Wulumqi (Kina)

2 x 3 piloter

2 x cargo personer

3 piloter
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Efter lovens rammer må en pilot flyve 10 timer 
i streg. På større fly er man altid to piloter - en 
kaptajn og en styrmand. Flyves 10 timer eller 
mere, er der også en releasepilot. Han aflaster 
de to andre. Når luftskibet letter og lander skal 
piloterne være 100% koncentrerede. Under 
selve flyvning kan der være autopilot, og pi-
loterne kan indtage mad, gå på WC og lign. 
Piloterne sørger selv for madopfyldning på 
luftskibet. Mandskabet skal være multifunktio-
nelt, som man ser det på et skib. Dvs. man kan 
varetage flere opgaver.

Som konkret eksempel har vi opstillet to yder-
punktsscenerier for luftskibsflyvning:

Kort distance 
Kort distance er en flyvetur på max. 2000 km. 
Dette kunne være casen Uddevalla, Sver-
ige. I luftlinje er der lidt over 600 km. Ud fra 
Skycat’ens marchhastighed (jvf. forgående af-
snit), vil tur/retur tage 9 timer i ren transporttid 
- 4,5 timer hver vej. 
Teoretisk kan nøjes med to piloter, hvis luftskibet 
flyver direkte ud og og tilbage igen. Der kom-
mer af-/pålæsningtid oveni, som gør at man 
skal bruge 3 piloter. Og pga. luftskibets enorme 
størrelse og de sikkerhedsforanstaltninger, der 
medfølger, er 3 piloter minimumsbemanding 
på et luftskib.

Lang distance
Lang distance er en flyvetur 2000 km. eller 
derover.  
Et godt eksempel er en tur til Amerika eller 
Asien, hvor vi ser nogle voksende markeder. 
Eksempelvis opføres møller ved byen Wulumqi 
(Kina).
I luftlinje fra LM Glasfiber, Lunderskov (DK) til 
Wulumqi (Kina) er omkring 6000 km og udfra 
Skycat’ens marchhastighed på 140 km/t, vil tur/
retur tage 42 timer. 
Det svarer til næsten to døgn og pga. den lange 
rejsetid, skal der være to teams af piloter - i alt 
6 piloter. Et team må bestå af 3 piloter og man 
kan indbyrdes i teamet skifte, uden at skulle 
skifte team. 

Om bord skal desuden være to personer, som 
har styr på af-/pålæsning - en slags cargoman-
agere.

To yderscenarier

01 Program

Note: Marchhastighed = gennemsnitshastighed
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Soverum 9 m2

Spise / ophold 28 m2

WC og Bad 3 m2

WC 1.35 m2

Køkken 9.6 m2

Te køkken 2.4 m2

Gangareal 2 m bred

Cockpit 9 m2

SkyCat 1000
Soverum 9 m2

Spise / ophold 28 m2

WC og Bad 3 m2

WC 1.35 m2

Køkken 9.6 m2

Te køkken 2.4 m2

Gangareal 2 m bred

Cockpit 9 m2
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På baggrund af yderscenarierne, samtaler 
med Vestas, Zeppelin NT, Skycat og havnear-
bejdere er rumkravene til 8 personer (6 piloter 
og 2 cargo crew):

8 x Kahytter
1 x Spise-/Opholdsrum
2 x WC’er
2 x Badekabiner
1 x Cockpit

Funktionerne kan opdeles i tre kategorier med 
tilhørende krav og nøgleord:

Arbejde
Instrumenter, styreredskaber, pilotsæder, plads 
til tre piloter, adgangstrappe
Åbent, Luftigt, Offentligt zone, Funktionelt, 
Seriøst

Ophold
Spise, ophold, toilet, adgang til lastrum og det 
indre luftskib
Lyst, Åbent, Semi-pivat, Pause

Sove
Kahytter, toilet og bad
Tilbagetrukket, Privat zone, Beskyttet, Isoleret
 

Rumkrav

01 Program

Intensionssdiagram
Analyse af gode placeringer de tre katagorier
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Traditionel form

Ekstrem form

SkyCatZeppeliner NT

Skyship 600

Uss akron

LZ 129 Hindenburg

GravityPlane

HAA_HiSentinel

“X-STATION”

“TECHNOSPHERE” 
21st Century Airships

AIRLIFT_p791

High Altitude Airship “Berkut”
RosAeroSystems

Dynalifter

AerosCraft

Manned Cloud

CargoLifter

SkyFreighter
Strato Cruiser

Airship DZ-N1

Goodyear Blimp

VORES PRODUKT
Produktmatrix
Oversigt over tidligere og nuværende produk-
ter indenfor luftskibsmarkedet. De er placeret 
i henhold til to akser - teknologi og formsprog. 
Deres funktioner spænder lige fra satelit-
luftskib til cruise-luftskib.
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Krav

Grundlæggende
- Transportere vindmølledele
- Et seriøst bud på en bæredygtig transportform
- Fungere på alle årstider
- Flyve over hele verden
- Flyves af min. 3 personer
- Primært bygget af komposit materialer
- Opdrift via helium
- Lande steder uden en lufthavn

Flyveteknisk
- Flyve på solenergi
- Bæredygtig fremdrift 
- Manøvreres ubesværet
- Konstruktion i moduler

Interiør
- Fungere som ”hjem” i op til flere uger
- Udstråle enkelhed og rationalitet
- Fremtidsorienteret 
- Let og åben
- Funktions-/arbejdsorienteret
- Omdrejningspunkt i sikkerhed
- Kunne rumme 8 personer

Grundlæggende
- Ikke udlede kulilte
- Være semi-rigid
- Repareres i felten

Flyveteknisk
- Transportere mellem 1000 - 1500 tons
- Kunne bruges til transport af andet større gods

Interiør
- Konstrueres som en uafhængig unit
- Indgå i luftskibets overordnede formsprog
- Opbygges som et skibsskrog

- Være miljø skadelig
- Udstråle useriøsitet
- Ligne en krigsmaskine
- Ligne Hindenburg
- Ligne et ”badedyr”
- Ligne et cruise-luftskib
- Virke rodet

m
u
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o
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01 Program





02 Proces
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MoodBoard



61

MoodBoard

02 Proces
For at få fælles billeder af hvordan dette pro-
jekt skulle udforme sig, lavede vi i starten dels 
billedecollager for at få materialitet af rum og 
luftskib og dels en moodboardvideo for at få 
stemninger og luftskibets bevægelse (se ved-

hæftet CD).
Dette materiale var utrolig givende for det vi-
dere arbejde, og vi har brugt det effiktivt til at 
bevare mindsettet gennem hele processen.

Moodboards



62



63

0201 03

V
er

ti
ka

lt
 lu

ft
sk

ib

H
el

iu
m

fy
ld

t 
vi

n
g

e

L
u

ft
sk

ib
s 

co
n

vo
y

02 Proces
Vi startede processen med at udfærdige tre 
meget forskellige koncepter. 
Valget faldt på nummer 2, pga. dets aerody-
namiske og miljørigtige fordele som heliums-
fyldt vinge. Ifølge NASA og flyindustrien er den 

flyvende vinge som flytype en miljørigtig form. 
Formen er ikke så følsom over for sidevind som 
koncept 1 og 3. Koncept 2 giver desuden mu-
lighed for en jævn godsfordeling.   

Luftskibskoncepter



64

Koncept 03 Kranen

1. 

2. 

3. 

2. Hejseprincip

Stroperne vil være 
det samme som man i 
dag bruger i vindmøl-
leindustrien

Hejsene kan justeres i 
forhold til elementets 
størrelse

Stroperne vil fastgøres 
via løkker 

Koncept 03 Kranen

1. 

2. 

3. 

3. Fastgørelse

Håndtaget drejes...

...sættes ned i 
“øje” i gulvet...

..og drejes, så det låser.

Trailer fastgøres i gulvet 
via et manuelt håndtag 
i trailerbenets side

Koncept 02 “The Airbus”

Fastgørelsesproces

“Arme” griber fat

“Arme” fastlåses

“Arme”

Trailer

Konstruktionsprincip

Konstruktion til lasterum, som 
udgør en del af luftskibets 
hovedkonstruktion 

Gulv m. “øjne” til fastsurring

Fastsurringsstrober
til trailer

Fastsurringsstrober
til “øjne” i lasterum Tårn

Trailer u. strober

Trailere fastgjort 
i lasterum

Trailer

Koncept 01 “Scanline Ferry”

Koncept 03 Kranen

Trejde koncept fungerer som en containerkran -
1. En lastbil kører hen under lasterummet og aflæsser traileren, hvorpå elementet er.
2. Traileren hejses op gennem et hul i lasterummet.
3. Kranen kører med elementet sidelæs til siden af lasterummet og aflæsses.
Dette gentages indtil lasterummet er fuldt.
4. På sitet kører processen den anden vej rundt. Skinnesystyem

Kran

Trailere

Gulv m. “øjne”

Hul m. lem

Konstruktionsprincip

Koncept 02 “The Airbus”

Andet koncept fungerer som et Airbus transportfly -
1. Via rampe indkøres traileren med elementet til lasterum.
2. I lasterummet griber “arme” fat om traileren. 
3. Traileren fastgøres i loftet vha. “armen”. (se næste side for yderligere info)
Dette gentages indtil lasterummet er fuldt.
4. På sitet aflæsses alle trailerne af på lignende måde som de blev pålæsset.

1. 

2. 

3. 

Reference fra Airbus

Koncept 01 “Scanline Ferry”

Første koncept fungerer som en Scanline færge -
1. En lastbil kører ind i lasterummet med traileren hvorpå elementet er.
2. Traileren afsættes.
3. Lastbil kører hen og henter næste trailer.
Dette gentages indtil lasterummet er fuldt.
4. På sitet kører en lastbil alle trailerne af på lignende måde som de blev læsset på.

1. 

2. 

3. 

Ind Ud 

Koncept 02 “The Airbus”

Fastsurring i gulv
Øjne i gulv

Stroper

Krog

Trailer

Fastsurres i “øjne”
(som i transportfly 
- se til venstre)

Lister i gulvet 

Hjul kører op, så trailer står 
helt stabilt under transport

Reference fra transportfly

Koncept 01 “Scanline Ferry”

+ få transport rammer
+ slings fra vindmølleindustrien
+ ingen ramper
+ sikring integreret i trailer
+ lasterum skal ikke holde til trucks
+ kran hejsning er effiktivt

- kran skal både køre op/ned og til side 
- meget ventetid ved godspåfyldning
- gods skal køres hen til ét lastehul
- gods kan ikke klargøres på forhånd

+ godspåfyldning som 450Boeing Dreamlifter
+ gods kan klargøres på landjordsrampe
+ gods kan hænge i to lag
+ lasterum skal ikke holde til trucks
+ trailerhjul unødvendige
+ få dele på transportrammer

- avanceret lasterumsgulv
- ingen sikring sidevers 
- hver fabrik skal have en rampe
- rampe kræver solidt underlag
- store krafter til sikring i loft

+ kendt sikring fra luftgodstransport i dag
+ ved godspåfyldning opstår ikke kø
+ effiktivt opfyldning som en Scanline færge

- gods kan ikke klargøres på forhånd
- ramper
- lasterum skal holde til truckkørelse

01 02 03
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

02 Proces
Af-/pålæsning er teknisk orienteret. Derfor 
forsøgte  vi  tidlig  i  processen  at  få 
udarbejdet ideer til konfrontation med trans-
portverdenen. Det blev til tre koncepter, som 
tog udgangspunkt i oplysninger fra Blue Water 
om nutidens luftgodstransport. Vi havde en stor 
viden fra researchen, som vi tidligere i proces-
sen havde lavet på vindmølletransport og dens 
detaljer. På forhånd havde vi truffet valg om at 
vindmølleelementerne skulle ligge  i  et  last-
erum  i  luftskibet.  Dette 
skyldtes dels sikkerheden og det praktiske i 
at kunne af-/pålæsse hurtigt og effiktivt vha. 
trucks.

Vi skulle have været til evalueringsmøde om 

koncepterne hos vindmølleinstallationsfirmaet 
KR WIND, som havde givet os case oplysninger 
- men mødet blev aflyst. Istedet tog vi en snak 
med ingeniør Søren Lolk, som fortalte at vi 
ikke behovede et aflukket lasterum. Det ville 
øge luftskibets samlede vægt betydeligt, og 
elementerne vil kunne sikres lige så godt ved 
blot at hejse dem op og sikre dem under buen. 
Dermed blev rygraden i alle tre koncepter ryd-
det af vejen. Arbejdet var dog på ingen måde 
spildt. I de tre koncepter ligger nemlig et stort 
idekatalog vedrørende bl.a. hvordan element-
erne kommer hen til skibet, hvordan arbejds-
gangen trinvis vil foregå, hvilke rammer de 
kommer i og hvordan de sikres.   

Af-/pålæsning
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Vindmølle elementer

Kahytter

Opholdsdæk

Styrekabine

Gangsystem

Luftskibets nedre del

1. Under bugen

2. Indkapslet samlet

3. Indkapslet fordelt
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Styrekabine

330

A. B. C. D.

02 Proces
Luftskibet kan som sagt tage op til 1000 tons 
gods uden problemer. Udfordringen  ligger  i-
stedet i hvordan 1000 tons gods organiseres. 
Det er vigtigt at vægten bliver fordelt jævnt ud 
over lasterummet. Teoretisk set ville det være 
ideelt at lægge godset udover hele luftskibets 
underside. Det er selvfølgelig ikke muligt da 
af-/pålæsning foregår som enkelt elementer og 
ikke som alt godset på én gang.
Udfra en snak med ingeniør Søren Lolk, kunne 
vi konstatere at lastrum A (se figur herunder) 
vægtfordelingsmæssig vil fungere bedre end 
B,C og D. De giver problemer med ulige vægt-

fordeling. D får desuden et stort problem, hvor 
nacellerne ligger, da de vejer ca. 70 tons. Det 
er meget for deres dimensioner, hvorfor de 
betegnes punkttunge. 

Vedr. ophængningen af godset er ide 2 (se 
figur til venstre) valgt pga. den giver mulighed 
at samle alt godset. Ide 1 vil sikrings- og kon-
struktionsmæssig uden problemer kunne lade 
sig gøre. Vi vurderer, at dette ikke vil se sik-
kert ud fra jorden. Derfor har vi bevidst valgt at 
skjule godset visuelt.

Lastrum



68 01 Fabrik 02 Load 03 Take off 04 Flyvning
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På  baggrund  af  af-/pålæsningskitserne  og 
lastrumsorganiseringen kunne vi lave en op-
datering af scenariet for transportens forløb 
fra fabrik til site. Samtidig afprøvede vi hvor-
dan luftskibets enorme dimensioner ville passe 
ind i fabrik- og sitekontekst. Fra casen brugte 
vi vingeproducenten LM Glasfiber ved Lun-
derskov. Sitet i Sverige kunne vi ikke få i god 
opløsning og brugte i stedet et af Vestas’ sites 
i Spanien - Castilla y León (installation 2009). 
Ved både site og fabrik viste der sig ingen 
pladsproblemer at være. 
For at sikre at det ikke kun er LM Glasfiber, som 
har marker omkring sig, undersøgte vi også 
Siemens Wind Power ved Brande og Ve-stas 
ved Lem. Heller ikke her er der pladsprob-
lemer. Det skyldes fabrikkerne ligger udenfor 
befolkede og trafikerede områder pga. krav til 
adgangsforholdene.

Med tegningerne af det opdaterede scenarie 
havde vi konceptet for transporten på plads. 
Visualiseringerne åbnede vores øjne for andre 
problemstillinger vi skulle fokusere på. Det var 
bl.a. arbejdsgangen ved af-/pålæsning, hvor 
mange personer skal der til?, hvilke beslag 

bruges der?, hvor fastgøres godset?, kan én 
kran klare løftet?, hvordan ser transportram-
merne ud?, hvordan trækkes dugen frem og 
tilbage?, hvordan ser konstruktionen ud, som 
kran og gods hænger i? osv.
På dette tidspunkt havde vi endnu ikke frem-
lagt en eneste ide for vindmølleindustrien. Efter 
MANGE timers telefon- og mailkontakt, fik vi 
omsidder et møde med Vestas transport af-
deling - med mulighed for fagfolkets feedback 
på vores ide. 

04 Flyvning 05 Landing 06 Unload 07 Flyve videre...

02 Proces
Scenarie v.2
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DyneemaRamme Cargo slingsNetCargo slings

125m

~100-130 ton

ø4.2m

Glasfiberprofiler Fiberline

Fordele:
+ vejer meget lidt i forhold til dimensionering 
+ er lette at opbevare
+ sammensættes i systemer (som containere)
+ forberedes på afhentningsstedet - inden afhentning
+ lette at hejse op i luftskibet
+ bygger overpå deres eksist. transportsystemer
+ har både “livrem og seler”

Ulemper:
- skal have rammerne med hjem igen
- har ekstra arbejdsgange i sammenklapningen
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Møde med Vestas transportafd.

Fordele:
+ vejer meget lidt i forhold til dimensionering 
+ er lette at opbevare
+ sammensættes i systemer (som containere)
+ forberedes på afhentningsstedet - inden afhentning
+ lette at hejse op i luftskibet
+ bygger overpå deres eksist. transportsystemer
+ har både “livrem og seler”

Ulemper:
- skal have rammerne med hjem igen
- har ekstra arbejdsgange i sammenklapningen

Vi fremlagde vores ide for tre personer fra Ves-
tas’ transportafdeling - Peter Madsen, Louise 
B. Schmidt Nielsen og Jens Christian Dalgaard. 
Tre,  som  alle  beskæftiger  sig   med  vind-
mølletransport dagligt. Vestas transport er i 
dag blevet så stor at shippingen er opsplittet 
i områder. Disse tre personer arbejder udeluk-
kende med shipping fra fabrik til havn.

Først var de noget skeptiske, men som mø-
det skred frem kom deres smil mere og mere 
frem. Som de sagde efterfølgende, har andre 
personer tidligere snakket løseligt om vindmøl-
letransport via luftskib, men det er første gang, 
at de har set ideen visualiseret og konkretiseret 
så meget. De var meget positive overfor vores 
ide og kom bl.a. med forslag til hvordan vi 
kunne gøre af-/pålæsning mere rationel med 
transport-rammer.

Dette udbyttesrige møde medførte, at vi 
hjemme igen, kunne skitsere os frem til et 
transportrammesystem. Det bestod af nogle 
sammenklappelige lette glasfiberrammer, som 
imellem rammerne har et “Cargo sling net” af 
fibertråd. En type af reb, der har samme styrke 
som stålwire, men er mange gange lettere (for-
holdet afhænger af rebtykkelse).  

Som det ses af fordele og ulemper (se venstre 
side) er den en klar vinder! Forslaget indehold-
er også en fleksibil kran, som er placeret oven 
på en grid konstruktion. Kranen kan slides frem 
og tilbage afhængig af hvor godset skal hejses 
op. Kranen vil bestå af en flade hvorpå der er 
3-5 trækspil. Over dem sidder et trissesystem 
til aflastning af trykfordeling.

02 Proces
Af-/Pålæsning v.2
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Hindenburg
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           C1           C2           C3

C2

           C4                       C5     C6 Ud af vores tre indledende koncepter havde vi 
valgt at gå videre med den heliumsfyldte vinge. 
I den videre designproces af formen har vi - 
udover bevidstheden om at lave en aerodyna-
misk form med luftskibstræk - arbejdet med at 
lave en form, der udstråler seriøsitet og ratio-
nalitet. Luftskibet er et fragtskib og en arbejd-
splads - ikke cruisetogt skib!

Aerodynamik er en diffus ting. Vi fik Johannes 
Eissing til at kigge på koncepterne A, B og C. 
Han  er  ingeniør  og  arbejder  til  daglig  med 

flyvefysik og computersimulering ved Zeppelin 
NT. Hvilken konstruktion, der er bedst, kunne 
han ikke give et svar på. Den ene kan umid-
delbart være lige så god som den anden. Han 
sagde, at det er noget, som kræver lang tids 
testning i både specielle computersimulering-
sprogrammer, i vindtunneler, i vandkar og med 
rigtig flyvende skalamodeler.
I dag forsøger flyveindustrien at efterligne na-
turen og i fremtidens fly vil det ses at krop og 
vinge smelter sammen. 

02 Proces
Aerostatisk/-dynamisk form
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Rigid (Grid)

Oppusteligt element
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igid (H
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Rigid + Semi-rgid
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Rigid + Semi-rgid

En ide fra projektets start var at opbygge kon-
struktionen som en rigid struktur af pre-fab 
elementer formet som grid eller honeycombs. 
I takt med at vi designede lasterummet, 
snakkede med ingeniører og studerede bøger 
om konstruktionsstrukturer ændrede denne ide 
sig til at lave en struktur som er en blanding 
af en rigid struktur og en semi-rigid struktur. 
Altså en slags hybrid mellem Zeppelin NT og 
Hindenburg. Grid og honeycomb ændrede sig 
til trekanter, da de giver flere muligheder for at 
lave dobbeltkrumme overflader ved sammen-
sætningen af disse.  

I udviklingen af de trekantede elementer har vi 
arbejdet med at opbygge hver trekant som en 
pudestruktur. Dvs. at hver trekant er opbygget 
af en slags balloner/puder fyldt med helium. 
Hver trekant er én enhed og ved sammensæt-
ning af alle trekanterne bliver luftskibets sam-
lede form til en udspændt konstruktion. 

Meget af udviklingsarbejdet er gået med at få 
tilpasset trekanterne i luftskibets samlede kom-
plekse form. 

02 Proces
Konstruktion
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Volvo bus Volvo  truck
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Volvo bus Volvo  truck

1:200

1:200

1:200

B1-2.1

Kabine

Kabine

Kabinens placering

Kontekst og skala er to helt essentielle param-
etre, som skal forstås i designprocessen af 
en kabine-unit til 8 personer i et luftskib, som 
er 360 meter langt. Derfor har processen ved 
kabinens design meget bestået i afprøvning af 
tingene i rigtige mål - dels i 3D-program og i 
fysisk model. 3D-programmet har været hurtigt 
til afprøvning af hvor meget funktionerne fylder. 
Det snyder dog i skala og helhed og detajle 
kan ikke ses i ét view. Derfor byggede vi  et 
1:100 udsnit af næsen og havde et planrids på 
gulv og snitrids på væg. Vi har afvendt mange 
forskellige medier for at give mere til koncept-
udviklingen.

I designprocessen tog vi først et valg om at 
placere kabinen i luftskibet forreste del (B), 
eftersom det giver klare fordele i mht. til pilot-
ernes udsyn, kabinens relation til lastrummet, 
ikke forvrider luftskibets tyngdepunktet og ikke 
forstyrer luftskibets aerodynamiske form ret 

meget.
Videre udfærdigede vi to koncepter for hvorvidt 
kabine skulle være en mindre unit (B1) eller 
være bredt ud over luftskibets næse (B2). De 
blev begge afprøvet i målestok i plan, side og 
front view (B1-1,B1-2, B2-2). B1-2 blev valgt 
pga. den har funktionerne samlet, giver godt 
udsyn til piloterne, og samtidig lys til kahyt-
terne. Dog mangler kahytterne et tættere for-
hold. Derfor blev i den videre udvikling design-
et en tættere relation mellem alle funktionerne, 
som det ses i B1-2.1.

Sideløbende med udviklingen af funktionernes 
placering, er der udarbejdet skitser til ople-
velse og opbygning af de enkelte funktioner 
såsom udsyn fra cockpit og kahytter. De er ble-
vet brugt til at danne et billede af situationen in-
defra og ud, så kabinen dermed ikke kun bliver 
formet udefra og ind. 

02 Proces
Kabinens placering
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Designet af kabinen startede ud med en min-
dre modificering af B1-2.1. Kahytterne blev nu 
placeret inde i luftskibet og opholdsdæk og 
cockpit lå begge fremme, hvor cockpittet stak 
nedenunder huden og havde udsyn 360 grader. 
Løsningen virkede perfekt efter intensionerne, 
som vi havde sat op. Det viste sig dog at der 
skulle komme store problemer idet funktion-
erne skulle indhyldes i en facade. Efter et utal 
af forsøg (se bl.a. figur 10) på at få facaden til 
at spille overens med rummene og med luftski-
bets konstruktion samt relationen til lastrum 
og en aerodynamisk formtilpasning, vendte vi 
alle funktionerne på hovedet og formede den 
udefra. Vi havde fra starten opsat krav om at 

formen skulle være rationel og simpel, såvel i 
produktion, som arbejdsplads og som udtryk. 
Det var vores forslag ikke blevet! 
Så vi opstillede spørgsmålet - hvordan vil den 
aerodynamiske gode form se ud?  Det blev til 
en dråbe-/diamantformet figur. Vi undersøgte 
formen med views fra jorden, close-up, skum-
modeler og plantilpasning. Den levede op til 
forventningerne, dog med undtagelse af for 
mange kvadratmetre. Det videre arbejde var 
derfor arealtilpasning. Vi arbejdede også med 
privat vs. offentlig zone, fordelingsflow mellem 
etagerne, organisering af praktiske faciliteter 
som toilet, køkken og bad samt ombordstig-
ning.

02 Proces
Kabinens design
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J Mayer H, Uni. Karlsruhe

K. Grcic

Future systemsMette B. Andersen, Yacht

Vi har konstrukteret facaden udfra følgende 
punkter:

- Udsynsmuligheder fra kabinen
- Glasfiberskrog-produktionsteknik
- Udtryk (simpel, rationel, fremtidsorienteret)
- Sammenhæng med luftskibets overflade 
- Ophængsprincippet

Tegning og computermodel med renderinger 
er brugt i udviklingen, så vi kunne vurdere den 
transperante virkning. 

Forslag 1 vurderede vi som værende for sci-fi 
og valgte derfor ikke at bruge tid på en com-
putermodel.
Forslag 2 og 3 tager udgangspunkt i ophæng-
ningsprincippet (se to figurer nederst i højre 
hjørne) og er derudfra meget logiske i udtryk. 
De giver til gengæld nogle konstruktive pro-
blemer og passer ikke med trekantstrukturen, 
som er på luftskibets overflade. De transparente 
områder stemmer heller ikke helt overens med 
de udsynsmuligheder, der skal være på de tre 
dæk. Cockpittet giver rigtig gode udsynsmu-
ligheder, men på de private dæk (opholdsdæk 
og sovedæk) bliver det for transparent.
Forslag 4 tager udgangspunkt i de udsynsmu-

ligheder, der er krævet. Den har gode over-
flader for glasfiberproduktion og den skulle 
kunne hænges op. Ulemperne er imidlertid at 
den blubbede form ikke passer med luftskib-
shuden og den udtrykker ikke noget simpelt og 
rationelt.
Forslag 5 har omdrejningspunkt i sammenhæng 
med luftskibet trekantstruktur. Systemet udtryk-
ker simplicitet og logik. Ophængingsmæssig 
er der ingen problemer. Det kan diskuteres 
hvorvidt den bliver let at konstruere. Den klare 
fordel er at vi kan lade være med at lave huller i 
hele systemet. Derved er det muligt at tilpasse 
udsynsmuligheden, hvor det er nødvendigt. 
Derfor har vi valgt at arbejde videre på 5’eren.

I 5.1 har vi rafineret systemets mellemrum, 
således at “bjælkerne” har to tykkelser. Det 
har gjort udtrykket mere elegant at se på. 5.1 
har også fået gjort udsynet ved cockpit og op-
holdsdæk bedre ved at fjerne “bjælker”.
I 5.2 har vi ladet være med at fylde alle syste-
mets huller ud med transparent polycarbonat 
og derved har vi opnået at gøre glasfiberskal-
len konstruktivt stærkere samt minimeret “jeg-
arbejder-i-et-glashus”-følelsen.

02 Proces
Kabinens facade
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Interiøret er formet ud fra følgende krav:

- Sikkerhed under flyvning
- Kabinen = Arbejdsmiljø + Hjem
- Udtryk (simpel, rationel, fremtidsorienteret)
- Fastmonterede møbler
- Møbler danner rum

Sikkerhed: Sikkerhedskravet er tilgodeset ved 
et gennemgående gelænder, som kan hjælpe 
de ombordværende mellem de forskellige dæk 
- i tilfælde af høj søgang (et luftskib vugger rent 
faktisk som et skib!).
I skitserne er gelænder og møbler vist med 
samme farve. Dette er ikke et valg af materialer 

eller farve, men for at lette forståelsen.

Møbler: Er fastmonteret pga. sikkerhed. Der-
for skal de formmæssigt være elementer, som 
kommer op fra gulvet. Møblerne skal være 
rumskabende, fx. mod facadens kant vil være 
bænke, hvor du har fronten mod facaden på 
den ene side og fronten mod rummet på den 
anden side. Bordet med styreinstrumenterne 
vil danne en sikkerhed mellem piloterne og in-
dersiden facaden. 

Konstruktionen: Kan ses indefra. Afstivningsrib-
ber skal udnyttes til opbevaring og lignende.

02 Proces
Interiør
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86Luftskibet gør klar til landing ved vindmøllefabrik.
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03 Produkt

Nærbillede af luftskibets bagende med fokus på motorer og oppustede overfladeelementer.



88Kabinens forreste del med cockpittet i fokus.
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03 Produkt

Kabinens tre dæk

1. Kahytter

3. Cockpit

2. Ophold
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Indgangen til denne opgave kom ved Rune’s 
deltagelse i Danfoss Innovationcamp, efteråret 
2007. Campen drejede sig om at få en ide, 
der ændrede verden. Blandt Rune’s ideinput 
opstår ideen om at lave et luftskib drevet af 
bæredygtig energi (solceller) til transport af 
større gods. Ideen blev skippet, og nu forsøgt 
afprøvet ved denne afgang. Dog med fokus på 
vindmølletransport. 

Ideen startede som en meget futurisk, lidt dif-
fust ide. I takt med vores research blev lavet 
og vi fik konkretiseret opgaven mere og mere, 
har det ideen vist sig at få en ret tæt relation 
til virkeligheden - krydret med drømmen om 
luftskibenes renæssance. 

Fokusændringer, erfaringer og gruppearbejde:

1.Fokusændringer
Vi lagde processen stærkt ud med at dykke 
direkte ned i luftskibet som produkt. Lave ideer 
til det ydre og det indre. Efter 1. mellemkritik 
blev vi klar over at vi havde glemt rygraden i 
projektet - nemlig hvordan scenariet om den 
konkrete vindmølletransport. Indtil 2. mellemkri-
tik var over 80% af vores ressourcer fokuseret 
på udvikling af hvordan transporten trinvist 
kunne  tænkes at foregå.  Scenerieudvikling 
og det strategiske i projektet har dermed taget 
mere fokus end vi fra starten regnede med. De 
to ting er essentielle for projektet. Uden dem 
ville projektet blive et postulat.
Det har betydet at andre ting, som vi i starten 
havde intensioner omkring, er blevet skubbet 
i baggrunden. Her kan bl.a. nævnes den de-
taljerede  udformning af cockpittet og luftski-
bets teknik ( motorkraft, kabelføringer m.m.)

2. Erfaringer
Skala har betydet enormt meget. Fra projektets 
start var vi klar over at vi dimensioneringsmæs-
sig havde med et gigantisk produkt at gøre.
Da vi begyndte designprocessen, erfarede vi 
hurtigt at vi ikke kunne nøjes med håndtegninger 
og computermodeler. Vi printede A0’er ud med 

Hvordan er projektet forløbet?
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tegninger i 1:1000, 1:500, 1:200 og 1:100 for at 
opnå en fortrolighed med skalaen og produk-
tet. 
I relation til dette har vores studieudflugter til 
virkelighedens verden ligeledes haft stor be-
tydning  for  projektets  udvikling. Vi  vidste  at 
vindmølleelementer er store, men stadig 
blev meget imponeret ved konfrontationen af 
kolosserne i 1:1. Det samme gælder den 16 tim-
ers lange togtog til Zeppeliner NT og Zeppelin 
Museet i Sydtyskland. Den blev en slags ice-
breaker for projektet. Vi så der ting, som vi ikke 
kunne se i bøger, magasiner, video eller internet.  
Rundturen indeni Hindenburg-udsnittet i 1:1 
og Zeppelin NT’s produktionshangar gav en 
aha!-oplevelse, som vi ikke kunne have været 
foruden. 

Som tidligere nævnt befiner projektet sig i et 
nicheområde. Krydret med projektets base på 
ny teknologisk viden har projektet gennem hele 
forløbet været utrolig spændende og udfor-
drende at beskæftige sig med. På den anden 
side har det medført en helt enorm research for 
at sikre projektets base. Vi er blevet overrasket 
over, hvor meget af projektets samlede tid vi 
har brugt på internettet, på telefonopkald, på 
emails, på feltundersøgelser, på møder, på bi-
bliotektet og på snak med ingeniører.

3.Gruppearbejde
Plusser  og  minusser  ved  vores  gruppear-
bejde:

+ trukket på hinandens evner 
+ 1+1=3
+ én, som er 100% inde i opgaven som dig
- tid at lære hinadens arbejdsgang
- meget tid med møder

Det har været udbyttesrigt at køre afgangen 
som en gruppe af to personer. Vi har været gode 
til at fordele opgavene mellem os, således at vi 
ikke har haft fingrene i den samme dej sam-
tidig og på den måde lavet dobbeltarbejde.
Derved mener vi at vi har opnået udbyttet af 
at tage afgangen som gruppeafgang - og ikke 
som traditionelt enkeltvis.
Iøvrigt er opgaven også for omfangsrig til én 
person!

Refleksion
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CV

2008 Forår
Afgang

2007 Efterår
9.semester: Happiness/work
Semesteropgave 
Opdatering af hospitalets barneseng med ud-
gangspunkt i barnet
Sponsoropgave 
Emhætte for Thermex
Workshops  
Designmatch – kommunikationsstrategi for 
Randers Regionshospital og layout på website
Danfoss Innovationscamp - vinder af 
konkurrencen med projektet steriAID, en steri-
liseringskasse til mindre lægeredskaber brugt 
i udkantsområder (et tværfagligt samarbejde 
mellem studerende fra de videregående ud-
dannelser i Danmark)

2007 Forår
8.semester: Praktik
Praktik hos Designit Århus og Designit Paris

2006  Efterår
7.semester: Hjemlighed
Semesteropgave 
Kogepladen til den moderne mand
Sponsoropgave 
ADEXI Parasol med solceller 
Malling & Schmidt Kombineret kniv-gaffel-ske

2005  Forår
BA.AARCH fra Århus Arkitektskole, 
Institut for design

Studie relevant arbejde
2005-   Designit - Modelbygger og Koordinator 
for modelbyggerværkstedet (studiearbejde)
2006    Jakob tømrerfirma  (sommerarbejde)
2005    arkiTEMA  (projektmedhjælper)
2004    Hune & Elkjær  (projektmedhjælper)
2003 Evenforce (eventafvikler)
 
Øvrige uddannelser
2001 Arkitektur og design, GIMLE
2001  Brandmand, Beredskabskorpset
2000  Handelsgymnasiet (HHx) 

Rune Kirt | 12.08.1980
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Semesteropgave  
CLEAN SPIDER – autonom robot til rengøring 
af vinduer på højhuse.
Vægtning: Formidling, research, interaktivitet, 
fremstillingsprocesser og skriftlig fremstilling.
Sponsoropgave 
Emhætte for Thermex

2007 Forår 
Uddannelsespraktik 7 mdr. hos FOC, Amsterdam
Produktdesign af objekter i rapidprototyping 
maskiner, high -og lowtechprodukter, grafisk 
design, 3D modellering, pre-design og kun-
demøder.

2006 Forår 
8. Semester: Transportation design
Semesteropgave  
Samarbejde med Arriva og Århus Sporveje, 
Koncept af brændsels-celle bus.
Vægtning: Brainstorm, interviews, brugerind-
dragelse, form, konstruktion og implementer-
ing af teknologi. 
Sponsoropgave  
PVC foreningen - Plastic motorcycle.
Vægtning: Materialekendskab, form og produk-

tionsmetoder.

2005 Efterår
7. Semester: Healthcare
Semesteropgave 
Båre til FALCK, monitoreringsudstyr til katastro-
fer.
Vægtning: Programmering, proces -og tidspl-
anstyring, semiotik, ergonomi og formgivning.
Sponsoropgave 
Novo Nordisk - manual design.
Vægtning: Semiotik, konceptudvikling, re-
search og grafisk layout.

2005 Forår
BA.AARCH fra Århus Arkitektskole, 
Institut for design

Studie relevant arbejde
2007  CEBRA – 3d modellering, rendering og 
grafiker (freelance) 
2007  Bygningsnedbryder (fritidsarbejde)
2005  Tømrer medhjælper (sommerarbejde)
2004  SchmidtHammerLassen (modelbyg)

Øvrige Uddannelser
2002 1år på Krabbesholm højskole  
2000  Gymnasial student

Mads Bækgaard Thomsen| 05.04.1981


