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Stærkstrøm i høj sø

DET ER SIN SAG AT OMSÆTTE VINDMØLLE ENERGI TIL 220.000V 
FRA EN PLATFORM I HØJ SØ. DET KALDER PÅ EKSPERTLØSNIN-
GER, HVOR VIRKSOMHEDEN SEMCO MARITIME OFTE ER I SPIL 
SOM DET SIKRE KORT.  

Når verdens største vindmøllepark til næste år forsyner en million britiske 
hjem med strøm fra Nordsøens blæsevejr, sker det via en”offshore sub- 
station” med danske Semco Maritime A/S som entreprenør på denne vitale 
platform, der opsamler energien fra de enkelte vindmøller. Platformen 
rummer bl.a. en avanceret transformator og et utal af elektriske funktioner 
og sikkerhedsanlæg, så stærkstrøm på 220kV kan sendes sikkert i land via 
et søkabel på 120 km. 

Den 4000 tons tunge station står solidt plantet på havbunden, og Semco 
Maritime A/S kan dermed sætte flueben ved endnu en opgave, der er gen-
nemtestet fra A til Z og søsat til tiden som en vital del af vindmølleparken 
Hornsea i den engelske del af Nordsøen. Parken ejes og drives af danske 
Ørsted og slår den nye rekord til havs med en kapacitet på 1.200 MW  
svarende til hele det danske elforbrug baseret på vindenergi.

WTC VALGT MED OMHU 
Semco Maritime er en anerkendt global spiller, når det gælder den disci-
plin at føre energi i form af olie, gas og vind til lands fra Offshore anlæg. 
Virksomheden har Esbjerg som hovedkvarter, men har opbygget en base i 
Københavnsområdet med huse i World Trade Center Ballerup med en stab 
på 18 medarbejdere fordelt på 6 nationaliteter. 

WTC er valgt med stor omhu, forklarer teknisk direktør Tommy Flindt.”Vi 
skal bl.a. kunne tiltrække de bedste medarbejdere i en voksende industri, 
og det giver os en fordel også at være placeret i Københavnsområdet, da 
det giver os bedre og bredere mulighed for at tiltrække de rigtige kompe-

tencer i form af ingeniører, tekniske medarbej-
dere og projektledere”. 

MEGET PÅ SPIL 
Der er god plads på kontoret, da WCT News  
kiggede forbi, for de fleste medarbejdere er  
konstant på farten. ”De er tilknyttet lokale projek-
ter, som kræver konstant tilstedeværelse, fordi vi 
bl.a. entrerer med lokale underleverandører og 
skræddersyr det enkelte projekt på byggeplad-
sen”, forklarer Manager Andreas Kjærnø, der 
har det overordnede ansvar for den elektriske  
ingeniørafdeling. 

Det individuelle set-up gør, at der er meget på 
spil hver eneste gang man siger ja til at søsætte 
en ”offshore substation,” forklarer Tommy Flindt. 
”Opgaven varierer fra gang til gang, og vi påtager 
os typisk det samlede ansvar for ingeniørarbej-
de, indkøb, konstruktion og installation af hele 
det elektriske set-up i en såkaldt EPCI kontrakt 
(Electrical engineering, Procurement, Construction, 
Installation) i samarbejde med vores partner 
Bladt Industries i Aalborg”. Når platformen er 
bugseret på plads, skal problemerne kunne 
tackles selv i høj sø, så forarbejdet på land med 
risikoafdækning, robust design og test er afgø-
rende, forklarer Andreas Kjærnø. ”Den bedste 
medicin mod uventede hændelser er at forebygge 
og gennemtænke mulige risikoscenarier baseret 
på vores mangeårige erfaring og bygge robuste 
og gennemprøvede stationer med backup på  
vitale funktioner”.  

PLATFORM TIL TRECIFRET  
MILLIONBELØB 
En fuldt udrustet station leveret på havet koster 
et større trecifret millionbeløb, men til gengæld 
er det erfaringsmæssigt en god forretning for  
kunden at gå med livrem og seler, vurderer  
Tommy Flindt. ”Vi kan levere en platform med høj 
oppetid, hvilket er vigtigt, da tilgængelighed til 
anlæggene ude på vandet er vanskelig, og drifts-
stop derfor bliver dyrere end ved tilsvarende 
stop på landbaserede anlæg”.

”Offshore substation” der opsamler energien fra de enkelte vindmøller.

Fra venstre: Senior HVAC Designer Farbod Roys, forretningsudvikler Mathias  
Guldager, Tommy Flindt og Andreas Kjærnø i samtale om et projekt. 

OM SEMCO MARITIME A/S
Semco Maritime er en international  
ingeniør- og entreprenørvirksomhed,  
derløser opgaver på tværs af værdi- 
kæden i den globale energisektor. Siden 
1980 har virksomhedens specialkom-
petencer omfattet alle faser af off- og 
onshore-opgaver, fra indledende analyser
over design, indkøb og fremstillingsvirk-

somhed til installation, idriftsættelse og 
efterfølgende service samt mandskabs-
udlejning og levering af skræddersyede 
komponenter, systemer og løsninger. 
Semco Maritimes ca. 1.300 medarbejdere 
sikrer kunderne omkostningseffektiv 
projektstyring og drift fra hovedkontoret 
i Danmark og dattervirksomheder i 12 
lande. SEMCOMARITIME.COM

”Den erfaring styrker en trend, hvor 
morgendagens møller konkurrerer med 
Eiffeltårnets 300 m og rykker længere  
og længere til havs. Formentlig vil Semco 
Maritime om nogle år derfor bygge 
”Offshore substations” på 9.000 tons til 
havvindmølleparker, hvor den enkelte 
mølle producerer 12 - 16 MW,” vurde-
rer Tommy Flindt.




