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Notat

Middelgrundsfonden

MGF

Forsyning

1 INDLEDNING
Det Danske Spejderkorps har købt Middelgrundsfortet, der er beliggende et par 

sømil uden for Københavns Havn, kaldet Ungdomsøen. Projektet bliver drevet un-

der Middelgrundsfonden.

For nuværende bliver strøm leveret af en generator på øen og vand bliver sejlet ud 

til øen med et tankskib. Spildevand bliver ligeledes sejler bort fra Middelgrundsfor-

tet.

Middelgrundsfonden har et ønske om at forsyning og spildevand skal knyttes di-

rekte til anlæg og net på fastlandet.

Der er tidligere udført et projekt hvor forsyning blev ført fra Lynetten og ud til 

MGF. Grundet omstændigheder der ikke skal beskrives her har Middelgrundsfon-

den ønsket at flytte forsyning ud til spidsen af Nordhavnsudvidelsen. Udover at 

man ved denne nye linjeføring undgår at krydse eksisterende sø elkabler bliver lin-

jeføring ca. 2 kilometer kortere.

2 FORSYNING

2.1 Dimensionering af forsyning.
Dimensionering af EL-kabel of vand- og spildevandsledninger er ikke en del af 

dette notat men skal findes andetsteds.

Nedenstående er anbefalede størrelser.

El-kabel: 3x95 mm² Søkabel.

Vand: Ø90 PN16

Spildevand: Ø110 PN16

Fiber 24 strenge.

Det forventes at rør og ledninger samles således at de udgør en enhed.
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Figur 2.1: Skitse

Skitse viser størrelses-
forhold mellem rør og 
ledninger.

2.2 Landanlæg Middelgrundsfortet.

I landføring af forsyning på Middelgrundsfortet kommer til at foregå to forskellige 

steder. Et for el og fiber og et andet sted for vand og spildevand.

2.2.1 Landanlæg for El-kabel, MGT
Elkablet bliver lagt oven på bunder i havnebassin, MGF sammen med vand og spil-

devand.

El-kabel separeres fra kabel/rør bundt og føres frem til og gennem kabeltunnel el-

ler ventilationskanal.

2.2.1.1 Kabeltunnel.

For nuværende er kabeltunnel muret til med mursten ud mor havnebassin. Denne 

forsegling skal nedbrydes før kabel føres ind i tunnel.

Elkabel trækkes med et spil der er placeres over mandhul/brønd gennem tunnel og 

der afsluttes med et Kabel Hang-off lige under mandhul/brønd. Skitse 2.2

Skitse 2.2: 

El-kabel trækkes gennem 
eksisterende kabeltunnel.
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2.2.1.2 Ventilationskanal

Et alternativ til en kabel føring gennem Kabeltunnelen er af fører kablet gennem 

de allerede eksisterende kabelførings rør der går mellem bolværk og ind til ventila-

tions kanalen. Skitse 2.3

De nuværende kabler skal dog fjernes først. 

Skitse 2.3: 

Føring af EL-kabel gen-
nem bolværk ind til ven-

tilationskanal.

2.2.2 Landanlæg for Vand- og Spildevands rørledninger. MGT
Vand og spildevandsledninger bliver ført ind til en fordeler brønd der er at finde et 

par meter fra kajkant. Der findes allerede et føringsrør, der forbinder havnebassin 

og fordeler brønd. Indgangen til rørforbindelse findes i kote -1,00 meter. Skitse 

2.4.

Det er her vigtigt at fæste rørledninger til de betonelementer der udgør bolværket. 

Ledningerne er på den sidste del af strækningen ikke samlet med El-kabel og 

mangler derfor ballast, derfor skal de fæstes til betonelementerne for at forblive i 

position. 
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Skitse 2.4: 

Føring af vand- og spil-
devandsledning gennem 
bolværk. MGF

2.3 Landanlæg Nordhavnsudvidelsen.
Forsyningen til og fra MGF føres ind til nordspidsen af Nordhavnsudvidelsen og til-

sluttes eksisterende anlæg. (Krydstogtterminalen.)

Forsyning skal føres fra havbunden, hvor den er spulet 2,00 ned i bunden og op 

langs med og ind igennem bolværk. Forsyning skal føres gennem bolværk i kote -

1,5 meter. Skitse 2.6

Spuns konstruktionen der udgør bolværk langs Nordhavnsudvidelsen er udfør som 

en kombivæg.

Det samlede bundt at kabler og rør fæstes i indadgående spuns mod rør. Skitse 

2.4. Kabel-rør bundt skal efterfølgende dækkes med en stålplade, á tykkelse 

>8mm, der svejses mod spunsrør og spunsjern.
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Skitse 2.5:

Tegning af hjørne ved 
Nordhavnsudvidelsen.

Kombivæg og ankre er 
vist.

Indgang for forsyning 
mellem rør nr. 286 og 
287 er markeret med en 
rød cirkel.
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Skitse 2.6: 

Princip skitse for gen-
nem føring ved kombi-
væg.

2.4 Føring af forsyning mellem MGF og NHU.

Forsynings rør og ledning skal nedgraves eller nedspuler henholdsvis 1 eller 2 me-

ter under havbunden. Delstrækning hvor forsyning går under sejlrende (Kronløbet 

og Prøvestensløbet) skal forsyning 2 meter under havbunden. På resten af stræk-

ningen skal forsyning nedbringes til 1 meter under havbund.

På bilag 1 findes koordinater for forsyning mellem nordhavnsudvidelsen og Middel-

grundsfortet.

Strækning der spules ned til 1,00 meter er 1262,00 lbm.

Strækning der spules ned til 2,00 meter er 410,00 lbm. 

Strækning der skal lægges direkte på havbunden er 193 lbm.

Længde af forsyningsledninger (Elkabel og rør ledninger) er fundet til 1.865,00 

meter. Det anbefales at indkøbe 2.000,00 meter. Længde af kabel skal verificeres 

af udførende inden indkøb.
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I de 2000,00 meter er inkluderet 100 meter til evt. fremtidig reparationer/skader.

Ud over de ekstra 100 m. til fremtidige reparationer anbefales det at der også ind-

købes to samlemuffer til at samle reparation med.

2.4.1 Udførelse.
Vand- og spildevandsrør svejses sammen i passende længder 200 – 300 meter. 

Og lægges i depot således at de hurtigt kan færges ud til indbygningsområde. Det 

er vigtigt at proppe ender af rør af således at de flyder højt i vandet.

Kabeltromle med søkabel placeres på kabeludlægger. Kabeludlægger sejles til 

spuns ved Nordhavnsudvidelsen og starter med at trække kablet og vandledninger

gennem spuns og op til over kørebanen. skitse 2.6.

Fremgangsmåde for at nedbringe Kabelbundt (El-kabel, vand- og spildevandsrør 

og fiberføringsrør) er op til entreprenør.

Følgende metoder kan anvendes:

 Kabelbundt lægges på havbunden og nedbringes efterfølgende med en nedspu-

lings ROV. Skitse 2.6 og 2.8

 Kabelbundt spules direkte ned i bund ved udlægning. Skitse 2.8

Kabelbundt nedbringes til 2,00 meter i bund mellem Punkt 12 og punkt 11. Mellem

punkt 11 og Punkt 10 nedbringes kabelbundt til 1,00 i bund. (Bilag 1)

Mellem punkt 10 og ind til bolværk MGF skal kabelbundt placeres på havbunden. 

For at sikre kabelbundtet, placeres cementsække (40 kg) for hver 3,00 meter på 

kabelbundtet mellem punkt 10 og bolværket. Se Bilag 2

Skitse 2.7:

Kabeludlægger med kvadrant.

Øverst: Kabel bliver lagt på 
havbunden.

Nederst. Kabel nedspu-
lings med ROV
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Skitse 2.8: 

Kabel udlægger.

Kabelbundt nedspules 
direkte ved udlægning.

Skitse 2.9: 

Nedspulings dybde for ka-
belbundt.

Skitse til venstre: Før 
nedspuling.

Skitse til højre: Efter ned-
spuling.

3 Forundersøgelser
Der er udført en multibeam opmåling af kabeltracé mellem MGF og Nordhavnsud-

videlsen.

Ved gennemgang af multibeam blev ikke fundet hindringer der kan være til gene 

for kabler og rør føring.

Som det fremgår af kortet på bilag 1 krydser forsyninger til MGF en eksisterende 

kabel. Kablet er ikke i brug. Det anbefales at skære en sektion af kabler bort så 

det ikke bliver til gene i forbindelse med forsyningen til MGF.
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For at finde om der er mekaniske hindringer i kabeltracéet anbefales det at man et 

grabnel run langs havbunden.

I forbindelse med multibeam op måling blev der også udført målinger med en 

jordradar. Undersøgelsen blev udført for at finde hvor dybt kalken lå under hav-

bund. Målinger viser at kalken ligges så dybt ned at der ikke vil være problemer 

med en nedspulings dybde på 2,00 meter.  



10

Bilag 1: Kabel- og vandledningstracé

Bilag 2: Kabel- og vandledningsføring. MGF 

Bilag 3: Multibeam og jordprofil.

Bilag 4:

1 dansk fod er det samme som 0,3138535 meter.

5 dansk fod er det samme som 1,5692675 meter ≈ 1,57 meter.


