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1. Indledning  
 
Projekt vindressourcekort for Danmark er udført af RISØ og Energi- og Miljødata med 
støtte fra Energistyrelsen. Projektet er primært udført i 1998, med afslutning februar 
1999. 
 
Projektets formål er at udvikle et detaljeret vindressourcekort på digital form til brug 
for bl.a. kommunernes og amternes vindmølleplanlægning. Men også Elselskaber, 
fabrikanter og mange andre vindkraftaktører kan have megen nytte af hurtigt at 
kunne afdække gode contra ringe vindmæsssige placeringsmuligheder. 
 
Sidst et vindressourcekort blev udviklet i Danmark var i 1986-1992. Dette blev til 
gennem terrænvurderinger i marken, efterfulgt at en grafisk præsentationsmetode. 
Der blev udelukkende focuseret på terrænruheder - bakker og forskelle i 
overordende vindforhold blev ikke indregnet. En senere kontrolberegning af dette 
kort (Kommunernes Vindmølleplanlægning - Status Januar 1997, 
EMD/Energistyrelsen 1997) viste da også, at det langt fra gav et præcist billede af 
vindressourcen. 
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2. Vinddata  
 
I Danmark er der siden 1992 regnet med een fælles vindstatistik (Beldringe lufthavn 
fra Europæisk Vindatlas, Risø, 1989), overlejret med et sæt 
landsdelskorrektionskurver (EMD & Intercon, 1991), der korrigerer for 
geostrofvindens ændring over Danmark. 
 
En svaghed ved dette system er bl.a.: 
• Vindens retningsfordeling antages ens over hele landet 
• En simpel lineær skalering på energiproduktionen via 

landsdelskorrektionerne(LK), er ikke en matematisk korrekt metode, og dette 
kan, især når møllerne bliver væsentlig større end de møller, der var 
grundlaget for udvikling af LK-kurverne, give fejlbehæftede beregninger. 

     
Derfor er der i projektet arbejdet med etablering af et nyt sæt vinddata, baseret på et 
større antal meteorologiske målestationer. 
 
--------her kommer RISØ afsnit ind ---- 
 
I den første udgave af vindressourcekortet er de nye vinddata IKKE anvendt, da det 
af tidsmæssige (læs økonomiske) årsager ikke lykkedes at få de bagvedliggende 
data til at udvise en tilstrækkelig god overensstemmelse med møllernes faktiske 
produktion. Derfor blev Beldringe og LK-kurverne anvendt. 
 
 
3. Terrændata  
 
Terrændata bestående af terrænets ruhed samt terrænets orografi (højdekurvger), er 
det der giver de lokale ændringer i vindressourcen. Hertil kommer at lokale lægivere 
kan give en yderligere påvirkning vedr. den konkrete placering - disse er dog ikke 
indregnet her, dels på grund af omfanget af dette arbejde, dels fordi disse ved større 
møller sjældent har nævneværdig betydning - møller placeres jo oftest i det åbne 
land.  
 
Når vindatlasmetoden benyttes i det daglige, fastlægges terræn ruheden gennem en 
vurdering af terrænet omkring planlagt mølleplacering (i en 20 km radius). Dette er en 
overkommelig metode ved enkeltprojekter. Når et helt land ønskes beregnet, er det 
imidlertid naturligt at inddrage mere automatiserede metoder. Det er derfor valgt at 
generere et digitalt ruhedskort på basis af de oplysninger, der kan trækkes ud af de 
almindelige topografiske kort fra Kort og Matrikelstyrelsen (KMS). 
 
 
3.2. Digitalt ruhedskort.  
 
Kort 1:50.000 fra KMS er skannet i 6 lag og efterfølgende vektoriseret. 
 
De 6 lag er: 
1. Vand (store og små polygoner i hver sit lag) 
2. Skov (store og små polygoner i hver sit lag) 
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3. By (store og små polygoner i hver sit lag) 
4. Trægrupper (punkter) 
5. Læhegn (linier) 
6. Fritliggende ejendomme (“det sorte lag”) (polygoner) 
 
De tre førstnævnte er under vektoriseringsprocessen yderligere opdelt i større og 
mindre områder og gemt i hver sit lag i vektorfilerne (.dxf-filer). 
 
Større vandområder, skove og byer behandles som polygoner og tilskrives en ruhed. 
Mindre byer og skove behandles som hhv. fritliggende ejendomme og trægrupper. 
Fritliggende ejendomme, trægrupper og læhegn tælles op og lægges i database med 
en record for hver 1 x 1 km. 
 
Databasen er udgangspunkt for beregning af baggrundsruheder i 1 x 1 km områder. 
 
Ud fra database samt førstnævnte polygoner dannes et digitalt ruhedskort i WAsP 
.MAP format, hvor 1 x 1 km områderne klippes sammen med polygonerne. En skitse 
af det resulterende ruhedskort er vist i efterfølgende figur. 
 
 
  

 
Figur Error! Unknown switch argument. Det digitale ruhedskort består af polygoner samt 
kvadrater på 1 x 1 km. Indenfor hvert kvadrat bestemmes baggrundsruheden ud fra optælling 
af fx. læhegn, ligesom polygonerne tilskrives en ruhed ud fra typen. 
 
 
Der hånddigitaliseres et “yderkort”, som sikrer at vandområder samt Tyskland og 
Sverige indgår korrekt udenfor de områder, KMS-kort dækker. 
 
Baggrundsruheder og polygonruheder kan gennem valg af forskellige forudsætninger 
(læhegnshøjde mv.) ændre det digitale ruhedskort. 
    
 



 
4

3.3 Digitale højdekurvekort.  
 
Højdekurver er for hele Danmark fra KMS 5 m kote kort er omsat via WindPRO til 
.MAP filer, der kan håndteres fra WAsP. 
 
Kortene fra KMS er opdelt i 100 x 100 km kvadrater. De rummer det problem at for 
nogle af delkortene er kystlinie med, andre ikke. Kystlinie leveres i separat fil. 
Kombineres alle delkort med kystlinie opstår fejl med krydsende linier der hvor 
kystlinie er med. Derfor er valgt manuelt at digitalisere kystlinie ind på de delkort, 
hvor den ikke var med. 
 
Der er gennem tidligere projekt (Landsdelsdelskorrektion, 1991) fundet fejl i visse 
områder. 
 
Eksempelvis mangler enkelte linier (fx. ved mølle “150 BP Vårst”) og der er forkert 
angivelse af højde i nogle tilfælde (fx.  ved mølle “95AP Snurom”, så den iflg. kort 
står i et hul, hvor den reelt står på bakke). Endelig er konstateret at specielt på 
Langeland, er en del “hattebakker” blot digitaliseret med en streg i stedet for en cirkel 
eller helt udeladt. Det må derfor påregnes at visse områder fejlberegnes - en kontrol 
af hele Danmarks højdelinier vil ganske enkelt være for omfattende. Dette vil der dog 
senere kunne rådes bod på, når KMS formodentlig allerede år 2000 udkommer med 
TOP-10DK, hvor hele højdekurvedatabasen er blevet opdateret. Der kan dog ligge 
en økonomisk barriere, idet dette kortværk er meget dyrt. 
  
 
4. Beregningninger - kontrol med eksisterende møller.  
 
For at vurdere (og kalibrere) især det digitalt genererede ruhedskort, køres først en 
række kørsler med eksisterende møller. Forud for disse er en række test kørt og 
datagrundlaget fejlrettet.  
    
 
4.1 Udvælgelse af kontrolmøller  
 
Der skal være mindst 5 af nøjagtig samme mølletype med brugbare produktionsdata, 
dvs. mindst 6 månedsproduktioner, som vindkorrigeres til normalt vindår. 
Møllerne skal minimum være 75kW, dels for at sikre at møllerne er rimeligt ensartede 
(55kW møllerne blev hyppigt ændret, fra mølle til mølle der blev opstillet), dels for at 
sikre en rimelig navhøjde, så effekt fra lokal lævirkning reduceres mest muligt. 
Endelig fravælges mølletyper, som vi erfaringsmæssigt ved ikke er “konsistente” 
eksempelvis Nordtank 99kW, som i perioder har kørt med STORK-vinger, som 
undervejs for en del møllers vedkommende er skiftet til LM-vinger - der er med andre 
ord ikke sikkerhed for hvilke vinger, der har siddet på møllerne gennem deres 
driftsperiode. 
 
Efter denne filtrering er der knap 1300 mølleanlæg tilbage. Parker regnes som eet 
mølleanlæg for at reducere beregningstiden. Der korrigeres simpelt for 
parkvirkningsgrad i efterbehandlingen af beregningdata i regneark. 
 
 
4.2 Beregninger med WindPRO/WAsP  
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Med WindPRO som “styrende” værktøj, og WAsP som regneenhed, kan følgende 
foretages: 
 
• Møller importeres fra database, så de lægges ind i WindPRO med korrekt 

mølletype, navhøjde, UTM-koordinater og faktisk vindkorrigeret produktion. 
Via mølletypen linkes til den effektkurve, som er i WindPRO’s møllebibliotek. 

• Digitale ruhedskort og højdekurvekort linkes til WindPRO - hele Danmark kan 
således linkes i een beregning. Desuden kan vindstatistikker linkes. 

 
Beregning sættes igang, og WindPRO gør med udgangspunkt i hver enkelt mølle: 
 
• Læser UTM-koordinater og via disse udvælges relevante digitale kort samt 

vindstatistik(er) (samt evt. LK) som importeres og sendes til WasP. 
• WASP regner vindforhold ud på aktuel placering og navhøjde 

(retningsopdelte Weibull-parametre) 
• WindPRO afslutter med at regne parkvirkning og endelig energiproduktion på 

samtlige møller og skriver disse ud på tekstfil, for videre bearbejdning i 
regneark. 

 
For alle kontrolmøller er kørt en række senarier, hvor der er justeret på inddata, fx. 
højde af læhegn, højde og udstrækning af fritliggende ejendomme mv. 
 
Vi er endt op med at anvende 4 forskellige sæt ruhedskort til den “endelige” 
beregning, hvis inddata er gengivet nedenfor.  
 
Datagrundlag: Kørsel # 1_0002 1_005 2 3  

 Dato  
 Vindstatistik: Danmark'92 (Beldringe med LK) 
 Vindindex: NE NE NE NE 
 Mølledataperiode: ALLE-9806 ALLE-9806 ALLE-9806 ALLE-9806 
 Parker opdelt: Nej Nej Nej Nej 

Database   
Baggrundsruh. Småbyer, hushøjde 6 6 8 6

Fysiske størrelser Småskove, højde 12 12 14 10

 Åbent land ruhed 0,03 0,03 0,03 0,03 

 Hustype (Hø/Br) 6/18 6/18 8/30 6/18 
 Læhegn_type (Hø/Por.) 8/0.35 8/0.35 10/0.2 6/0.35 
 Trægruppe(Hø/Br/Por.) 12/50/0.1 12/50/0.1 14/50/0.1 10/50/0.1 
   

Polygon-program Søgeradius 12000 12000 12000 12000 

Zo-værdier: Store vandområder 0,0002 0,005 0,0002 0,005 

 Store Skove 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Store byer 0,449 0,449 0,449 0,449 

 Mellemrum 0,05 0,05 0,05 0,05 

 Ruhed for vand i Yder.map 0,0002 0,001 0,001 0,0002 

Hertil kommer at radius for ruhedskortlæsning er sat til 20 km og for orografikort er 
sat til 5 km. Dette er gjort muligt gennem en særlig udgave af WAsP (XL), der kan 
håndtere 300.000 punkter i een beregning.  Standard udgaven kan håndtere ca. 
150.000 punkter, hvilket var utilstrækkeligt med de detaljerede digitale ruhedskort. 
 
De 4 forskellige kørslers ruhedskort er anvendt forskellige steder i landet, bestemt af 
dels kontrolmøllernes “performance”, dels vor viden om naturens karakter(typiske 
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læhegnshøjder mv)  i de forskellige områder af landet. På næste side se den 
geografiske fordeling af anvendte kørslers kort. 
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4.3 Efterbehandling af data i regneark.  
 

4.3.1 Park-virkning.  
For mølleanlæg, der indrapporterer som en møllepark, udføres en korrektion af 
GODHED med en simplificeret parkvirkningsgrad. Herved spares tunge beregninger. 
For at finde en passende korrektion, køres PARK beregning på en række større og 
mindre parker med kendt opstillingsmønster. Disse sorteres efter mølleantal og 
nedenviste simple parkkorrektion etableres til korrektion for parkvirkningsgrad. 
 
Det skal bemærkes, at hvor anlæg er placeret nær parker, der i beregning indgår 
som eet anlæg, reduceres ikke korrekt for skyggevirkning fra disse parker på det 
nærtstående anlæg.  
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Figur Error! Unknown switch argument. Simpel korrektion for kontrolberegning af møller i 
park (den rette linie) baseret på en række faktiske parkkonfigurationers faktisk beregnede 
parkvirkningsgrad (punkterne). 
 
 
  

4.3.2 Effektkurvekorrektion.  
Det er kendt at en del møller har mindre pålidelige effektkurver. Derfor vil der være 
klare afvigelser mellem beregnet og faktisk produktion for disse, som må elimineres.  
En simpel måde at gøre dette på er at beregne gennemsnitsgodhed for alle møller af 
samme type og bruge denne som korrektionsfaktor. Herved sikres en middelværdi for 
GODHED på 100 for alle mølletyper. Faren ved denne korrektion er at hvis en 
bestemt mølletype fortrinsvis står i en bestemt landskabstype, kan der fejlfortolkes i 
dette område - især hvis der ikke er andre møller i samme områdetype.  En anden 
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fejlmulighed er en generel utilsigtet “offset” For at imødegå denne fejlmulighed 
foretages to kontroller: 
 
A) Der sammenlignes med tidligere udførte effektkurvekorrektioner fra projekt 
“Landsdelskorrektion”. Her er områder med ens terrænforhold og forskellige 
mølletyper gennemregnet, og fejl i effektkurver afsløret.  
 
B) Der sammenlignes med “standard” kurver for møllerne - Helge Petersen, tidl. leder 
af Prøvestationen, RISØ,  har udført en omfattende effektkurvesammenligning og 
udviklet en metode til at beregne energiproduktion ud fra effekt, rotordiameter og 
vindhastighed i navhøjde. Tesen er at “alle møller er ens” og man derfor uden 
effektkurve kan beregne lige så præcist ud fra standardtabeller som med målte 
effektkurver. Vi har gode erfaringer fra tidligere med at afsløre fejl i 
effektkurvemålinger med denne metode.  
 
Den af WindPRO beregnede GODHED korrigeres med den fundne 
effektkurvekorrektion, efter at der er korrigeret for Parkvirkningsgrad. Herefter haves 
den endelige Godhed til anvendelse i analyserne. 
 
Nedenfor ses en oversigt over de anvendte effektkurvekorrektioner. Der er vist 4 
kolonner ud over mølletype: 
 
A - Antal møller af typen, som indgår i kontrolmølleberegninger. 
B - Gennemsnitlig godhed før effektkurvekorrektion 
C - Effektkurvekorrektion jvf. Helge Petersen (HP) kurver (v. 6 m/s middelvind i 
navhøjde) 
C - Effektkurvekorrektion jvf. Helge Petersen (HP) kurver (v. 8 m/s middelvind i 
navhøjde) 
E - Anvendt Effektkurvekorrektion 
   
Mølletype, kW, RotorØ Antal 

anlæg 
Middelgodhed 
før efk.korr. 

HP-6m/s HP-8m/s Valgt effekt- 
kurvekorrektio
n

BONUS 150 23,0 145 103 94 95 101 
BONUS 150 23,8 43 100 93 96 99 
BONUS 300 31,0 25 98 92 96 97 
BONUS 450 35,0 7 100 105 109 103 
BONUS 450 37,0 8 98 91 94 95 
BONUS 600 44,0 22 99 97 99 99 
BONUS 95 19,4 72 108 104 100 106 
DANWIN 180 23,2 17 95 93 95 94 
DANWIN 200 24,0 22 96 95 97 96 
DANWIN 225 27,0 6 90 98 98 95 
DWP 150 22,2 20 104 101 100 103 
MICON 200 27,0 11 96 99 96 97 
MICON 250 24,0 25 99 0 0 97 
MICON 250 26,0 46 93 94 95 94 
MICON 400 31,0 12 94 89 94 92 
MICON 600 43,0 25 105 97 98 105
MICON 600 48,0 11 107 98 100 105 
MICON 750 44,0 10 105 101 102 105 
NORDEX 150 27,0 14 100 102 100 100 
NORDEX 600 43,0 18 114 94 95 105 
NORDTANK 150 24,6 78 105 99 101 102 
NORDTANK 300 31,0 8 105 96 94 100 
NORDTANK 500 37,0 16 109 96 95 105 
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NORDTANK 600 43,0 11 90 101 100 100 
TELLUS 80 17,0 12 103 98 99 100 
TELLUS 95 19,0 11 102 101 102 102 
VESTAS 200 25,0 45 109 104 100 107 
VESTAS 225 27,0 87 104 98 102 102 
VESTAS 225 29,0 17 111 104 110 108 
VESTAS 500 39,0 23 107 102 100 103 
VESTAS 600 42,0 15 104 103 99 102 
VESTAS 600 44,0 29 108 105 103 106 
VESTAS 75 17,0 67 97 104 105 97 
VESTAS 90 18,8 15 103 113 113 105 
VIND-SYSSEL 150 22,0 7 104 104 102 103 
WINCON 200 25,4 8 104 103 100 103 
WINCON 200 26,0 23 103 107 103 103 
WINCON 99 21,0 20 103 0 0 103 
WINDMATIC 75 17,0 41 102 96 103 100 
WINDMATIC 99 19,0 40 95 102 99 95 
WINDWORLD 150 27,0 24 99 0 0 97 
WINDWORLD 150 28,0 33 95 0 0 95 
WINDWORLD 160 23,2 16 101 96 94 100 
Gennemsnit/Sum 1205 101,62 100,60 

 
Som det ses er det for de fleste mølletypers vedkommende beskedne korrektioner, 
der er anvendt. Størst er korrektionerne for hhv. Vestas 225kW /29m rotor med +8% 
og Micon 400 kW med -8%. Det er også værd at bemærke at de nyere, større møller 
typisk ligger med en positiv korrektion. Altså en tendens til at effektkurverne bliver 
mere “forsigtige” eller måske at beregningsmodellen ikke i tilstrækkeligt omfang 
“tilgodeser” de større navhøjder. Dette kunne ligge i den tidligere nævnte “primitive” 
korrektion med landsdelskorrektioner. Bemærk at HP-værdierne primært er anvendt 
som vejledende, og kun tillagt større vægt end det i projektet beregnede der, hvor vi 
gennem andre undersøgelser har konstateret lignende fejltendenser i effektkurverne. 
 
 
5. Analyser og resultater.  
 
Med den park- og effektkurvekorrigerede godhed, kan analyserne man begynde at 
analysere datagrundlaget. Det drejer sig naturligvis primært om at konstatere, om det 
automatisk genererede ruhedskort med tilstrækkelig præcition beskriver ruheden 
omkring mølleplaceringerne, og dermed også generelt. Specielt er det vigtigt at 
afdække om der er egne i landet, hvor der generelt regnes for lavt eller for højt.  
Fastlæggelsen af effektkurvekorrektioner og det endelige beregningsgrundlag for de 

digitale ruhedskort, er naturligvis foretaget som en iterativ proces. 
 
Figur Error! Unknown switch argument. Godhed for de ca. 1200 kontrolmølleanlæg. De, der 
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ligger indenfor 100 +/- 10% opfylder de normale forventninger til beregningsnøjagtighed. 
 
        
Figur Error! Unknown switch argument. Godhed fremstillet som antal anlæg, der holder sig 
indenfor bestemte intervaller. 
 
 
Tabellen nedenfor gengiver de væsentligste data: Over 80% af de ca. 1200 
kontrolmølleanlæg producerer indenfor +/-10% af det beregnede. Kun 2% falder 
udenfor +/-20% - mange af disse er forklarlige - fx. grundet fejl i højdekurvedata, eller 
manglende indregning af lokal lævirkning. 
  
Godhed Antal Procentdel 

OK +/-10% 979 80,98%

<90 93 7,69%

>110 137 11,33%

Total: 1209 

Outsidere, mere end 20% fejl 

<80 11 0,91%
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>120 13 1,08%

 
5.1. Gennemgang af analyserne.  
 

5.1.1. Problemmøllerne   
 
Problemmøllerne er dem , der ikke producerer indenfor +/- 10% af beregnet 
produktion.  
Kortene nedenfor illustrerer den geografiske fordeling lidt tydeligere end før viste 
kort. 
 

 
 
De mest ekstreme, dem, der har en godhed på 80% eller derunder, samt de, der har 
en godhed på 120% eller derover, er efterfølgende listet. 
  
Møller med GODHED <= 80% 
Mølletype kW Rotor Sted Godhed1 Efk.korr Godhed2
NORDTANK 500 37,0 VEJLØ 11 69 105 66 
MICON 250 26,0 SØNDERBY 1 67 94 71 
NORDTANK 500 37,0 VEJLØ 12 75 105 71 
VESTAS 75 17,0 SØBALLE 72 97 74 
MICON 600 43,0 KIKKENBORGVEJ 1 78 105 74 
MICON 250 26,0 ESKEMØLLE 70 94 74 
MICON 250 26,0 SØNDERBY 2 71 94 76 
DANWIN 200 24,0 TORØJE-MØLLEN 73 96 76 
VESTAS 75 17,0 NY SKOVSGÅRD 75 97 77 
BONUS 95 19,4 FOERLEVMØLLE 83 106 78 
VESTAS 75 17,0 ELLEN 77 97 79 
WINCON 99 21,0 HERRITSLEV 2 82 103 80 
BONUS 150 23,0 BUSSE 81 101 80 
 
Møller med GODHED >= 120% 
NORDTANK 500 37,0 EGEMÆRKE 3 126 105 120 

VESTAS 500 39,0 THORSHØJ 1 124 103 120 
VESTAS 600 44,0 SIMMERBØLLE 128 106 121 
BONUS 150 23,0 VAARST 122 101 121 
BONUS 150 23,0 PEDERSTRUP 122 101 121 
BONUS 95 19,4 GRISNER 129 106 122 
BONUS 150 23,0 KIL 123 101 122 
NORDTANK 500 37,0 VILGESTRUP MØL2 128 105 122 
BONUS 95 19,4 2 NUTTE 130 106 123 
BONUS 150 23,0 LEESTRUP 124 101 123 
NORDTANK 500 37,0 VILGESTRUP MØL1 129 105 123 
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DANWIN 200 24,0 RYSLINGE 118 96 123 
BONUS 95 19,4 SLEIPNER 132 106 125 
NORDTANK 150 24,6 VORK II 129 102 126 
BONUS 95 19,4 SNURUM MØLLE 144 106 136 
 
 
De mest extreme, med lav godhed er:  Vejlø: Kendt problemområde med store lokale 
lægivere. Sønderby, Ellen, Eskemølle, Stouby og Busse (samt flere efterfølgende 
med lav godhed), har alle det til fælles at de står i områder med meget lokal fjord, 
samt i øvrigt ret høj ruhed omkring fjorden. Her klassificerer WAsP med meget lave 
ruheder, idet blot en smule vandområde i en sektor giver generelt meget lav ruhed. 
Erfaringer fra manuelle terrænvurderinger giver væsentlig højere ruheder, men selv 
her er det ofte ikke muligt at komme tilstrækkeligt langt ned i beregnet produktion 
relativt til faktisk. Ny Skovsgård har også kraftig lokal læ. Flertallet er således 
forklarlige, og kan ikke henføres til generelle fejl i det digitale ruhedskort. 
 
Den mest ekstreme med høj godhed er: Snurom mølle, hvor vi  ved vi fra LK projekt 
at der er fejl i orografi kort. Møllen står på fin bakketop, men iflg. KMS-digitale 
højdelinier, står den i et hul. Samme problemtype gør sig gældende for Vaarst. De 
øvrige er ikke undersøgt detaljeret. 
  
  
5.2 Konklusioner vedrørende kontrolmølle beregninger.  
 
Det er gennemgående meget tilfredsstillende resultater. At mere end 80% af 
kontrolmøllerne producerer indenfor +/-10% af beregnet ud fra rent digitalt 
fremstillede data, må betegnes som lidt af et gennembrud for digitalt fremstillede 
ruhedskort. At mange af møllerne med ringe overensstemmelse kan forklares i fejl, 
som ikke har med det digitale ruhedskort at gøre, gør blot resultatet endnu bedre.  
 
De mest ekstreme møller, dem, der afviger mere end 20%, kan næsten alle forklares 
ved en detaljeret gennemgang 
 
Væsentligste forklaringer er: 
 

5.2.1 Placeringer, der beregnes for højt (lav godhed)  
 
A. Møller ved fjorde/søer beregnes for højt. Her er det vor opfattelse at WAsP ved 
“aflæsning” af især vandområder på tværs af sektorer, overdriver vandområdernes 
indflydelse. Blot en lille delmængde vand i en sektor får ofte ruhedsklassen godt ned 
under klasse 1, selv om det næppe i praksis vil give nævneværdig 
vindhastighedsforøgelse. Dette problem er i forvejen “kendt”, men synes her yderst 
veldokumenteret. Vi har gennem generingen af de digitale ruhedskort søgt at 
imødegå dette delvist, ved at sætte vandruheden til 0,005 (ruhedsklasse 0,3) i de 
“indre farvande”, herunder ved søer ol. Dette forbedrede resultaterne mærkbart, men 
løste ikke problemerne helt. 
 
B. En række “kendte problemområder”, der i tidligere sammenhænge er konstateret, 
dukker her tydeligt frem igen. Det er placeringer nedenfor bakker (Busse), møllerne 
ved Skærbækværket (Mistral, Passat, Scirocco), ved Føns (Ellen) - altså områder 
hvor selv en omhyggelig manuel terrænvurdering også slår fejl. En del af forklaringen 
kan dog at være at finde under A. 
 



 
13

C. I nogle områder er der møller der giver lævirkning (PARK), som ikke indgår i 
beregningsgrundlaget, fordi de ikke er med blandt kontrolmøllerne, eksempelvis ved 
Lynetten. Dette er naturligvis intet problem ved den senere ressourcekortberegning. 
 
D. Endelig er der områder, hvor lokal lævirkning er væsentlig - beregningerne tager 
ikke højde herfor. Dette ville kræve at man medtager alle skovområder og trægrupper 
(som vurderes at være de “værste” lokale lægivere)  i beregning. Det ville dels kræve 
en del nyudvikling ved datagenerering, men samtidig ville “ressource-beregning” via 
WAsP ikke kunne anvendes. Beregningstiden ville da blive urealistisk høj. Et andet 
problem ville være at fastlægge lægiverhøjden, som ville blive en meget væsentlig 
parameter. Dette er pt. ikke realistisk, men kan evt. senere med DK-TOP-10 løses. 
Lokale lægivere vurderes dog kun at have marginal betydning for større møller, men 
er absolut vigtigte ved brug af resultater ved planlægning  for husstandsvindmøller. 
 
 

5.2.3 Placeringer, der beregnes for lavt (høj godhed)  
 
A. Fejl i højdekurvekort synes at være den mest markante fejlårsag ved for høj 
godhed. De to konkrete fejl, der er nævnt tidligere, er næppe de eneste. Ud fra listen 
over “værste fejl” kan en del markante bakkeplaceringer genfindes. 
 
B. Især i Sønderjylland, bekræftes en tidligere mistanke om at landsdelskorrektionen 
er for lavt sat. Kurverne med de høje niveauer “drejer ud” omkring Esbjerg, men 
burde nok retteligt fortsætte direkte syd på mod Tyskland (Se projekt 
“Landsdelsopdelt produktionsberegning for Vindmøller - Fase 2, InterCon, dec.97). 
Tilsvarende kan samme forklaring måske gælde ved Langeland/Lolland - området. 
Det kan imidlertid også være et “kyst-problem” - hvor landsdelskorrektionskurverne 
tager sig af dette langs vestkysten (korrigerer for modelfejl), mens dette ikke sker i de 
her nævnte områder. 
 
C. Jernbaner og diger er en del af “det sorte lag” på KMS-kort, og opfattes derfor 
som fritliggende ejendomme. Dette vurderes at have nogen virkning for enkelte 
placeringer.  
 
   
6.  Vindressourcekortet.  
  
Efter etablering af datagrundlaget, er selve vindressourcekortet beregnet. Dette er 
beregnet fra WindPRO med WAsP som regneprogram.  
 
I WindPRO tilknyttes alle de digitale kort samt vindstatistik via et terrændataobjekt. 
Desuden specificeres det område, der ønskes regnet for. 
 
WindPRO gennemløber området og regner 1 km2 ad gangen. For hver  1 km2 
indlæses relevante digitale kort og vindstatistikker. En radius på 20km er valgt for 
ruhedskort og 5 km for højdekort. Når kortgrundlag og vindstatistikker er indlæst, 
skabes en inputfil til WAsP, som beregner med ressourcemodulet. Efter endt 
beregning af 1  km2 , skriver WindPRO data fra den beregnede .rsf fil i en fælles .rsf 
fil for hele det område, der er specificeret. WindPRO giver mulighed for beregning af 
flere navhøjder i samme kørsel. Det er valgt at regne for højderne 25, 45, 70 og 
100m. Figuren nedenfor viser de områder, Danmark er opdelt i under beregningen. 
Kun områder med land er beregnet. Hver af de mindre firkanter er 25 x 18 km - disse 
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udgør grundlaget for opdeling af data i “pakker”- en strukturering, der gør det hurtigt 
kun at hente de data, man ønsker at benytte. Udtegning af fx. en kommune går da 
meget hurtigt - også via Internet opkobling.   
 

Områdeopdelingen 
giver et samlet areal, 
der skal beregnes på 
ca. 80.000 km2 - altså 
næsten dobbelt så 
meget som Danmarks 
Areal (42.000 km2).  
 
Regnetiden for en 
Pentium 400 MHz 
processor ved en 
opløsning på 200m (et 
beregningsnet, hvor 
der for hver kvadrat af 
200 x 200 m er et 
beregningspunkt), er 
ca. 1½  måned. Bl.a. 
derfor blev det 
besluttet at reducere 
den oprindeligt 
planlagte opløsning på 
100m, hvilket ville 
have øget regnetiden 
med en faktor 4. 
Tabellen nedenfor 
viser 
koordinatafgrænsning
er for 
beregningsområderne. 

Øst-min Nord-min Øst-max Nord-max 
1 Sønderjylland 465.000 6.063.000 540.000 6.135.000
2 Midtvestjylland 440.000 6.135.000 540.000 6.225.000
3 Nordvestjylland 440.000 6.225.000 540.000 6.315.000
4 Hanstholm 440.000 6.315.000 540.000 6.351.000
5 Sydfyn 540.000 6.063.000 640.000 6.135.000
6 Nordfyn/Århus 540.000 6.135.000 640.000 6.225.000
7 Djursland 540.000 6.225.000 640.000 6.315.000
8 Nordjylland 540.000 6.315.000 640.000 6.405.000
9 Lolland/Falster 640.000 6.045.000 740.000 6.135.000

10 Sjælland 640.000 6.135.000 740.000 6.225.000
11 Anholt 640.000 6.279.000 665.000 6.297.000

 

1
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12 Bornholm: UTM-32 850.000 6.110.000 900.000 6.146.000
UTM-33: 478.000 6.093.000 528.000 6.129.000

 
6.1 Hvor kan man få kortet - og hvad kan man se.  
    
Der er udviklet et præsentationsprogram, hvor man kan se beregningsresultaterne - 
enten på et “hvidt” baggrundskort med kommunegrænser - eller med KMS-CD-ROM 
kort som baggrund. Sidstnævnte giver mulighed for kortskala fra 1:25.000 til 
1:2.000.000.  
 
Kortet kan ses på Internettet via www.emd.dk/resmap/ - eller det kan bestilles på CD-
ROM ved Energi- og Miljødata eller RISØ. 
 
Der er dels nogle forudberegnede kort, der ligger som HTML-dokumenter, hvor 
energi i W/m2 i en højde på 45 m over terræn foreligger i intervaller af 100 W/m2 , fra 
200 - 600, præsenteret i 8 forskellige farver. Dette er valgt, da det internationalt er 
den mest benyttede præsentationsparameter for vindressourcekort. Udover denne 
parameter og højde, kan man selv brugerdefinere vindressourcekort. De 
valgmuligheder man har er: (Kræver via Internet at Internet Explorer anvendes og at 
man tillader download af Active-X-komponent): 
 
Område: (  ) Hele DK  (  )Amt: [                      ] (  )Kommune: [                      ]
Kortskala: 1: (  ) 25.000 (  ) 50.000 (  ) 100.000 (  ) 200.000 (  ) 500.000 (  ) 2.000.000
Parameter: (  ) Middelvind m/s (  ) Vindenergi W/m2 (  ) Vindenergi kWh/m2/år (  ) Produktion kWh/m2/år *) 
Højde valg: ( ) 25 m ( ) 45  m ( ) 70m ( ) 100 m

 
 
*) Vælges produktion, kan en møllestørrelse vælges som følger: 
 
Generatoreffekt (fra 150 - 2000 kW) 
Rotordiameter: (fra 20 til 90 m) 
Effektregulering: (Stall eller Pitch) 
Generatorprincip: (Fast omdrejningstal(1-generator) eller Variabel(2-generator)) 
NB: For Pitchregulerede møller, er datagrundlaget så begrænset, at der ikke vil være 
forskel på 1- og 2 generatordrift.) 
 
Man kan således selv specificere mølletype. Produktionen beregnes herefter via 
opslag i tabeller beregnet af Helge Petersen, der har undersøgt et stort antal 
effektkurver, og ud fra disse opstillet tabeller til beregning af energiproduktion, 
udelukkende baseret på ovennævnte parametre. Denne metode er ofte mere præcis 
en anvendelse af en målt effektkurve. 
     
Antal farver samt start og slutværdi for de intervaller, man ønsker at præsentere, kan 
vælges. 
Kortet kan printes direkte fra browseren (det program, man kalder op til Internettet 
med eller som ligger på CD-ROM), eller det kan gemmes som fil for import i andre 
grafik eller GIS programmer. I ver. 1 understøttes 3 filformater: 
.BMP - det “grundlæggende” Windows bitmap format. 
.JPG - Kompriomeret format, der er anvendeligt fra næsten alle grafikprogrammer 
(incl. Mac). Fordelen er at filer fylder meget lidt - til gengæld mistes en smule 
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information, hvilket primært giver sig udslag i et lidt mere “sløret” baggrundskort. 
.BMI - internt WindPRO format, som kan læses direkte fra WindPRO programmet fra 
Energi- og Miljødata. .BMI formatet består af to filer, een med koordinatinformation 
og en .PCX billedfil. 
De formater, der understøttes vil løbende blive udviklet (Internet-udgave). 
 
 
7. Forbehold og begrænsninger.  
      
Det er væsentligt at bemærke følgende ved anvendelse at vindressourcekort for 
Danmark. 
 
Generelt: 
Kortet er vejledende, og beregnet til planlægningsformål. Det må abslut frarådes at 
basere investeringer i vindkraft alene på ressourcekortets resultater.  
 
Specifikt: 
Placering af vindmøller i skovområder eller andre områder med høj bevoksning eller 
bebyggelse: Her skal generelt påregnes at vindprofilet er “hævet” det antal meter, 
som bevoksningen/bebyggelsen er over terræn - man skal med andre ord fratrække 
denne højde fra møllens navhøjde for at få retvisende resultat. 
 
Områder med megen fjord, giver generelt for højt beregnede produktioner. 
 
Lokal lægivereffekt er ikke medregnet i vindressourcekortet. Placering i nærheden 
(indenfor ca. 1000 m) af større lægivere (bygninger, skovområder og andet der har 
en højde, der overstiger navhøjde med mere end ca. 25%) vil give en reduktion i 
vindforholdene i forhold til det vindressourcekortet viser. Dette har specielt stor 
betydning ved mindre navhøjder, specielt husstandsvindmøller. 
 
Tilsvarende kan placering i nærheden af fx. udgravninger give specielle effekter, der 
ikke tages højde for i beregningen. 
 
Der er konstateret enkelte fejl i det højdekurvekort, der anvendes i beregningen. Hvor 
stort omfanget heraf er, vides ikke. Man bør derfor påregne mulige fejl i bakkede 
områder. 
 
Anvendelse af vinddatagrundlag med een vindstatistik (Beldringe) og 
landsdelskorrektionskurver er primært verificeret for møller med 20-30 m navhøjde. 
Brug af dette datagrundlag ved væsentlig højere møller mangler verifikation.  
 
Havområder (off-shore) kan vises, men må ikke påregnes at vise korrekt. Der er 
konstateret en del fejl i beregninger i havområder, som ikke i denne udgave er søgt 
fundet og korrigeret. 


