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Kriterier 
 

Prototypevindmøller på fabrikantdrevne områder 

Behov for 
fabrikantdrevne 
områder frem til 2020 
 

Frem til 2020 er der behov for i alt ca. 20 pladser fordelt på Høvsøre, et nyt 
testcenter i Østerild og et antal fabrikantdrevne områder. Hvert fabrikantdrevet 
område bør have plads til minimum 2 møller. Behovet blev kortlagt af 
branchepartnerskabet Megavind i 2008 og bekræftet af Vindmølleindustriens 
medlemmer primo 2010. 
 
Historisk set har de danske fabrikanter introduceret en ny prototype hvert 2.-3. år. 
Hver ny mølletype laves i 2-3 prototyper, som testes i forskellige varianter (fx 
med forskellige komponenter, rotorstørrelser og under forskellige vindforhold). 
Større vindmøllefabrikanter har gennemsnitligt ca. 8 prototyper i udviklingsforløb 
af gangen. 

Hvad skal/bør 
afprøves på et 
fabrikantdrevet 
testområde 

Demonstration af prototypen er en central del af udviklingsarbejdet, og det er 
nødvendigt for udviklingsafdelingerne at have mulighed for at opstille og afprøve 
nye mølletyper relativt tæt på udviklingsenheden. Formålet med afprøvning af 
prototyper på fabrikantdrevne områder er at opnå teknisk verifikation af møllen, 
afprøve funktion, laster og sikkerhed. Formålet er samtidig at afprøve ydeevne og 
virkemåde, designgrundlag, netsystemkrav, sikkerhed/adgangsforhold samt opnå 
dokumentation af beregningsgrundlaget under veldefinerede og realistiske 
forhold.  

Beskrivelse af egnede 
landområder – 
herunder ruhed, støj 
og turbulens 

Ruhed 
Prototyper skal opstilles og afprøves i områder, hvor landskabsruheden skal være 
det dominerende element. Det vil sige, at der ønskes en enkel topografi, hvor der 
er komplekse og veldefinerede vindforhold. Det er nødvendigt med en høj 
middelvind for at få store belastninger på møllen, således at møllen som helhed 
kan afprøves grundigt under hårde betingelser. Det er samtidig ønskeligt, hvis der 
i et udvalgt område i visse vindretninger er komplicerede vindforhold med højere 
turbulens, så de kraftigere påvirkninger kan bidrage til at påvise eventuelle 
svagheder i dimensioneringen af prototypen. 
 
De bedst egnede arealer er åbne vestjyske terræner /vestvendte kyster samt 
områder med stor ruhed. Disse arealer er typisk beliggende i et bælte langs den 
jyske vestkyst op til 40 km fra kysten. En ideel site er en site med én sektor fra 
vest med en ruhedsklasse på 1-1,3 og med en ruhedsklasse fra de øvrige sektorer 
på mellem 1-2. Havet som landskabstype har typisk en ruhedklasse på 0, og 
vinden på havet giver derfor ikke den turbulens og kompleksitet, der er nødvendig 
for afprøvningen af en prototype. (se definition af ruhedsklasse på 
http://guidedtour.windpower.org/da/stat/unitsw.htm#roughness) 
 
Støj 
Der skal på prototyper foretages akkrediterede støjmålinger som led i 
udviklingsforløbet. Akkrediterede støjmålinger foretages i en given afstand fra 



 
 

prototypen og måles over 5-7 timer. Markant og varierende baggrundsstøj som 
eksempelvis trafikstøj kan tænkes at influere på støjmålinger. Det kan derfor være 
et problem, hvis prototypen placeres tæt på en større vej. Om en større vej vil 
udgøre en problemstilling i forhold til støjmålinger vil komme an på konkret 
vurdering af det givne område. 
 
Turbulens 
Afprøvning af prototype vindmøller, som er den eller de første udgaver af en helt 
ny vindmølle, er meget forskellig fra formålet med en almindelig 
vindmølleplacering, og derfor er de krav og forhold, der skal være opfyldt, meget 
forskellige fra normale lokaliteter, hvor der opstilles vindmøller til 
energiproduktion i typisk 20 år. Hvis prototypen er opstillet i et område, hvor der 
fra fremherskende vindretning er skift imellem forskellige landskabstyper fx skov 
og landbrugsdrift, vil det give nogle storskala opbremsninger af vinden, hver gang 
den eksempelvis møder en lodret skovkant med træer, der er 10-15 m høje. Dette 
skaber en masse turbulens og ændrer vinden i højden længere fremme, og derfor 
vil den vind der rammer i rotorplanet på vindmøllen være uforudsigeligt. 
Elementer som fx læhegn, kraftværker og vindmøller må forventes at bremse 
vinden og påvirke vindprofilet bagved disse, hvorfor disse kan vanskeliggøre 
målinger på prototypen.  En del af vindfeltet kan række ud over vand, man skal 
dog i hvert enkelt tilfælde foretage en vurdering af den samlede topografi for at 
vurdere områdets egnethed. Enkeltstående elementer som fx master, bygninger og 
mindre grupper af træer udgør ikke et problem i forhold til prototypen. Der er 
derfor i forhold til prototype vindmøller behov for en analyse af landskab og 
forholdene foran møllen (fremherskende vindretning) for at kunne afgøre, om et 
område er velegnet til opstilling af prototyper.  
 
Måling og dokumentation af effektkurver på prototyper forudsætter, at området er 
indrettet i henhold til den internationale effektkurvestandard IEC-61400-12-
1(2005). Denne forudsætter bl.a., at der i området (vindfeltet) opstrøms for 
vindmøllen ikke er signifikante forhindringer i form af skov, bygninger m.v. 
Vindfeltet er defineret ved 20 * rotordiameter fra målemasten mod fremherskende 
vindretning (typisk vest) i måleområdet i en vinkel på 45 grader. Ved en prototype 
på 250 meter beregnes en rotordiameter på 200 meter. Nedstrøms bag prototypen 
skal det være muligt at foretage støjmålinger i en afstand på ½ * rotordiameter + 
navhøjde. 

Vindforhold i 100 
meters højde  

Der skal minimum være en middelvind på 8 m/s i 100 meters højde, men det vil 
være ønskeligt at have en middelvindhastighed på 9 m/s eller højere. (På Høvsøre 
er den 9,4 meter / sekund i 100 meters højde) 

Behov for max højde 
på 250 meter 

Der vil være behov for at etablere prøvepladser, hvor der er mulighed for 
afprøvning af fremtidens forskellige mølletyper. Der er på fabrikantdrevne 
områder behov for at kunne stille møller op med totalhøjde på 200-250 meter 
under forudsætning af, at det nu vedtagne testcenter med mulighed for afprøvning 
af møller på op til 250 meter i Østerild realiseres. 

Krav til 
adgangsforhold  

Afprøvning og test skal ske i et kontrolleret miljø, hvor der er nem adgang til 
møllerne. Derfor skal prototypemøller opstilles på land og med gode 
adgangsforhold.  

Hvad består én plads En prototypeplads vil bestå af en prototype, en plads omkring fundamentet, 



 
 

 
 
 

af målemaster (principielt 1 pr. mølle), et koblingsanlæg/transformerstation, plads til 
opbevaring af jord og sand, veje m.v. Målemaster vil have den samme højde som 
møllens navhøjde. Der etableres en målemast for hver prototype opstrøms (mod 
fremherskende vindretning). Målemasten placeres opstrøms 2,5 * rotordiameter 
foran prototypen. 
 
Der skal være areal til rådighed omkring møllerne til remote sensing udstyr, 
støjmålinger mm. Der kan derudover i perioder være behov for opstilling af 
containere til måleudstyr m.v. ved møllen. Derudover forudsættes gode 
adgangsforhold (se ovenstående). Det skal i en radius på 250 meter fra prototypen 
være muligt at foretage støjmålinger. 

Minimum areal til 
fabrikantdrevne 
områder i ha 

Arealstørrelsen er afhængig af antal møllepladser pr. område. Prototyper opstilles 
vinkelret mod fremherskende vindretning. Ved flere møller pr. område bør der 
være ca. 3 * rotordiameter mellem møllerne i primært nord-syd retning. Følgende 
beskrivelse gælder områder til prototyper på op til 250 meter og med en 
rotordiameter på 200 meter: Ved en rotordiameter på 200 meter skal der være 600 
meter mellem møllerne. Omkring hver mølle etableres en grusplads på 100 * 150 
meter. Såfremt der er krav om lysmarkering i form af lysmaster etableres disse ca. 
150 hhv. nord og syd for møllerækken. 

Beskrivelse af de 
visuelle konsekvenser 

Der vil på prøvepladser være en sammensætning af forskellige mølletyper, og 
disse vil løbende blive forandret. Forandringer gælder typisk højde og 
rotordiameter. Meget ofte vil de gennemførte forandringer ikke have en visuel 
effekt, da de foretages internt i møllen f.eks. ny styringsformer, gear m.v.  



 

 

Eksempel på fabrikantdreven plads til 3 prototype 
vindmøller 
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Eksempel på fabrikantdreven plads til prototype vindmøller 
Nedenfor gives et eksempel på en plads til 3 prototype vindmøller. Der er i skemaet forudsat en 
prototype med en totalhøjde på 200 meter og en rotordiameter på 160 meter. Tilsvarende 
udregninger kan ved hjælp af skemaet laves for prototyper med andre dimensioner. 
 
Der vil i forbindelse med den konkrete planlægning altid blive foretaget en vurdering af området, 
som kan medføre justeringer i planlægningen af pladsen. Behovet for veje kan eksempelvis tænkes 
justeret, hvis der i forvejen er lokale veje, som kan benyttes. 
 

 
 
 
 

Eksempel: prototype med totalhøjde på 200 meter 
      Eksempel 
Rotor diameter (D) D   160 
Nav højde (HH) =0.75*D (0.75-1.10) 120 
Totalhøjde =HH+0.5*D   200 
Afstand mellem møller =3*D   480 
Afstand mellem møller og Met-mast =2.5*D   400 
Højde af Met-mast =HH   120 
Afstand fra Met-mast center til yderste 
bardun =0.65*HH   78 
Mølleplads L (længde) =0.5*D   80 
Mølleplads B (bredde) =0.3*D   48 



 

 

Mølle 

3*D mellem 
møller Met-mast med 

3 barduner 

Mølleplads 

2.5*D mellem 
mølle og Met-
mast 


