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Dansl<ere ved, hvorhen vinden blæser i Kina 
Forskere fra Risø DTU har 
udviklet et vindatlas over det 
nordøstlige Kina, som skal 
bruges til at placere møller 
de bedste steder. Atlasset skal _ 
udbredes til hele Kina, som er 
verdensleder i vindkraft. 

NIS OLSEN, BEIJING 

M ellem de snurrende vindmøller 
står en gittermast og ligner noget, 
som Georg Gearløs har skruet 

sammen: en gittermast, som stritter i alle 
verdenshjørner af skærme og mærkelige 
måleinstrumenter. 

Sammen med 11 andre af samme slags 
er den hjørnestenen i et usædvanligt 
samarbejde mellem Danmark og Kina, 
som på længere sigt vil være fuldstændig 
afgørende for kinesernes eksplosive ud
vikling af vindkraften. 

Det er nemlig målinger fra de 12 master, 
som har sat danske eksperter i stand til at 
udvikle et atlas over, hvordan vinden blæ
ser i tre nordøstlige kinesiske provinser -
helt ned til en meters nøjagtighed. 

Sideløbende har kinesiske forskere væ
ret koblet på, så de selv kan udvide vindat
lasset til at dække hele Kina. 

Og det er vigtigt for den kinesiske rege
ring, der ser vindkraften som en vigtig del 
af den økonomiske udvilding. 

Sidste år blev Kina verdens største pro
ducent af vindenergi med 41,8 gigawatt, 
mere end hele Danmarks elforbrug. I 2015 
lyder de kinesiske løfter på 90 gigawatt, i 
2020 på 150 gigawatt. 

Den slags vækst skaber hovedbrud: 
Hvor skal mølleparkerne være? Hvordan 
skal møllerne vedligeholdes? Hvordan 
skal elnettet udbygges? 

De spørgsmål har Danmark hjulpet ki
neserne med at løse i et fireårigt projekt 
til godt 60 millioner kroner, hvoraf Dani
da betaler de 45 millioner. Det er sket i det 
såkaldte WED-program, Wind Energy De
velopment. 

Vindatlasset er en del af det program. 
»Vi er med, fordi vi er gode til at måle og 

I ROSKILDE. 
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at måle vind i Kina. 
Niels Gylling 
Mortensen (t.v.) 
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modellere vinden«, siger seniorforsker 
Niels Gylling Mortensen fra Risø DTU, Na
tionallaboratoriet for Bæredygtig Energi 
på Danmarks Tekniske Universitet. 

Han er den danske projektleder på ud
viklingen af det kinesiske vindatlas. Han 
har beskæftiget sig med den slags i 25 år -
og været med til at gøre Danmark til ver
dens tø.rende pa--området. 

At kortlægge luft 
Vind er. en svær størrelse at kortlægge. 
Dels kræver det erfaring at stille målings
masterne op, dels kan vinden bevæge sig 
helt anderledes 20 meter højere oppe - el
ler nogle få kilometer borte. 

»Men vi har nogle modeller, som forud-
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ser vindens variation over et naturligt ter
ræn. Og ud fra de målinger, vi laver et en
kelt sted, kan vi beregne vinden hvor som 
helst i terrænet og i forskellige højder«, 
forldarer Niels Gylling Mortensen. 

Sammen med bl.a. kollegaen Jens Car
sten Hansen har han kortlagt vind over 
Danmark, over Europa, over Egypten - og 
nu også over tre provinser i det nordøstli
ge Kina. Det næste projekt er et vindatlas 
over Sydafrika. 

»For at udvikle programmerne videre 
skal vi hele tiden prøve at modellere nye 
steder, nye typer klima, nye typer terræn 
og nye typer vindsystemer«, siger senior
forskeren. 

Det nordøstlige Kina er meget forskel-

ligt fra Danmark Vi ligger i vestenvinds
bæltet, hvor store lavtryk og store højtryk 
bestemmer vejret over hele Danmark 

Kina har kontinentalklima, hvor lokale 
effekter spiller meget ind: bjergkæder, 
forskellig opvarmning· mellem hav og 
land. Derfor er det sværere at stille vind
møller op i Kina. 

»Tricket er at sætte nålen det helt rigti
ge sted på kortet. Møllerne skal stå, hvor 
det blæser mest, så de producerer flest 
watttimer for pengene. Men de skal jo og
så sluttes til det elektriske net, og terræ
net må ikke være så kompliceret, at det er 
umuligt at bygge møllerne«. 

De 12 målestationer, som Niels Gylling 
Mortensen brugte i Kina, var udstyret 

med dobbelte instrumenter-et sæt fra Ri
sø DTU og et fra Kinas meteorologiske in
stitut. Dermed lærte kineserne noget om 
de raffinerede danske målinger, som føl
ger internationale standarder. 

Dermed kan de selv udbrede projektet 
til et vindatlas over hele Kina. Det arbejde 
er nu i gang med 400 målestationer. 

Selv vejret er hemmeligt 
Undervejs stødte forskerne på nogle 
uventede forhindringer. 

»Vi løb ind i nogle grundlæggende for
skelle. For eksempel er mange af de oplys
ninger, vi skal bruge for at analysere vind, 
ikl<e offentligt tilgængelige i Kina. I Dan
mark kan jeg købe et landkort med højde
modeller over hele landet. Men i Kina er 
mange af den slags data hemmeligstem-
plet materiale«. -

Projektet løb ind i kinesisk lovgivning, 
som forhindrer, at data og forskning kan 
vises til udlændinge. Selv målinger af vej
ret er en statshemmelighed. Kinas meteo
rologiske institut var en del af militæret 
indtil for 15 år siden. 

»Vi har faktisk kun fået lov at se de data, 
vi har målt med vore egne master. Og vi 
skulle kortlægge et område på næsten en 
million kvadratkilometer. Så det kunne 
være gået hurtigere, hvis vi havde fået fle
re oplysninger. Men så måtte vi jo skaffe 
dem på anden vis: Jorden bliver overfløjet 
af satellitter dag og nat året rundt, så der 
er satellitbilleder, satellitkort, rumfarts
data og andre oplysninger«, konstaterer 
Niels Gylling Mortensen. 

Følsomme forskere 
Og så er der de psykologiske forskelle. 

»Når man arbejder med videnskab i 
vestlig forstand, så er man vant til fuld
stændig fri meningsudveksling. Jeg kan 
for eksempel godt kritisere noget, min 
kollega har lavet, uden at det er en per
sonlig ting, fordi det jo handler om viden
skabelige regler«. 

»Men i Kina er det ikke helt på samme 
måde. Det bliver opfattet mere person
ligt, hvis man kritiserer noget, selv om 
man kan sige: Der er denne her forskel, og 
det skyldes Newtons 2. lov ... Derfor skal 
man belægge sine ord rigtigt«, lyder 

. . 
'""' ... 

~ ..,f: , ·4/U • . ~r·· 

rådet fra den danske seniorforsker. 
Hvor tæt kommer man på hinanden? 
»Det er ligesom i den vestlige verden. 

Jeg har kørt mange tusinde kilometer i de 
tre provinser og mødt folk, som man klik
ker med og bliver venner med på et se-

kund. Til g 
formelt op 
en fornem 
bagved,so 
fer beslutn· 
tensen. 
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Hvor tæt kommer man på hinanden? 
»Det er ligesom i den vestlige verden. 

Jeg har kørt mange tusinde kilometer i de 
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Kineserne er glade for projektet, for 
»Danmark har jo verdens bedste teknolo
gi, når det gælder vindkraft«, som Dong 
Luying udtrykker det. Hun er direktør for 
WED-programmets kinesiske kontor i Bei
jing. 

»De danske telmikere og videnskabs
folk er meget hjælpsomme, tålmodige, 
generøse, opfindsomme og professionel
le. Det sværeste for samarbejdet har været 
kulturchokket og uundgåelige forskelle i 
arbejdsmetoder. Men alle parter har ar
bejdet hårdt for at kunne nå hinanden. Vi 
har lært af hinanden og sat et godt eksem
pel for fremtidigt samarbejde«, lyder det 
fra Dong Luying. 

Hun erkender, at der var problemer 
med udleveringen af vindoplysninger til 
de danske forskere, men henviser til den 
kinesiske lovgivning, som beskytter »føl
somme informationer«. 

»I fremtiden vil det være vigtigt at eta
blere standardiserede regler for, hvordan 
vi kan beskytte nationale interesser sam
tidig med, at vi importerer højteknologi 
fra andre lande«, lyder konklusionen fra 
Dong Luying. 

Et vindkort for hele verden 
Den fremtid bekymrer ikke Niels Gylling 
Mortensen lige nu. Han er færdig med Ki
na og er begyndt på målinger i Sydafrika, 
så han i løbet af et par år kan have et vin
datlas klar for det meste aflandet. 

»Min plan er at lave et vindatlas for hele 
verden, inden jeg går på pension. Men det 
ved jeg ikke, om jeg kan nå, for der er kun 
en halv snes år tilbage ... «, lyder det mun
tert i telefonen fra Risø. 

Ideen er, at hvis man propper metoder
ne fra forskellige steder - i Europa, i Egyp
ten, i Sydafrika, i Kina - ind i en computer, 
der er stor nok, kan man i princippet be
regne vinden over hele jordkloden. 

»Og det vil jeg meget gerne gøre, men 
det er svært at få nogen til at betale. Også 
selv om det egentlig er forfærdeligt billigt 
i forhold til, hvad man får ud af det. Men 
jeg har da nogle ideer ... «, siger Niels Gyl
ling Mortensen. 
nis.olsen@pol.dk 

Jessy Lee bidrog til artiklen. 
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