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Udfordringen
Hver dag udføres hundredvis af vindressourceana-
lyser alene hos danske virksomheder i vindener-
gi- og konsulentbranchen. Formålet er at vurdere 
den mulige elproduktion på en given lokalitet med 
henblik på opførelsen af vindmølleparker.

Analyserne er typisk forbundet med en stor manu-
el indsats med at digitalisere og kvalitetskontrol-
lere kortmateriale. Alternativt anvendes globale 
datasæt, som har en grov opløsning i tid og rum og 
derfor har åbenlyse problemer med at karakterise-
re landoverfladen præcist.

”  Den samlede vindenergibranche – 
vindmølleproducenter, projektudviklere 
og investorer – stræber efter at 
reducere usikkerheden på estimater 
af den årlige energiproduktion. Selv 
en halv procent tæller, fordi den 
kan reducere låneomkostningerne 
med indtil flere mio. euro årligt, 
afhængigt af størrelsen af det aktuelle 
vindmølleprojekt.

 Yavor V. Hristov, Vestas

Der er en stor metodisk usikkerhed forbundet med 
klassifikation af arealtyper og estimering af ruhe-
den for hver arealklasse. Ruhedskortene er input 
til vindmodeller. Kvalitative skøn viser inkonsistens 
mellem vindressourcer, afhængigt af lokaliteten og 
specialisten, der analyserer.

I projektet InnoWind arbejder forskere og specia-
lister fra vindenergi-industrien sammen frem mod 
automatisering af vindressourceberegninger ved 
at anvende flere og bedre datalag ud fra de nyeste 
generationer af højtopløselige satellitdata, som 
bl.a. er tilgængelige via Copernicus. 

Hvordan er satellitdata anvendt
Rådata fra Sentinel-1 og Sentinel-2 danner grund-
lag for udvikling af et helt nyt produkt: en datapak-
ke med information om vegetationens bladareal, 
trætype og træhøjde. Tilsammen muliggør disse 
parametre en helt ny tilgang til modellering af 
vindressourcer i skovområder, hvor vegetationen 
nu kan karakteriseres fysisk frem for gennem 
indirekte klassifikation og ruhedsbestemmelse af 
landskabet.

Særligt udviklingen af et træhøjdelag kan fremhæ-
ves som en innovation, der var stor usikkerhed om 
ved projektets start. Det viser sig, at kohærensen 
af observationer med syntetisk aperturradar over 
tid hænger sammen med højden af træer i skov-
områder. Og træhøjden spiller en vigtig rolle for 
vindressourcen og dermed, hvad en given vindmøl-
le forventes at kunne producere.

Analyser af 10 sites overalt på kloden giver en 
vigtig indikation af potentialet for at udnytte fysisk 
parameterisering til at opnå en større nøjagtighed 
af modellering af den årlige energiproduktion. For-
bedring af nøjagtigheden skaber i høj grad værdi 
for den samlede vindenergibranche.

Opførelse af vindmøller på land
Satellitbaserede datalag kan gøre det lettere at bestemme den årlige 
energiproduktion for kommende vindmølleparker på land. Det kan føre til en 
lavere usikkerhed og besparelser i millionklassen.
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D
anske anvendelser

Danmarks Tekniske Universitet

Anvendelser og fordele 
Arbejdet med at udvikle satellitbaserede produkter 
skræddersyet til vindenergibranchen har allerede 
skabt værdi. Mere end 40 nye dataprodukter fra 
Copernicus samt andre nationale og internationale 
kortservices er blevet integreret i porteføljen af 
online-data, der stilles til rådighed for brugerne af 
modelværktøjet windPRO. Produkterne benyttes i 
dag aktivt af mere end 1.500 software-brugere.

Perspektiver og muligheder
De lovende resultater i form af et bedre datagrund-
lag, som InnoWind har leveret, peger frem mod et 
stort potentiale for udnyttelse af satellitobservatio-
ner i forbindelse med en mere præcis kortlægning 
af vindressourcer globalt. 

Initiativer som Det Globale Vindatlas og Det Nye 
Europæiske Vindatlas vil inden for kort tid kunne 
drage nytte af denne type produkter, såfremt der 
investeres i at udbrede metoder og datasæt til 
global skala. På national og regional skala, eller for 
enkelte sites, ligger der et forretningspotentiale i 
at levere kortmateriale som ”Premium products” til 
brugere af modelværktøjer.

Referencer og partnere
InnoWind er støttet af Danmarks Innovati-
onsfond, og følgende partnere deltager:
• Danmarks Tekniske Universitet
• EMD International
• DHI GRAS
• Vestas
• Vattenfall

Højtopløselige satellitdata fra Copernicus anvendes til at esti-
mere energiproduktionen. Her for en vindmøllepark i Sverige.

Kort over skovens højde for et område i Skotland baseret på Sentrinel-1- og 2-observationer fra Copernicus. 




