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7.0 WindPLAN – Introduktion, skridtvis 
vejledning 

7.0.1 Introduktion til WindPLAN 
 
Opførelse af vindmølleparker eller enkeltstående møller i nærheden af bebyggede områder eller 
naturbeskyttelsesområder har en kraftig indflydelse på det omkringliggende landskab. Til at lave 
hurtige og præcise analyser af de miljømæssige påvirkninger er der behov for avancerede 
metoder. Værktøjerne i WindPLAN er udviklet med det mål at være en støtte for 
vindmølleplanlægningen, der omfatter detaljerede  analyser af miljøpåvirkningerne såvel som 
andre emner. 
  
Planlægningen er basis for de politiske beslutninger, der træffes vedrørende udviklingen i en 
region. Den indeholder mange elementer såsom infrastruktur, urbanisering osv. Mølleplanlægning 
er gennem de senere år blevet en vigtig del af planlægningen i mange lande. Denne udvikling må 
forventes at fortsætte - specielt i forbindelse med at møllerne bliver større og større samt at det 
bliver vigtigt at sikre en balancerende “grøn” - energi samt beskyttelse af landskabelige værdier.   
Mølleplanlægning er speciel vigtig i forbindelse med den visuelle påvirkning af landskabet, men der 
er også mange andre betydningsfulde emner.  
 
WindPLAN-modulet i WindPRO skal ses som en værktøjskasse, som kan hjælpe planlæggere med 
planlægningen på en måde, som det ikke er muligt med nogle andre GIS-værktøjer, da WindPLAN 
specielt fokuserer på emner, der skal behandles i forbindelse med vindmøller og 
vindmølleplanlægning.  
 
Et eksempel er vindressourcen. Hvis planlægningen kun så på begrænsninger og restriktioner 
uden at inddrage den pågældende vindressource, kunne man frygte at planlægningen kun udlagde 
vindmøllerområder i områder med lav vindressource, således at der slet ikke bliver opstillet møller. 
Alternativt kan man anskue det således, at man kan blive nødt til at opstille dobbelt så mange 
møller som egentlig er nødvendigt for opfyldelse af eventuelle krav til andelen af vedvarende 
energi, hvis vindressourcen ikke inddrages.  
 
Et andet eksempel er at planlægningen skal tage møllernes størrelse med i betragtning. En 
møllestørrelse passer måske til én region mens en anden region er bedre tjent med en 
middelstørrelse vindmølle.  
 
Med WindPLAN-værktøjerne er det muligt at få glæde af mange års erfaring med 
vindmølleplanlægning. Nordjyllands Amt, der er det amt med flest møller i Danmark i forhold til 
størrelsen, har været en nær samarbejds- og inspirationspartner i udviklingen af værktøjet, der 
allerede anvendes i det daglige arbejde. Den lokale planlægningsmyndighed – EREN – i den 
spanske region Castalia y Leon har også været en betydende samarbejdspartner, specielt gennem 
det Alterner-støttede projekt angående vindmølleplanlægning (2000).  
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7.0.2 WindPLAN skridtvis vejledning 
 
Bemærk at denne vejledning ikke ligner andre WindPRO manualer. Da WindPLAN mere er en 
værktøjskasse end et enkelt programmodul er der mange veje til resultatet. Derfor er dette mere en 
liste over de muligheder der er, som kan være en hjælp til planlægningen, end en egentlig manual. 
 

 Opret data til brug for planlægningen i arealobjekter. Data er eksempelvis restriktioner 
(miljø- og anvendelsesrestriktioner) og begrænsninger (tekniske afgrænsninger såsom 
veje, radiokæder osv.). Ofte kan Internettet være et godt sted at søge informationer – 
Natura 2000 indeholder data, der kan importeres direkte. Før at data indlæses kan man 
med fordel lave en definitionsfil (*.lty) der indeholder beskrivelse og opdeling af den 
ønskede importfil.  

 Opsætning af restriktionsværdier i arealobjektet med de importerede data. Beregn 
konflikttjek for at identificere de potentielle mølleområder – dette kan være en lang 
proces, hvor justeringer af såvel restriktionsværdier som de importerede data kan være 
nødvendig.  

 Importer resultatet af konflikttjek-beregningen (*.ear-fil) i et nyt arealobjekt og anvend 
dette som basis for placering af de potentielle vindmølleområder.  

 Udfør eventuelt en synlighedsberegning (Visibility) – dette kræver dog tilknytning af 
højdekurver til et linieobjekt. Synlighedsberegningen kan inspirere til flere mulige 
restriktionsområder, der kan digitaliseres eller importeres i et arealobjekt.  

 Hvis vindressourcen skal inddrages, er det nødvendigt at beregne et vindressourcekort 
(se kapitel 3). En anden mulighed er at digitalisere eller importere det i et arealobjekt.   

 Angiv beskyttelsesværdier for de områder, der ønskes at indgå i beregningerne. Dette 
gøres i de respektive arealobjekter.  

 Opret et mølleområdeobjekt hvori den sammenvægtede vindmølleplan kan inkluderes.  
 Opsæt en beslutningstabel til vægtning af vindressourcen med de opstillede restriktioner 

og beregn. Dette kan være en lang proces i løbende dialog med politikere m.fl. 
  Forureningsberegningen kan inddrages i processen, hvis reduktion af drivhusgasser 

m.m. er en del af det politiske mål.  
 Når en regional vindressourcevægtet vindmølleplanlægning er foretaget kan man lave 

små justeringer og forbedringer hvis modellen skal anvendes på lokal skala. De 
interessante område kan analyseres mere indgående, hvilket kan udføres med det nye 
værktøj terrænprofil eller andre af de nye værktøjer. Specielt er visualiseringsværktøjer 
meget nyttige, når man skal vurdere de landskabelige effekter af en vindmøllepark.  

 Kort af forskellige skala og størrelse, der kan indsætte direkte i rapporter m.m. kan laves 
med det nye værktøj – MapComposer. Der er mulighed for at ændre symboler, 
signaturforklaring, kortstørrelse, DPI, skala og farveopsætning, hvilket gør det nemt at 
lave et kortprodukt, der kan trykkes/udskrives i en høj og professionel kvalitet.  

 
En anden måde at anskue vindmølleplanlægning er angivet i det følgende. 
 

Mulige skridt i opstilling af en regional vindmølleplan (WindPLAN)  

1 
Find eller antag restriktioner for vindmølleplanlægningen og regioner af relevans for projektet. 
Restriktionerne kan evt. opdele i krav, mulighed for dispensation og anbefalinger.  

2 Opret på baggrund af ovenstående arealobjekter, der indeholde restriktioner m.m. 

3 Opret relevante egenskaber/parametre for de angivne restriktioner.  

4 
Beregn et ”restriktionskort” – der oprettes automatisk en *.ear-fil, der kan anvendes som input 
for fremtidige beregninger.  

5 

En synlighedsberegning kan foretages som et supplement til etableringen af 
interesseområderne. Relevante egenskaber for synlighedsberegning og ZVI skal oprettes i 
arealobjekterne.  
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6 

Definer et arealobjekt, der indeholder beskyttelsesværdierne – data kan importeres direkte fra 
resultaterne af konflikttjek- og synlighedsberegningerne eller de kan digitaliseres manuelt ud 
fra politiske overvejelser.  

7 Indsæt et vindressourcekort i et arealobjekt. Vindenergien skal opdeles i et antal intervaller.  

8 

Lav en beslutningstabel til sammenvægtning af vindressourcen med beskyttelsesinteresser 
og beregn derefter ”Vindplanen”. Denne del er et naturligt sammenspil mellem offentlighed, 
teknikere og politikere.  

9 Vurder potentialet i vindmølleplanen ud fra simple produktionsmæssige betragtninger.  

1
0 

El-nettets kapacitet og udgifter i forbindelse med nettilslutningen kan reducere en lokalitets 
potentiale – dette skal også tages i betragtning.  

1
1 

Endelig kan der foretages en finjustering af lokale områder, hvor der inddrages flere og mere 
præcise informationer om området (eksempelvis VVM, visualiseringer, 
produktionsberegninger osv.). 
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7.1. WindPLAN – Datagrundlag  

7.1.1 Objekter anvendt i WindPLAN 
 

 Arealobjektet er centrum for alle beregninger i forbindelse med WindPLAN. Arealobjektet 
kan indeholde såvel arealer (polygoner) som linier og punkter.  
 

 
 
Først skal der oprettes et arealobjekt ved at vælge objektet i den højre værktøjsbjælke og indsætte 
det på kortet. Marker anvendelsesområde til de to WindPLAN-muligheder.  
 
 
 

 
Møllearealobjektet er en speciel variant af arealobjektet, specialiseret til optimering og 
planlægningsformål (WindPLAN). møllearealobjektet kan dels anvendes til at definere 
beregningsområdet og dels til at definere beslutningstabellen til at lave den vindressource-vægtede 
vindmølleplan. Se flere detaljer om den sidstnævnte i afsnit 7.4.  
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7.1.1.1 Arealobjektet – Definition af landskabstyper 
  
Før import eller digitalisering påbegyndes er der mulighed for at definere de nødvendige 
arealtyper. Gå til fanebladet ”Arealer” og vælg ”Definer arealer”.  

 
 
Afhængig af de tidligere valg og indstillinger vil der blive vist et antal kolonner.  
 
Hvis der fra tidligere arbejde med arealobjektet i forbindelse med WindPLAN allerede er lavet en 
definitionsfil kan denne importeres direkte på dette sted -  det vil lette arbejdet en del og spare tid. I 
mappen WindPRO Data\Standards er der et antal foruddefinerede landskabstypefiler (lty-filer).  
 
Sammen med standardinstallationen af WindPRO 2.4 og senere versioner vil der kommer flere 
specielle WindPLAN landskabstypefiler (Navngivet: WindPLAN_”navn”.lty).  
 

 
De tre ovenstående landskabstypefiler til WindPLAN har alle de specielle egenskaber der gør at de 
kan anvendes i forbindelse med WindPLAN og vindmølleplanlægning.  
 
WindPLAN_ArealInformationsSystemet_LUATYPE.lty:  
Dette er en definitionsfil til at indlæse GIS - data fra en dansk hjemmeside med GIS - data. På 
adressen http://ais.dmu.dk/ kan man uden beregning hente shape-filer (ESRI - programmerne), der 
indeholder detaljerede arealdata for hele Danmark. Indlæsning af disse data gøres nemt, hvis man 
forinden har indlæst ovenstående landskabstypefil. Bemærk at GIS - data skal grupperes under 
databasefeltet ”LUATYPE”.  
 

http://ais.dmu.dk/
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WindPLAN_LandscapeTypes_Danish.lty: 
Dette er en definitionsfil (på dansk) der indeholder de afstandskriterier man normalt møder i 
forbindelse med planlægning og projektering af vindmøller i Danmark. Der er angivet 24 
arealklassifikationer (f.eks. nabobebyggelse, lufthavne og beskyttet natur). Afstandskravene er 
fundet ud fra gældende dansk lovgivning. Navn på den pågældende lovtekst/bekendtgørelse kan 
for arealerne se i definitionsfilen. Med tiden vil der kommer tilsvarende definitionsfiler for andre 
lande.  
 
WindPLAN_ForImportOfConflictResultsIntoAreaObject.lty: 
Denne fil kan anvendes til import af konfliktjekberegningen i WindPLAN (se afsnit 7.2 og 7.2.3.3). 
Anvendes i forbindelse med sammenvægtning af vindressourcen med afstandskrav og 
restriktioner, hvor man ønsker at anvende beregningen af konflikttjek som input til de pågældende 
beskyttelseszoner (se afsnit 7.4).   
 
Nedenfor er vist et eksempel på hvordan man opretter/retter i en brugerdefineret landskabstypefil 
(lty-fil): 
 

 
 
Dette eksempel omfatter kun Skov, Bebyggelse og Vandflader. Dobbeltklik på den arealtype, der 
ønskes redigeret eller vælg at indsætte/redigere data. 
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Der vil vise sig et antal faneblade svarende til de anvendelsesområder der er valgt for 
arealobjektet. Her er valgt WindPLAN - konfliktberegning.  
 
De forskellige værdier er: 
Beskyttelsesværdi: 0 – 9 (kan kun anvendes i forbindelse med beregning af sammenvægtet 
WindPLAN); se afsnit 7.4 for yderligere detaljer.  
 
Beskyttelsesafstande (tre forskellige): Der kan både anvendes faste værdier og formler i disse 
felter. Flere værdier/formler kan indtastes for den samme beskyttelsesafstand.  
 
Krav – Dette er egentlige krav, hvorfra der under ingen omstændigheder kan dispenseres.  
 
Mulighed for dispensation – Beskyttelses afstande, hvor der i særlige tilfælde ville kunne gives 
dispensation.  
 
Anbefalinger – Dette er ikke egentlige lovgivningsmæssige forhold, men derimod nogle generelle 
retningslinier, som man plejer at skulle overholde.  
 
Ved at trykke på ”rediger” - knappen er der mulighed for at indsætte/redigere værdier og formler.  
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Et eksempel på hvordan et afstandskrav skal indtaster er givet i det følgende. I den øverste halvdel 
er der mulighed for at indtaste en specifik værdi (afstandskrav i meter). Simple beregningsudtryk 
for afstandskrav kan indtastes (der er kun mulighed for at anvende parametre angivet i tabellen til 
højre i vinduet). Der er også mulighed for at indsætte logiske betingelse, eksempelvis, at der kun 
opstår et afstandskrav, hvis en skov er over en vis størrelse.  
 
Hvis man indsætter flere afstandskrav til den samme arealtype kan disse ses i det rullepanel, der 
er angivet ved de enkelt afstandskrav – se nedenstående:  

 

7.1.1.2 Arealobjektet – Digitalisering af data 
 
Digitalisering af arealer/data kan foretages manuelt på baggrund af skannede baggrundskort (se 
detaljer om fundamentale funktion for arealobjektet i Basis-kapitlet (kap. 2)).  
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7.1.1.3 Arealobjektet – Import af data 
 
Mange af de data, som anvendes til planlægningen kan findes som GIS - data fra en offentlig 
myndighed (stat, amt eller kommune). Følgende formater kan importeres direkte i WindPRO:  
 
.dxf – AutoDesk (AutoCAD eksport) 
.shp – shape-filer (ArcView eller ArcInfo) 
 
Bemærk at shape-filer kan indeholde polygoner (arealer), linier og punkter. I forbindelse med 
import til arealobjektet konverteres alle elementer til arealer (polygoner). Punkter angives en radius 
og linier angives med en bredde.  
 

 
 

7.1.2 Oversigt over data og beregninger  
 
Omfanget af nødvendige data afhænger meget af hvilke beregninger der skal foretages og hvilke 
krav de offentlige myndigheder stiller. Et andet aspekt er forskellige krav i forskellige 
landskabstyper (regionale) og forskellige krav. Nedenfor er angivet en liste, der viser nogle af de 
typiske landskabstyper der skal medtages i en beregning af den viste type (vist med et x).  
 

Landskabstype 

Restriktioner Betydning 
for ZVI 

Synligheds-
beregning 

Beskyttelsesniveau 
(Sammenvægtet 
WindPLAN) 

Bebyggede områder 
        

Inden-
for 

”Buffer-zone” 

  Byer x x x   x 

  
Bygninger i  
det åbne land x   x   x 

  Sommerhuse x   x   x 

  Camping og rekrea- x       x 
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tive områder 

Veje, jernbaner, lufthavne og 
højspændingsledninger. x   x   x 

Skove, læbeplantning og træer. x x     x 

Vandflader         x 

  Åbent hav x         

  Fjorde x         

  Søer x         

  Åer/floder x         

Kulturhistoriske steder (kirker m.m.) x       x 

Naturbeskyttelsesområder x     x x 

Militære 
installationer   x         

Kommunikationslinier x         
Specielle faunaområder (specielt 
migrations-ruter) x     x x 

Flora/Fauna   x     x x 

Bjerger eller andre 
konstruktionsmæssige begrænsninger x         

Højdeforhold   x x     

Vindressourcekort       x   
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7.2. WindPLAN  - Konflikttjek 

7.2.1 Beregningsmetoder til konflikttjek 
I de fleste lande verden over er der angivet afstandskrav fra vindmøller til andre objekter (kultur, 
natur og teknik). Placering og udstrækning af disse er ofte tilgængelig på digital form som GIS - 
data. En anden mulighed er, at man manuelt digitaliserer de pågældende områder/objekter. Til 
anvendelse af disse data i forbindelse med vindmølleplanlægning/projektering er der udviklet 
følgende metode til at udføre konflikttjek med de pågældende objekter/arealer. Modellen 
identificerer de møller, der er i konflikt med gældende lovgivning som følge af primært deres 
placering, men også andre aspekter såsom møllestørrelse kan inddrages. De lovgivningsmæssige 
krav opdele i tre grupper:  
 
Krav, 
Mulighed for dispensation og 
Anbefalinger.  
 
Afstandskrav kan enten indtastes som specifikke værdier eller som funktioner af møllernes 
dimensioner (navhøjde, rotordiameter osv.) eller af arealernes egenskaber (specielt et områdes 
areal).  
 
Som antydet ovenfor er der mulighed for at lave to typer af konflikttjekberegninger: 
 
Tjek på enkelte møller (eksisterende eller projekterede) 
Tjek på en hel region (beregnes i et prædefineret net). Regionen er defineret via mølleområder 
(formen kan digitaliseres eller importeres eller angives ved et ”Shape”-objekt (rektangel)).  
 
Beregningerne på enkelte møller foretages på de specifikke data/dimensioner for de inkluderede 
møller og der genereres en rapport, hvor alle overskridelse af de indtastede krav dokumenteres. 
Den regionale beregning fortages på en generel mølletype, som brugeren selv kan definere 
dimensionerne på.  
 
Et overblik over beregningerne i forbindelse med WindPLAN-konflikttjek ses af nedenstående 
diagram:  
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7.2.2 Eksempler på restriktion ved konflikttjek 

Chapter 

in EIA 

report *) Type Restrictions Excemptable Recommendations/remarks
2 Neighbors 4 x Total height Only for WTG owner 

2 Neighbors 500

Visual influence has to be 

investigated

2 WTG dimensions

Maximum 10% difference in rotor 

diameter and hub height

3 Ancient grave yards 100

3 Churches 300 3000

In some plans a specific analyze is 

required for WTGs within 3000 m 

3 Other WTGs

Visual influence 

has to be 

investigated 2500

5 Drinking water dwells 300

5 §3 regions (nature) 0

5 §4 regions (dikes) 0

5 Shore 300

5 Lake and river 150 Only if above certain size

5 Forest 300 only if > 20 ha

5

Designated area of 

outstanding natural beauty 0

5

International nature 

preservation area 0 near field

5 EU habitats directive

Are not allowed to 

reduce their 

standard of living near field

6 Air traffic

> 150 m total 

height

100-150 m Total 

height - detailed 

evaluation

6 Airports 5000 Air traffic authority has to be asked

6 Air traffic authorities Total height > 100m

Air traffic authority has to be asked 

(all distances)

6 Air traffic authorities Total height > 150m Must always be marked

6

Radio chains 

(communication lines) 300 Rule of thumb

6

Defense installations 

(Military) 12000 Military must be asked

6 High voltage lines

There are many different opinions 

in the different Municipalities

High Way As above

Major roads As above

Minor roads As above

Rail ways As above

Restrictions for WTG planning in Denmark

Note: all distances in meter  
*) En vejledning i udarbejdelse af VVM - rapporter for vindmøller i Danmark kan findes på 
nedenstående internetadresse.  

http://www.ens.dk/graphics/ENS_Forsyning/Vindmoeller/DrejebogVVMvindmoeller140202.pdf 
 

http://www.ens.dk/graphics/ENS_Forsyning/Vindmoeller/DrejebogVVMvindmoeller140202.pdf
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7.2.3 Opsætning af beregning til konflikttjek 

7.2.3.1 Data til beregning af konflikttjek 
 
Omfanget og arten af data afhænger af hvilken af de to typer beregning, der skal foretages: 
 
Tjek af enkelte møller kræver: Arealobjektdata og vindmøller.  
Tjek af arealer kræver: Arealobjektdata, Mølleområder (eller ”Shape”-firkant).  
 
Data til afstandskriterier: Arealobjektdata.  
 
De geografiske data, der anvendes i beregningerne er lagret i et antal arealobjekter (dvs. 
afstandskrav og de tilhørende data vedr. polygoner/arealer). Hvert arealobjekt skal indeholde 
gyldige arealtypedefinitioner, som hver beskriver de forskellige typer af afstandskrav, der er for 
hvert lag i arealobjektet.  
 

  
 
Som det ses af de to ovenstående figurer kan forskellige GIS - data importeres i det samme 
arealobjekt. Lagene (1110-1210), der vist med rød farve er bebyggede områder. For disse er der et 
afstandskrav i Danmark på 4 gange totalhøjden af møllerne. Dvs. modellen tillader ikke møller i en 
afstand af 4 gange totalhøjden eller nærmere fra hver areal markeret med rødt. Modellen antager 
desuden, at der heller ikke må være møller i det pågældende areal. Bebyggede områder har 
mulighed for dispensation for en afstand af 500 m. Der er ikke indsat anbefalede værdier for 
bebyggelse. Bemærk at der også er indtastet en højde for de forskellige lag i arealobjektet.  
 
Bemærk at to oplysninger vedr. lagene kan anvendes i beregningerne: LA er det specifikke areal 
for en polygon i arealobjektet, LH er højden af det pågældende lag.  
 
Objekter, der analyseres: Møller, mølleområder eller ”Shape”-arealer. 
 
Forud for en konflikttjekberegning skal man oprette nedenstående:  
 
1) Et antal eksisterende eller nye møller.  
2) Et mølleområder (anvendes typisk til irregulære områder) eller  
3) Et “Shape”-areal (en simpel firkant på kortet).  
 
Hver beregning kan anvende mange enkelte møller men kun et mølleområder/møllefirkant. Hvis en 
beregning på flere mølleområder ønskes, kan der oprettes flere i samme mølleområdeobjekt.  
 



 458 7.2. WindPLAN  - Konflikttjek   
 
 
 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)      www.emd.dk      WindPRO-2.4      June 03 

borders  
 Shape Tool Area 

WTG-area with borders of 

the municipality  

 Turbines 

 
 
Efter at have færdiggjort de ønskede arealobjekter og valgt et eller flere objekter, som ønskes 
analyseret er man færdig til at lave den egentlige beregning. Åbn beregningsmenuen i WindPRO 
og tryk på den grønne pil ud WindPLAN – konflikttjek.  
 

 

WindPLAN

M 

 

7.2.3.2 Beregningsopsætning - konflikttjek 
 
Efter at have trykker på WindPLAN - konflikttjek vil beregningsvinduet komme frem. 
Beregningsvinduet består af et antal faneblade. Det første faneblad er næsten tomt – her er der 
mulighed for at brugeren kan indtaste en beskrivelse m.v. Vælg anvendelsesformål til ”Konflikttjek”. 
Der vil nu fremkomme et faneblad til det valgte formål.  
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First: Set purpose! 

Then calculation setup appear  

 
 
I fanebladet vælges de data, som ønskes medtaget i beregninger. 
  

 
 
Arealobjekter (individuelle og arealer): Denne del indeholder de arealobjekter, der omfatter 
geografisk information om beskyttelsesområder og de indtastede afstandskrav. Disse kan 
anvendes til både den møllespecifikke og den regionale beregning. Der er mulighed for at vælge 
en eller flere af de viste arealobjekter.  
 
Møller (kun tjek på specifikke møller): Specifikke møller på kortet, som skal inkluderes i 
analysen (flere møller kan vælges). 
 
Mølleområde eller ”Shape”-firkant (kun tjek på arealer): Disse objekter kan vælges hvis der 
ønskes foretaget en regional beregning på baggrund af én mølletype, som brugeren specificerer 
selv. Bemærk at der kun kan vælges et objekt i denne rubrik.  
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Anvende præprocessering af data: Muliggør anvendelse af præprocessering af data, der kan 
øge hastigheden på beregningerne. Anvendes specielt, hvis data er importeret fra GIS - data. 
Præprocesseringen reducerer antallet af punkter i en beregning, idet at punkter med en indbyrdes 
afstand på mindre end 2 meter opfattes som linier i stedet.  
 
Parametre til areal-konflikttjek: Denne boks er kun redigerbar, hvis der udføres en regional 
beregning på baggrund af en brugerspecificeret mølletype. Parametre i dette felt vil blive anvendt i 
alle beregning på mølleområder eller ”Shape”-firkanter.  
 
Navhøjde, totalhøjde, rotordiameter, effekt: Parametre til anvendelse i forbindelse med 
konflikttjek på arealer. Alle parametre beskriver den mølletyper, der anvendes i 
arealberegningerne.  
 
Skridtstørrelse til beregning: Dette er afstanden mellem de enkelte beregningspunkter i en 
regional konflikttjekberegning. Efter at have indtastet den ønskede skridtlængde vil det samlede 
antal beregningspunkter fremkomme i feltet umiddelbart nedenfor. Bemærk at beregningstiden er 
direkte afhængig af antallet af beregningspunkter og af antallet af polygoner i de anvendte 
arealobjekter. Til orienterende beregninger anbefales et ret groft net (dvs. en stor skridtlængde) – 
normalt vil 1000 beregningspunkter være passende. I senere detailundersøgelser kan 
skridtlængden mindskes og derved øges modellens opløsningsgrad.   
 
Anvend maksimal værdi: Ved at trykke på den knap gennemlæser programmet alle de valgte 
mølletyper og finder maksimalværdier – disse indsættes automatisk på de pågældende pladser i 
de ovenstående felter.   
 
Avanceret: Åbner et nyt vindue, hvor brugeren får mulighed for at vælge enkelte lag i de specifikke 
arealobjekter til og fra. Standardindstillingen er at alle lag er valgt. Hvis flere arealobjekter er valgt 
vil ens lag i de forskellige objekter samles til et menupunkt under avanceret. Derved er der en nem 
mulighed for at fravælge en bestemt landskabstype på én gang. Anvendelsen af denne egenskab 
er specielt af nytte, hvis man anvender GIS - data i forskellige arealobjekter med samme 
lagstruktur. I forbindelse med følsomhedsanalyser er denne mulighed også en god hjælp, da man 
skal lave mange ens beregninger.  
 

 



7.2. WindPLAN  - Konflikttjek  461    

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO 2.4      Juni 03 

 

7.2.4 Beregningsrapport - konflikttjek 
 
Når beregningen er færdig er man i stand til udskrive resultatet af konflikttjek-beregningen. 
Nedenfor er vist de fire rapporter, som genereres ved beregningen. Antal og udseende af 
rapporterne vil variere afhængig af, om der er lavet beregninger på specifikke møller, 
møllerområder eller begge.  
 

  
 
Beskrivelse af rapporterne og deres indhold fremgår af følgende: 

7.2.4.1 Konflikttjek: Hovedresultat 
 
Indeholder detaljerede resultater og kort med møller/mølleområde for konflikttjekberegningen. 
Indeholder også en detaljeret rapport om de valgte møller samt information om alle de krav, der 
ikke kan overholdes med de angivne restriktioner og indstillinger.  
 

 
 
Der er flere muligheder for at lave en brugerdefineret opsætning af rapporten – mulighederne er 
vist ovenfor. Under ”Kort anvendt til udskrift” er der mulighed for at vælge mellem alle de kort, som 
er tilknyttet det pågældende WindPRO - projekt. Der er også mulighed for at indstille størrelsen af 
mølleobjekterne samt den etikette, der indsættes på de enkelte objekter i udskriften. Endvidere kan 
man fra- og tilvælge arealer, der skal medtages i udskriften. Et eksempel kunne være, at man kun 
vil vise områder, hvor der ikke er nogle problemer i at stille møller op. Bemærk at vis man 
fravælger områder, der er beregnet til at kravene ikke kan overholdes kan disse godt blive 
markeret som områder med mulig dispensation i udskriften. Desuden er der mulighed for at til- og 
fravælge hhv. møller- og arealresultater i rapporten: Hovedresultater.  

7.2.4.2 Konflikttjek: Mølledetaljer og arealkort 
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Helsides kort, der viser enten møller eller arealer. Opsætningsegenskaberne er næsten identiske 
med muligheder ved ”Hovedresultat”.  

7.2.4.3 Konflikttjek: Resultat til fil 
 
Denne skriver en tekstfil med resultaterne af konflikttjekberegningen. Hvis der er beregnet på et 
mølleområde vil der også genereres en resultatlagsfil (*.ear), der kan indlæses i et 
resultatslagsobjekt eller i et arealobjekt, hvor den kan anvendes til videre beregninger i forbindelse 
med WindPLAN. Indtast et filnavn i rapportopsætningen (højreklik på rapportnavn før udskrift 
vælges).  
 
Når *.ear-filen skal importeres til et arealobjekt skal følgende intervaller anvendes:  
 

 Udenfor beregningsområde    ]; 2[ 

Ingen begrænsninger   [2; 4[ 

 Anbefalinger overholdes   [4; 8[ 

 Dispensationskrav overholdes   [8; 16[ 

 Restriktionsområder – ingen udbygning  [16; [ 
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7.3. WindPLAN - Synlighed 

7.3.1 Beregningsmetode til synlighedsberegning 
 
Et af de største problemer med moderne møller er deres synlighed. Størrelsen på en moderne 
vindmøller er i området 40 – 100 m (navhøjde) og derfor er der mulighed for at de kan ses selv på 
meget lange afstande. I bjergrige egne kan denne synlighed dog spille en mindre rolle idet 
møllerne skjules bag en bakke/bjerg. Med WindPLAN - synlighedsberegningen er der mulighed for 
at beregne en mølles synlighed i ethvert punkt indenfor ens projektområde. Dette kan anvendes til 
mange formål, der ikke kun behøver at omfatter vindmøller – andre objekter kunne være siloer, 
skorstene, elmaster osv.  I beregningen kan man tildele forskellige områder nogle vægtningsgrader 
således at beregningen kan anvendes til at vise, hvor mange mennesker, der kan se 
møllen/møllerne – det gøres ved at indsætte befolkningstætheden som vægt. En anden mulighed 
er at afstandsvægte synligheden. Er man langt væk fra møllerne kan man måske lige ane dem, 
men i det generelle billede forsvinder de. Beregningsmetoden er den samme som ved ZVI -
beregningen (se kapitel 4). Grundlæggende udføres der en ZVI - beregning i hvert eneste punkt i 
det net man har defineret. Der forestilles en mølle sat i hvert beregningspunkt og der laves en ZVI - 
beregning i samtlige andre punkter – antallet af beregningspunkter, hvor møllen kan ses vægtes 
med den pågældende afstands- og tæthedsvægt og den samlede synlighedsværdi beregnes. 
Metoden kan på mange måder anses som en omvendt ZVI - beregning.  

7.3.2 Beregningsopsætning - synlighed 

7.3.2.1 Datagrundlag - synlighed 
Datagrundlaget til en synlighedsberegning skal foreligge som et eller flere arealobjekter, hvor de 
enkelte landskabstyper angives med højde og vægtning (eksempelvis indbyggere pr. arealenhed).  
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Definitionerne af landskabstyperne i ovenstående er givet med en vægt på 100 i byerne og i en 
buffer-zone om byerne en vægt på 25. Alle andre objekter har vægten 1.  
 
De enkelte landskabstypers højde anvendes til at beregne om møllen overhovedet kan ses. Rent 
praktisk bliver højden af lagene lagt oveni de anvendte højdekonturer og den resulterende 
højdekurvefil anvendes dernæst i synlighedsberegningen.  
 
Med et mølleområde er det muligt at markere der område, som synlighedsberegningen skal 
udføres for – se nedenstående eksempel.  
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Den gule farve angiver beregningsområdet og de skraverede områder angiver områder, der er 
tildelt en vægtning. Man er nu fremme ved at kunne starte en synlighedsberegning.  
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7.3.2.2 Beregningsopsætning - synlighed 
 

 
 
D1 og D2 er som vist på tegningen de to afstande, hvor afstandsvægtningen ændres. Indenfor 
afstande D1 (her er anvendt 5000m) anvendes en afstandsvægtning på 1, denne aftager lineært til 
afstanden D2 (her er den 15000m), hvor afstandsvægten er 0. Disse to afstande kan frit vælges af 
brugeren, dog skal D2 være større end eller lig D1.  
 
Skridtlængde angiver detaljeringsniveauet for synlighedskortet.   
 
Betragterhøjde angiver i hvilken højde over jorden af synligheden skal beregnes.  
 
Objekthøjde er højden af det objekt som hele synlighedsberegningen drejer sig om. Normalt vil 
totalhøjden være det rigtige valg, men der er mulighed for at indtaste enhver værdi.  
 
Baggrundsvægt anvendes i alle de områder, hvor der ikke er importeret eller digitaliseret arealer i 
et arealobjekt. Normalt skal den angivne værdi være ret lav, men en værdi på 0 bør undgås. 
Ønskes vægten 0 for et område bør dette digitaliseres specifikt i et arealobjekt. 
  
Arealobjekter (med vægtningsværdier): Heri medtages alle arealobjekter, der er indstillet til at 
skulle medtages i en synlighedsberegning med en vægtningsfaktor. Vægtningen anvendes til at 
beregne den opsummerede synlighedsværdi. Bemærk hvis der ikke angives nogle arealer, så er 
det fordi, der ikke eksisterer arealobjekter med det pågældende formål i projektet.  
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Arealobjekter (til synlighed): Disse arealer omfatter alle arealobjekter, der anvendes til at 
beregne synligheden for en vindmølle. Alle landskabstyper skal have defineret en højde.  
 
Gem resultat til fil er en mulighed for at gemme kortet over det beregnede og at indsætte dette 
som et resultatslagsobjekt i WindPRO. Er den sidste linie her markeret vil resultatlaget oprettes 
automatisk.  
 
Nedenfor er vist et sådant resultatslag af en synlighedsberegning. Det kan anvendes til at generere 
et nyt arealobjekt, der viser regioner, der er mere følsomme end andre, hvad angår synlighed af 
møllerne. Lav følsomhed i de blå områder – lav følsomhed i de gule. 

 
 
 

7.3.3 Beregningsrapport - synlighed 
Når beregningen er færdig vil der være mulighed for at få vist to rapporter.  
 

 
 
Synlighed - sammenfatning: Viser detaljerne på beregningsopsætningen. Dette inkluderer en 
liste over de anvendte arealer og afstandsvægtningen.  
 
Kort: Et helsideskort, der viser de beregnede synlighedsværdier.  
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7.4. WindPLAN  - sammenvægtning af 
vindressourcen og restriktionerne  

7.4.1 Beregningsmetoder til sammenvægtet 
WindPLAN  
 
Den vindressourcevægtede vindmølleplanlægningsprocedure er en model til sammenvægtning af 
beskyttelsesinteresserne og vindressourcen på et givent sted. Resultatet er identifikation af 
områder, hvor det er optimalt at opstille møller ligesom det også udpeges områder, hvor 
udbygningen skal foregå mere begrænset eller slet ikke. Grundlæggende set antager modellen at 
man i områder med meget gode vindforhold godt kan accepterer møller selvom, der er nogle høje 
beskyttelsesniveauer. Møller vil derfor kun kunne stilles op i områder med lav vindenergi, hvis der 
samtidig er et lavt beskyttelsesniveau. Formålet er at optimere placeringen af møllerne så der skal 
rejses det færreste antal møller som muligt relativt til de mål der er i forbindelse med produktion af 
miljøvenlig energi.  
 
Sammenvægtningsproceduren kræver en eller flere af nedenstående: 
 
Arealobjekt, som indeholder det beregnede vindressourcekort.  
Et eller flere arealobjekter, som indeholder beskyttelsesinteresserne (f.eks. beregnet vha. 
konflikttjek og/eller synlighedsberegningen.  
Et mølleområde, der indeholder en beslutningstabel og det endelige mølleområde (resultatet af 
beregningerne).  
 
Alle informationer om vindressourcen gemmes som grupperede polygoner – dvs. inddelt i 
vindhastigheds- eller vindenergiintervaller. Beskyttelseszonerne er også digitaliseret eller 
importeret i polygoner i et areal objekt. Beskyttelsesinteresserne er også intervalopdelt i henhold til 
deres beskyttelsesværdi. Beskyttelsesværdien er et heltal fra 0 (ingen beskyttelse) til og med 9 
(højeste beskyttelsesniveau). Der kan anvendes flere arealobjekter, der indeholder 
beskyttelsesinteresserne – det er eksempelvis muligt at opdele i miljøbeskyttelsesområder, 
konstruktionsmæssige områder osv. Overlapper to arealer hinanden vil deres beskyttelsesværdi 
blive summeret.  
 
Når vindressourcen og beskyttelsesinteresserne er på plads skal man oprette et 
mølleområdeobjekt, der indeholder en beslutningstabel. Det er denne beslutningstabel, der er 
kernen i hele sammenvægtningen, da det er her, det afgøres om et mølleområde oprettes eller ej. 
Beslutningstabellen indeholder tabelværdier over hvilke samhørende beskyttelsesinteresser og 
vindressourcer, der kan tillade oprettelsen af et mølleområder. 
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Når beslutningstabellen er oprettet vil planlægningsalgoritmen evaluere alle polygoner og oprette 
nye polygoner under anvendelse af en polygonklipperutine. Hvis det er nødvendigt oprettes nye 
beskyttelsesområder (eks. hvis to beskyttelsesområder overlapper hinanden).  
 
De resulterende polygoner er dernæst oprettet ved at programmet tjekker beskyttelsesværdierne 
mod de angivne værdier i beslutningstabellen. Et overblik over proceduren kan ses af 
nedenstående:  
 

 

Wind resource 

Protection interests (1) 

Protection interests (2) Combined protection 

interests (polygons) 

Protection interests (N) 

 

. . . . . 

Decision table lookup 

Create new WTG-area 

polygon? 

 

7.4.2 Beregningsopsætning – sammenvægtet 
vindmølleplan 
 
Alle beregninger udføres i et mølleområde-objekt. 

7.4.2.1 Sammenvægtet vindmølleplan - datagrundlag 
 
Kildedata består af følgende to areal objekter, hvor formålet er sat til ”vindressource” og 
”konflikttjek”.  
 
Vindressource: Her kan man enten digitalisere et vindressourcekort eller man kan importerer et 
WAsP vindressourcekort i arealobjektet. Vælg formål ”vindressource” og tryk på knappen ”Importer 
rsf - fil”. Beslutningstabellen er som nævnt baseret på vindhastigheder eller vindenergi opdelt i et 
antal intervaller, hvorfor det er nødvendigt at opdele data i et antal intervaller (normalt er 3-5 
passende). Nedenfor er vist et eksempel på en rsf - import, hvor data er opdelt i fire intervaller. 
Bemærk at data konverteres fra raster til vektorformat. Konvertering kan tage et stykke tid.     
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Beskyttelsesinteresser: Data med beskyttelsesniveauer skal indlæses i et eller flere 
arealobjekter, hvor formålet er sat til “WindPLAN (konflikttjek eller sammenvægtet WindPLAN)”. 
Data kan enten digitaliseres eller importeres fra GIS - data. Alternativt kan man anvende 
beregningsresultater fra konflikttjek- og/eller synlighedsberegningen. Kontroller at alle arealer er 
angivet en beskyttelsesværdi i intervallet 0 – 9. Hvis der importeres data fra en 
konflikttjekberegning opsættes intervallerne som angivet i afsnit 7.2.3.3. Nedenfor er vist to 
skærmbilleder fra importproceduren. Først klikkes på ”importer fra ear - fil” og dernæst opsættes et 
interval svarende til beskrivelsen i afsnit 7.2.3.3. En synlighedsberegning kan også importeres, 
men der er ikke mulighed på forhånd at give nogle klare intervalgrænser for synligheden. Bemærk 
at data konverteres fra rasterformat til vektor format – det kan godt tage et stykke tid.     
 

  

7.4.2.1 WindPLAN – mølleområde indeholdende 
beslutningstabel 
 
Efter at have oprettet kildedata med et arealobjekt, der indeholder vindressourcen og et eller flere 
arealobjekter, der indeholder beskyttelsesinteresserne er det nu muligt  at oprette et mølleområde-
objekt, hvor de egentlige beregninger kan foretages.  
 

Opsætningen af mølleområde-objektet foregår på følgende måde:  
 

Opret et nyt mølleområde-objekt (ovenstående ikon) 
Vælg hvilke arealobjekter, der skal anvendes i beregningerne 
Vælge fanebladet ”Beslutningstabel”. Vindressourceintervallerne er angivet som kolonner. 
Opret et antal resultattyper (her er anvendt 3: fuldt beskyttet, begrænset udbygning og fri 
udbygning, der hver især angiver udbygningspotentialet i det pågældende område).  
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Udfyld beslutningstabellen. Bemærk at jo højere vindressource des højere beskyttelsesværdi skal 
der til for at udbygningen begrænses) Højre- eller venstreklik på museknapperne for at ændre 
værdierne.  
Tryk på ”Beregn” - knappen for at beregne. 
 
 

 

 
 

7.4.3 Beregningsrapport – sammenvægtet 
WindPLAN 
 
Når beregningen viser et tilfredsstillende resultat kan der laves en egentlig beregning ved at trykke 
på WindPLAN i beregningsmenuen – formålet sættes til Sammenvægtet WindPLAN.  
 
Dernæst kan følgende muligheder anvendes: 
 
Mølleområder med WindPLAN - resultater: Udvælg det mølleområde med resultater fra 
WindPLAN - beregninger, som vist i afsnit 7.4.2.  
 
Genberegn sammenvægtet WindPLAN med opdaterede data: Marker dette felt, hvis der 
ønskes en automatisk genberegning af mølleområde-data (fungerer ligesom “Beregn” - knappen i 
mølleområdet – beslutningstabellen gemmes i det valgt mølleområde-objekt.  
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Når der trykkes OK vil der efter kort tid være mulighed for at udskrive de to følgende rapporter:  
 

 

7.4.3.1 Sammenvægtet WindPLAN: Hovedresultat  
 
Denne rapport giver en oversigt over resultaterne og objekterne inkluderet i analysen. Hver objekt 
rapporteres med antallet polygoner, deres attributter og deres størrelse.  
 
Rapportopsætningen åbnes ved at trykke på rapportnavnet. Her er der mulighed for at ændre på 
baggrundskort og nogle af symbol-opsætningerne.  
 
Mølleområde – udskriftmuligheder: Der 
er også mulighed for at justere udskriften 
af det beregnede mølleområde. Man kan 
vælge mellem vektorudskrivning eller 
rasterudskrivning (standard). 
Rasterudskrivningen er nødvendig pga. 
vektormetodens manglende mulighed for 
at udskrive de huller der måtte være i 
mølleområdet. Det skal stærkt anbefales at 
anvende rasterudskrivning (mindst 
500x500 punkter). Bemærk at mølleområder gemmes i programmet som vektorformat og at 
konvertering til rasterformat først sker i forbindelse med udskrivningsprocessen – denne kan derfor 
godt tage et stykke tid.   

7.4.3.2 Sammenvægtet WindPLAN – detaljeret kort 
 
Et detaljeret kort over de resulterende områder med tilhørende signaturforklaring kan udskrives. 
Udskriftmulighederne er som beskrevet under afsnit 7.4.3.1.  
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7.5. WindPLAN - Terrænprofil 

7.5.1 Anvendelse af terrænprofilet  
 

Der oprettes et rektangel med ”Shape” - objektet (højre værktøjsbjælke). 

Med terrænprofil værktøjet (venstre værktøjsbjælke) aktiveres terrænprofilet. Bemærk at 
der skal være en TIN - beregning baseret på et linieobjekt til rådighed.  
 

 
 
Dernæst genereres terrænprofilet for det angivne rektangel. De gule pile viser hvilken retning man 
ser profilet fra. Man ser altid ind på en af de lange sider – vil man se fra den modsatte side må 
rektanglet drejes 180 grader.  



 474 7.5. WindPLAN - Terrænprofil   
 
 
 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)      www.emd.dk      WindPRO-2.4      June 03 

 
Terrænprofilet kan opskaleres eller kun overhøjes. Der opstår kun en forskel, når objekter (møller 
m.m.) vises på terrænprofilet. Vælges den første mulighed vil alle objekter i terræn blive opskaleret 
med det brugerdefinerede (både højde og bredde), vælges overhøjning derimod, vil kun den 
vertikale del blive opskaleret.  
 

Med den viste værktøjsknap i terrænprofil-vinduet er det muligt at indtegne pile, linier og 
skrive tekst på terrænprofilet. Nedenfor vises de mulige værktøjer.  

  

 
 
Ovenstående viser hvordan et 3D-objekt (indeholdende et billede af et kraftværk) samt tre 
vindmøller vises på et terrænprofil. Der er foretaget en 3x forstørrelse. Den viste linie illustrerer en 
sigtelinie fra kraftværkets venstre afgrænsning – møllerne kan ikke se derfra! 
 
Den del af bakken der er farvet grøn det areal man kan se fra betragtningspunktet, men som ikke 
kan ses helt ude ved den kant, der er nærmest betragteren.  
 
Terrænprofilet har mange anvendelsesmuligheder specielt i forbindelse med vurdering af den 
visuelle påvirkning af landskabet fra de projekterede møller.  
 

 Ved tryk på den viste knap får man mulighed for at ændre indstillingerne (farver). 

  Efter enhver ændring skal man trykke på “render” - knappen for at 
ændringerne udføres. Der er ikke tilknyttet nogen rapport til terrænprofilet, men der er mulighed for 
at gemme terrænprofilet som grafik ved at trykke på diskette-konet.  
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7.6 WindPLAN – Forureningsberegning 

7.6.1 Introduktion til forureningsberegning  
 
Dette modul er et generelt værktøj til at estimerer den potentielle ressource samt 
forureningsreduktionen, der kommer ved opførelsen af en vindmølle eller en møllepark. Der er 
mulighed for at beregne for enhver forureningskomponent, der kan relateres til møllernes 
produktion. Modulet gør det muligt at anvende flere forskellige enhedssystemer (SI / UK og USA).  
 
Da der løbende sker en udvikling i energiproduktionen (både konventionel og vedvarende) kan det 
være nødvendigt at kunne inkludere udviklingstendenser i forureningen fra eksisterende 
energiproduktionssystemer (basislinie-beregninger). Dette kan specielt være anvendeligt i 
forbindelse med Joint Implementation - projekter (JI).  
 
Beregningsrapporten vil opliste alle reduktioner som årlige værdier baseret på den årlige 
mølleproduktion, herunder også under inddragelse af basislinie-scenariet.  
 
Reduktionen i forureningen afhænger af hvilke energikilder, der erstattes med vindmøller. Dette 
kan variere meget i tid (dag-nat, sommer-vinter osv.). For at beregne dette i detaljer kan man 
anvende programmet energyPRO fra Energi- og Miljødata. I forbindelse med WindPLAN - 
beregningen er det et krav at brugeren selv definerer hvilke produktionsenheder, der erstattes af 
vindmøller.   

7.6.2 Beregningsopsætning - forureningsberegning 
 
Beregningen anvender tre database til at beregne ethvert scenarium: 
 
En database med stofgrupper, eks. brændsel, toxider, drivhusgasser osv. Databasen indeholder 
information om hvilket enhedssystem, der anvendes (energi, masse osv.). Der er også mulighed 
for at specificere en gruppe (eks. drivhusgasser), hvor der skal anvendes forskellige vægte på de 
enkelte stoffer til beregning af den samlede miljømæssige effekt. 
 
En database med de enkelte stoffer, eks. CO2, NOx og kul. Hvert stof skal tilknyttes en stofgruppe. 
I databasen angives en komplet beskrivelse af det pågældende stof og der kan angives en 
vægtningsfaktor som beskrevet ovenfor.  
 
En database over energikilder, typisk er der tale om at et kraftværk erstattes af vindmøller. Denne 
database indeholder data vedr. de aktuelle sparede emissioner pr. energienhed, sparet brændsel 
pr. energienhed og arealanvendelse pr. produceret energienhed osv. Denne database indeholder 
typisk også generel information om energikilderne.  
 



 476 7.6 WindPLAN – Forureningsberegning   
 
 
 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)      www.emd.dk      WindPRO-2.4      June 03 

Standard-databasefile for de tre ovennævnte kan findes i mappen \WindPRO data\standards  
Filerne indlæses ved at trykke på ”Hent WindPRO standarder” på hovedsiden af 
beregningsopsætningen. Filerne har følgende navne: 
 
 Stofgrupper:   PollutionGroups_Eng.grp 
 Enkelt stoffer:  PollutionSubst_Eng.sub 
 Energikilder:  PollutionPowers_Eng.esc 
  
Det er muligt at erstatte disse filer med brugerdefinerede databasefiler (se nedenfor). Bemærk at al 
databaseinformation gemmes sammen med rapporten, hvorfor det ikke er nødvendigt med ekstern 
tilknytning når først rapporten er oprettet/gemt.  

7.6.2.1 Forureningsberegning – beregningsopsætning  
 

 
 
Det første faneblad til opsætning af forureningsberegningen er vist ovenfor. Energikilderne er 
hentet fra WindPRO - standarder. Følgende opsætninger kan foretages: 
 
Beregnet ”grøn” energi: Angiv den estimerede produktion for mølleprojektet. Angiv også den 
tilhørende enhed (normalt MWh/år).  
 
Opstartsmåned: Dette er den måned, hvor møllen sætters i drift. Tidspunktet kan være vigtigt, 
specielt hvis der er tale om at beregningerne indeholder en basislinie-beregning også. Basislinie-
beregningen bør inddrages i de tilfælde hvor man forventer at udledningen af stoffer fra 
konventionelle kraftværker aftager med tiden som følge af udvikling og forbedring i disse systemer.  
 
Anslået levetid: Møllens/mølleparkens anslåede levetid (normalt 20 år)). Bemærk at 
beregningsrapporten både angiver årlige reduktioner samt reduktioner for hele projektets levetid.  
 
Konventionel energi: Marker de energikilder der ønskes medtaget i rapporten. Er en energikilde 
ikke markeret vil den blive udeladt af beregningerne.  
 
Hent WindPRO - standarder: Henter de før beskrevne standarder (se afsnit 7.6.2).  
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Rediger enkeltstof: Redigering af enkelte stoffer i den pågældende database (se afsnit 7.6.2.3). 
 
Rediger gruppe: Redigering af stofgruppe (se afsnit 7.6.2.2) 
 
Import: Indlæser standard energikilde - filen (*.esc). Kun den database med energikilder indlæses. 
Databaserne med stofgrupper og enkeltstoffer må dernæst indlæses separat. Databasen med 
energikilder er nok til at beregne en rapport, men den indeholder ikke information om de enkelte 
stoffer.  
 
Eksport: Gemmer standard energikilde - filen (*.esc). Kun den database med energikilder 
gemmes.  
 
Rediger, tilføj, kopier og omdøb: 
Åbner et vindue, hvor det er mulig at redigere i det valgte konventionelle energi - scenarium. Der er 
mulighed for at tilføje og redigere detaljerne i et scenarium.  
 

 
 

Vælges fanebladet “Forureningsstoffer” åbnes et redigeringsvindue, hvor reduktionerne for de 
enkelte stoffer kan angives. Ved at trykke på knappen midt på vinduet (<) er det muligt at ændre 
værdierne for de enkelte stoffer.  
 

  

7.6.2.2 Forureningsberegning - Grupperedigering 
Ved at åbne redigeringsfaciliteten for stofgrupper bliver det muligt at ændre detaljer vedr. 
stofgrupperne. Til venstre er vist standarden for stofgrupper, hvor der er medtaget syv stofgrupper. 
I ”indstillinger” er det muligt at angive om der skal anvendes ækvivalens faktorer og hvilket 
enhedssystem, der skal anvendes.  
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7.6.2.3 Forureningsberegning – Redigering af enkeltstoffer 
I dette vindue er det  muligt at redigere egenskaberne for de enkelte stoffer. Nedenfor er vist 
standardindstillingen i WindPRO. I fanebladet ”Indstillinger” er det muligt at specificere hvilken 
stofgruppe det pågældende stof tilhører samt angiven en ækvivalens-faktor.  
 

  
 

7.6.3 Forureningsberegning - resultater 
 
Efter at have lavet en korrekt opsætning af beregning kan den beregnes og rapporter vedrørende 
beregningerne kan udskrives. Der er mulighed for at udskrive tre forskellige rapporter: 
 

 

7.6.3.1 Emissionsreduktioner: Hovedresultat 
Denne rapport angiver detaljerede reduktionsværdier for hvert år i møllens levetid samt 
summerede værdier for hele levetiden. Hvert scenarium er angivet i hver sin separate tabel. 
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7.6.3.2 Emissionsreduktioner: Detaljer og basisline for 
scenarier 
Denne rapport giver de inddaterede data for hver enkelt scenarium. Rapporten er stort set identisk 
med stofdatabasen kombineret med værdier fra energikilde/scenarie-oversigten.  

7.6.3.3 Emissionsreduktioner: Detaljer om ressourceforbrug 
og emissioner 
Udskriver en detaljeret beskrivelse af alle stofferne og deres tilhørende gruppe.  

7.6.3.4 Emissionsreduktioner – Opsætning af enhedssystem 
Der er mulighed for at vælge mellem flere enhedssystemer, som udskrifterne skal foretages i. 
Derved kan man lave rapporter til forskellige lande, der har forskellige enhedssystemer (specielt 
UK og USA). Bemærk at programmet selv vælger dekade præfiks.  
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7.7 WindPLAN – MapComposer 

7.7.1 Opstart af MapComposer 
 

 MapComposer anvendes til at lave færdige kort til rapporter m.v. MapComposer åbnes 
ved at trykke på ovenstående ikon i den venstre værktøjsbjælke.  
 

 
 
Når MapComposer åbnes viser der sig to vinduer – et med de genererede kort og et med 
indstillingsmulighederne til kortopsætningen.  
 
MapComposer giver følgende muligheder: 
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Der kan angives et navn, så det er nemmere senere at finde kortopsætningen igen – forskellige 
kort (skala, symboler, farver osv.) kan gemmes under hvert sit navn.  
 

 
 
Når markeringsværktøjet er valgt er der mulighed for at markere den firkant på ens baggrundskort, 
som man arbejde med i det videre forløb med MapComposer.  
 
Med knappen ”Vis yderligere detaljer” har man mulighed for at angive opløsning i DPI, hvilket kan 
være en meget vigtig parameter, hvis kort skal trykkes i forbindelse med eksempelvis en VVM - 
rapport.   
 

7.7.2 Udvælgelse af kortudsnit og DPI - indstilling 
 
Ænders DPI vil også den fysiske størrelse af grafikken ændres – dvs. angiver man DPI, så kan 
man umiddelbart se hvor meget plads man skal lave i ens rapport til det pågældende kortudsnit.  
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Hvis man ønsker et større kortudsnit, men den fysiske størrelse og DPI vil bibeholdes kan man 
ændre på zoom-faktoren. Kortet gendannes da med de nye krav og indstillinger.  
 
I eksemplet ovenfor er der lavet et udsnit på 3 x 2 km. Med en DPI på 200 vil kortet fysiske 
størrelse være 59.9 x 40 mm. Målestoksforhold er derved 1: 50.028 – burde være 1:50.000, men 
p.g.a. en mindre unøjagtighed i korttilknytningen er dette ikke tilfældet.  
 

 
Ovenfor er vist hvordan kortet er kopieret til udklipsholderen og dernæst indsat i Word, hvor højden 
er angivet til 40 mm præcist – derved får man et kort i 200 DPI og med skal 1:50.000. 
 
Hvad der indtil nu har været vist er ikke andet end hvad man kan med en almindelig skærmudskrift 
– men i forbindelse med MapComposer er der også mulighed for at få signaturforklaringen gemt 
som grafik.  
 
Det skal nævnes at man nu kan farvelægge højdekonturer efter deres højde over havet (dette 
gøres via linieobjektet).  



7.7 WindPLAN – MapComposer  483    

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO 2.4      Juni 03 

 

7.7.3 Opsætning af symboler i MapComposer 
 

 
 
En stor hjælp når man anvender MapComposer i stedet for skærmudskrifter er at man kan vælge 
forskellige symboler for sine objekter. Det er desuden også muligt at skalere symbolerne for de 
indsatte møller med deres størrelse (effekt, navhøjde osv.)  
 
Der er valgfrihed til at vælge enhver grafik som symbol for en mølle – nogle symboler kan findes 
under WindPRO - standarder, men man kan også brugerdefinere dem. Nedenfor er vist et 
korteksempel, hvor der er forskellige symboler for hhv. nye og eksisterende møller.  

   
 
 
Signaturforklaringen opdateres i takt med at man ændre symbolerne for de indsatte objekter. Som 
ses af ovenstående er der også forskellige indstillingsmuligheder for signaturforklaringen.  
 

7.7.4 Signaturforklaring og andre indstillinger 
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Signaturforklaringen kan som tidligere nævnt også sættes op som brugeren ønsker det. Nedenfor 
er vist det vindue, som signaturforklaring kan indstilles ved hjælp af.  
 

 
 
Skrifttype, baggrundsfarve, liniehøjde (afstand mellem linierne i signaturforklaringen), rammen 
(tykkelse og farve) er der mulighed for at ændre i dette vindue.  
 
Endelig er der nedenfor vist et eksempel hvor selve baggrundskortet er i svage farver (nedtonet) 
og symbolerne er skaleret med møllernes rotordiametre. Desuden er der også vist den etikette 
brugeren har angivet for de enkelte møller samt et vindressourcekort over området. Møller kan 
opdeles på mange måder – fabrikant, højde, effekt, rotordiameter osv. 
 
Bemærk at alle objekttyper fra synlige lag i WindPRO - projektet vises i signaturforklaringen.  
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Når man har sat et kort op med sine egne indstillinger er det nemt at lave en kopi og dernæst 
anvende den i andre sammenhænge, hvor man måske ønsker at vise skyggemodtagere, 
støjmodtagere osv.  Med MapComposer er man ikke længere bundet af de standardsymboler der 
er i WindPRO og det er blevet meget nemmere at lave kort af høj kvalitet til indsættelse i rapport o. 
lign.  
 

 
 
Med MapComposer er det endeligt også muligt at gemme kortet som TIFF - filer. Derved kan der 
også gemmer i CMYK - farver, som er en basal nødvendighed for trykning på offset-maskiner.  
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7.7 Fuglekonflikter 

7.7.1 Fugle og vindmøller 
Ud over støj, skyggekast og visuel effekt er effekter på fugle et af de hyppigst diskuterede emner i 
forbindelse med planlægning og opstilling af nye vindmøller. 
 
De mulige konflikter mellem fugle og vindmøller har været, og er i disse år, genstand for en række 
undersøgelser. Der er således, ved at opbygges en vis viden på området, selvom flere aspekter 
stadig er dårligt belyst og omdiskutterede i fag-ornitologiske kredse. Det vil være for omfattende at 
give en udtømmende oversigt over disse i nærværende sammenhæng. Her skal vi begrænse os til 
at give en kortfattet beskrivelse af de almindeligt anerkendte problemstillinger. Der gives desuden 
en kvikguide, der kan bruges af projektmager eller sagsbehandler, til hurtigt at afgøre om en 
konkret placering kan give anledning til konflikter med fugleinteresser. 
 
Lovgrundlaget: Fuglebeskyttelsesinteresserne og det tilhørende lovgrundlag varierer fra land til 
land, ser man på problemstillingen med danske øjne kan den deles i to grupper: 
 

1) Internationale beskyttelsesinteresser: Herunder hører beskyttelsesinteresserne, som 
knytter sig til de såkaldte EF-fuglebeskyttelsesområder og de såkaldte Bilag 1-arter som 
Danmark gennem sit medlemskab af EU har forpligtiget sig til at beskytte

1
. Til de 

internationale beskyttelsesinteresser hører også en række forpligtigelser i henhold til 
Danmarks ratifikation af RAMSAR

2
- og BERN

3
-konventionen. De internationale 

beskyttelsesforpligtigelser er primært indarbejdet i den danske lovgivning gennem 
bekendtgørelsen om udpegningen og administrationen af de internationale 
naturbeskyttelsesområder i NATURA 2000 netværket

4
. 

2) Nationale beskyttelsesinteresser vedrører især områder, som er udlagt til at beskytte en 
eller flere fuglearter mod forstyrrelser fra f.eks. jagt, sejlads eller anden menneskelig 
aktivitet (vildtreservater mv.). I praksis er der et betydeligt overlap mellem bl.a. 
vildtreservaterne og de internationale beskyttelsesområder. Den nationale Rødliste 

                                                                 
1
 Direktiv 79/409/EEC af 2. april 1979, Council Directive on the conservation of wild birds 

(Fuglebeskyttelsesdirektivet). 
2
 RAMSAR – konvention om vadeområder af international betydning og navnlig 

om levesteder for vandfugle 
3
 BERN – konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt 

naturlige levesteder, Bern 1997 
4
 Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003. Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og 

Ramsarområder)  
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omfatter en lang række yngle-fuglearter (og andre dyre- og plantearter) som er sjældne 
eller meget fåtallige i Danmark. Mange af disse arter findes udbredt også uden for de 
internationale beskyttelsesområder og kan derfor medføre særlige krav til 
beskyttelseshensyn.   

 
Problematikken rummer principielt 3 hovedelementer: 
 

1. Forstyrrelse 
2. Kollisionsrisiko og dødelighed 
3. Fysisk påvirkning af levesteder 

 
Forstyrrelse - Undersøgelser peger på, at visse fuglearter forstyrres af vindmøller, og som følge 
heraf forekommer i reduceret antal i eller omkring vindmølleparker/grupper. Der er imidlertid stor 
variation i graden af forstyrrelse, idet forstyrrelsesafstandene kan variere fra <20 meter til over 1 
km. Denne variation lader til at  kunne henføres til forhold som bl.a. art, øvrige 
landskabselementer, opstillingsmønstre på møllerne, årstid, føderessourcer i parkens nærhed og 
tilgængeligheden af alternative opholdsområder. I dette ligger også en skelnen mellem den enkelte 
arts følsomhed, der kan variere betydeligt afhængigt af om det drejer sig om yngle, raste-
/fouragerings- eller overnatningslokaliteter.  
Forstyrrelsesafstandene fra møllerne medvirker ofte til en fragmentering af landskabet. 
I samspil med andre forstyrrende landskabselementer kan dette medføre at visse områder helt 
undgås som fourageringsområder. 
 
Kollisionsrisiko og dødelighed er det konfliktpunkt der hyppigst dukker op i forbindelse med 
vindmøller . De eksisterende undersøgelser i tilknytning til vindmølleprojekter i Østersø- og 
Nordsø-området (Danmark-Holland-Sverige? m.fl.) antyder at problemet som oftest er af 
begrænset omfang. De fleste undersøgelser peger på lave kollisionrater for fugle i forbindelse med 
mølleparker. Dette betyder imidlertid IKKE at lave dødlighedsrater som følge af kollisioner er 
uproblematiske under alle forhold. Således kan selv få dødsfald i bestande af arter, som først bliver 
kønsmodne i en høj alder (f.eks.  store rovfugle, traner, storke, svaner, stormfugle m.fl.) og som 
har en lav årlig reproduktionsrate, være kritisk, og det i særdeleshed, hvis det drejer sig om 
bestande af arter der i forvejen er antalmæssigt begrænsede. Tilsvarende kan opstilling på 
lokaliteter med meget store trækforekomster eller områder med særlige topografiske forhold (f.eks. 
visse bjergpas og bjergrygge) sandsynligvis medføre et samlet set stort antal kollisioner. 
Etablering af andre høje tekniske elementer i tilknytning til vindmølleparken (f.eks. målemaster og 
luftledninger) bør også vurderes, da disse elementer ofte rummer tilsvarende eller endnu større 
kollisionsrisici for fugle. 
 
Fysisk påvirkning af levesteder: Direkte tab af levesteder som følge af vindmølleanlæg, 
betragtes generelt som ubetydeligt. Etablering af transformatorstationer, luftkabler, ny veje og 
arbejdspladser mv. kan dog sammen med etableringen af selve møllefundamenterne under visse 
anlægsformer medføre, at der skal fældes træer, sænkes grundvandsspejl eller foretages andre 
indgreb, som kan influere på yngle- , fouragerings- eller overnatningsområder for en eller flere 
fuglearter.  
 
For alle tre typer påvirkninger er det altid som udgangspunkt en nødvendighed med et vist 
kendskab til hvilke fuglearter og i hvor store antal disse forekommer i og omkring det planlagte 
vindmølleområde. Med udgangspunkt i disse er det næsten altid nødvendigt med et indgående 
kendskab til den eksisterende viden om populationsbiologi, adfærd og fænologi for fugle generelt 
og vindmøller og fugle specifikt.  Som tidligere anført er problemstillingen for den enkelte lokalitet 
ofte ganske unik, og forstyrrelseseffekter og kollisionsrisici er ofte forskellige fra art til art. Desuden 
er der inden for hver enkelt art forskel på  forstyrrelseseffekter og kollisionsrisici afhængigt af om 
det drejer sig om ynglefugle, rastefugle, overnattende fugle osv.  
 
Vurdering af  områder med potentielle konflikter med vindmøller og fugle kan derfor være kompleks 
og vil derfor ofte kræve inddragelse af specialister.  
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7.7.2 Screening for fugle-vindmølle konflikter 
Uden nærmere undersøgelser er det umuligt med sikkerhed at fastslå om en given placering er 
problematisk i forhold til fugle. Dog kan man som projektmager helt undgå eller reducere 
problemstillingen ved at vælge placeringer med så få potentielle konflikter med fugle som muligt.  
 
Til identifikation af dette, kan en hurtig screening for en række forhold anført i nedenstående tabel, 
være fordelagtig forud for projektforelæggelsen hos myndighederne. 
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