Tak for invitationen til at holde dette lille indlæg. Det handler om hvordan vi, ved at
styre udviklingen i den rigtige retning, kan få meget mere ud af vores landmøller.
For ikke at skuffe de elektrikere og strærkstrømsingeniører, der måtte være i
forsamlingen, vil jeg gerne indlede med at sige, at det egentlig ikke kommer til at
handle ret meget om net-planlægning.
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Det kommer til at handle mere om selve vindmøllen, for budskabet i dette indlæg er,
at vi kan få mere ud af vores vindmøller, hvis bare vi laver en fornuftig udbygning.
Agendaen er lavet sådan, at jeg starter med at fortælle lidt om hvor effektive de
danske landmøller er i dag. Derefter fortæller jeg lidt om hvordan vi kan forbedre
effektiviteten af vindmøllerne. Og for at vise, at det hele ikke bare er skrivebordsteori, så kigger vi på et helt konkret eksempel på en bonde, der har en mark, hvor
han gerne vil installere en vindmølle. Vi vil her se lidt på hvilke udfordringer og
muligheder han har, i bestræbelserne for at få installeret en tilstrækkeligt effektiv
vindmølle.
Til sidst opsumeres konklusionerne.
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Hvis man kigger i de store landes udbygningsplaner op opgørelser over vindenergi,
så er det, der fokuseres på, stort set altid den installerede effekt.
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Men egentlig er det, som det handler om jo hvor meget vindenergi, der bliver
produceret.
Ser man på et godt dansk vindår som 2007, så ser billedet ud som i denne graf. Der
var i 2007 en total installeret effekt på 3147 MW, med de producerede i gennemsnit
over året "kun" 816 MW. Det skyldes jo, at når det ikke blæser, så producerer
møllerne heller ikke, og selv når det blæser, så blæser det sjældent så meget, at
alle møller kører fuld effekt på én gang.
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Hvis man dividerer middeleffekten med den installerede effekt, får man, at man i
gennemsnit udnytter den installerede effekt med 26%.
En anden populær måde at opgøre udnyttelsesgraden er "fuldlasttimer". Antallet af
fuldlasttimer, er det antal timer møllerne skulle køre med fuld effekt, for at levere
deres årsproduktion. Det er den simpleste at beregne, og det er sikkert derfor den
er så populær. Man finder den ved at dividere årsproduktionen med den installerede
effekt, og i 2007 leverede de danske møller således 2271 fuldlasttimer.
Hvis man vil se på landmøllerne isoleret, må man trække havvindmøllerne fra. Det
giver mening, fordi det blæser mere offshore, og de derfor normalt producerer
væsentlig flere fuldlasttimer. Gør man det, og korrigerer til et normalt vindår, finder
man, at de danske landmøller i gennemsnit producerer svarende til 2000
fuldlasttimer – eller 24% af den installerede effekt i gennemsnit.
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Hvis man beregner fuldlasttimerne for alle de danske vindmøller, og plotter dem
som funktion af installationsår, ser billedet sådan ud.
Af det plot ser man dels, at ældre møller, der har mere end 20 år på bagen generelt
ligger ret lavt i middelproduktion, dels at der ikke er blevet installeret ret mange
møller de sidste 8 år, og dels at der i perioden fra 1990 til 2002 stort set ikke er sket
nogen udvikling i hvor mange fuldlasttimer møllerne producerer. De prikker der
ligger højest, er typisk offshore møller.
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Nu er det jo sådan, at vi i Danmark har et mål om at vi gerne vil producere 50% af
vores elforbrug med vindmøller, og i den forbindelse er det ikke uden betydning om
middelproduktionen er høj eller lav.
Dette plot viser vindmølleproduktion og elforbrug i Vestdanmark i 2007. Her
producerede vindmøllerne 25.8% af elforbruget i 2007. Man kan se, at generelt
producerer vindmøllerne mindre end forbruget, men der er enkelte situationer, hvor
vindmøllerne rent faktisk producerer mere end elforbruget. Men hvordan vil det se
ud, hvis man bare forsætter udbygningen som hidtil? Vi kan prøve at gange
vindmølleproduktionen med 2.
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Så kommer det til at se sådan ud. Der vil blive mange situationen, hvor vindmøllerne
producerer markant mere end forbruget – selv i spidslastsituationerne for forbruget,
kan der være situationer hvor vindmøllerne producerer mere end forbruget. I
situationer med lavt forbrug, vil der opstå situationer, hvor der vil produceres mere
end 2500 MW for meget el i nettet. En sådan situation vil kræve massive
udbygninger af elnettet, hvis ikke halvdelen af vindmøllerne bare skal stoppes.
Til gengæld bliver middelproduktionen faktisk på 50% af forbruget.
Men kan man gøre andet?
Ja – det optimale ville jo være, hvis man kunne hæve middelniveauet uden at hæve
maximum-niveauet. Men kan man det?
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Hvis man ser på energien i vinden, og en vindmølles effektkurve, så er der en stejl
del og en flad del.
Den stejle del af effektkurven, er den del hvor møllen har flest driftstimer. Det kunne
man faktisk se i de foregående plot, der viser, at der ret sjældent er nul produktion,
men også ret sjældent er fuld produktion. Produktionen på denne del af kurven
bestemmes udelukkende af møllens rotordiameter. Gør man rotoren større,
producerer møllen mere energi ved disse vindhastigheder. Forbedringen er ligefrem
proportional med det bestrøgne areal.
Den flade del af effektkurven, er der hvor møllen beslutter, at den ikke vil udnytte al
energien i vinden – simpelthen fordi forholdet mellem belastning og
egengiproduktion er for dårligt. Og det er det, der bliver til møllens nominelle effekt,
og som summerer op til den samlede installerede effekt på en møllepark eller i et
land.
Denne kurve er tegnet ved 400 Watt pr kvm. Det svarer til at en mølle med 80 meter
i rotordiameter har en maksimaleffekt på 2000 kW. Hvor man vælger at lægge
denne kurve, bliver bestemmende for dimensioner og kostpriser for gear, generator,
mølletransformer – og ikke mindst nettilslutningen.
Hvis man gerne vil øge produktionen ved dellast, så kan man altså "bare" sætte en
større rotor på møllen – eller købe en mølle med en ekstra stor rotor. Men kan man
nu også det – eller er det bare en gang skrivebords-teori, som ikke holder i
virkeligheden?
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Vi forestiller os lige, at vi har en bonde, som har en mark – et sted i Danmark. Han
drømmer om at sætte en vindmølle på sin mark, som kan supplere hans indtjening
på jorden.
Han ringer derfor til Vestas, og spørger om de vil sælge ham en mølle.
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"Det vil vi bestemt", siger sælgeren. Han bliver faktisk rigtigt glad, og spørger måske
håbefuldt "er det én, som du skal have leveret i år?"
Ja, siger bonden. Jeg har snakket med kommunen, og jeg må rejse en mølle på et
90 meter tårn, og med maks 135 meter til vingetip. Jeg har også fået lavet et
vindstudie, og de siger, at det blæser 6.5 m/s i middelvind. "Så har vi faktisk to
muligheder", siger sælgeren:
1. Vi har den billige, som er en V90/1.8 MW. Den vil producere 5.4 Mio kWh
2. Og vi har den lidt større model V90/3.0 MW. Den vil producere 6.0 Mio kWh
Nu kunne det jo så være sjovt at høre, om nogen kan huske hvordan man beregner
antallet af fuldlasttimer på de to møller.
Beregning…..
Men det er jo fantastisk – bonden kan faktisk vælge at købe en mølle der giver en
meget høj middelproduktion i forhold til den installerede effekt – en mølle der
producerer 3000 fuldlasttimer om året.
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Jeg har lige plottet bondens to muligheder ind her. Den ene er stort set på
middelniveuet, og svarer til en udbygning efter samme model som vi brugte i
90erne. Den anden ligger helt i top, hvad udnyttelse af nettilslutningen angår. Den
overgås næsten kun af offshore møllerne, og så måske et par enkelte meget
velplacerede møller i Vestjylland – og det på trods af af vindforholdene på bondens
mark faktisk var ret middelmådige.
Men hvordan kan det være – spørger bonden, at en 3 MW mølle kun producerer
10% mere end en 1.8 MW mølle?
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Det er fordi, forklarer sælgeren, at de to møller faktisk har nøjagtig den samme
rotor. Det er kun gear, generator og mølletransformer der er forskellig.
Derfor er møllernes produktion ved dellast den samme. Kun ved vindhastigheder
over 10.5 m/s vil 3.0 MW møllen producere mere. Det kan man se på den øverste
kurve.
Hvis man så ser på timefordelingen for vindhastighed på en mark som din, så ser
den ud som kurven i midten, og som du kan se, er der ikke ret mange timer over 10
m/s.
For at få årsproduktionen ganger man de to kurver med hinanden, og får så den
nederste kurve. Den viser så, hvor meget energi der produceres ved forskellige
vindhastigheder. Regner man arealet under kurven ud, får man årsproduktionen.
Arealet mellem den røde og den blå kurve er merproduktionen på 3.0 MW møllen.
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Den er vist selvforklarende…
Der er dog den krølle, at bondens antagelse om at den store mølle er bedst for
miljøet ikke nødvendigvis er rigtig. I et scenarie, hvor udbygningen begrænses af
kapaciteten i transmissionsnettet, vil den store mølle jo næsten blokere for at en
anden bonde sætter endnu en 1.8 MW mølle op, og dermed øger den samlede
produktion af vindenergi med 10 gange så meget.
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Jeg vælger den lille, siger bonden. Og det må man jo fra en systemteknisk
betragtning sige er et godt valg, for det er den der giver 3000 fuldlasttimer, og det
var jo det vi gerne ville have for alle fremtidige vindmøller.
Men…. der er bare det problem, at der står ikke noget om 3000 fuldlasttimer i
Vestas-sælgerens bonusordning. Det Vestas har lovet børsfolkene er omsætning og
MW, og det er naturligvis det sælgeren vil gå efter. Og han har et trumfkort på
hånden. " Det er også en god mølle" siger han, " men du får mere i pristillæg, hvis
du vælger den store…"
"Nå" – siger bonden. "Det må du lige forklare."
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"Det vil sige" siger bonden, for han er ret kvik, "at det pristillæg man får overhovedet
ikke afhænger af årsproduktionen".
"Det er rigtigt" siger sælgeren. " Det afhænger udelukkende af generatorstørrelsen"
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Men du kan se det i disse to grafer hvordan den årlige indtjening fordeler sig.
Forskellen i årlig indtjening er godt nok kun de 10% som 3 MW møllen producerer
mere, men møllen med den store generator beholder pristillæget i 11 år, mens den
lille kun har det i godt 7 år.
Princippet er egentlig, at det er generatorstørrelsen der bestemmer hvor meget man
kan få i pristillæg, og det er rotorstørrelsen, der bestemmer hvor hurtigt den kan
udbetales.
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Hvis man ser på den totale økonomi for de to møller (i en meget simplificeret
form..), ser regnestykket sådan her ud. Over de 20 år producerer 1.8 MW møllen
108 Mio kWh og 3 MW møllen 120 Mio kWh. Der er altså 12 Mio kWh i forskel – og
møllen får 6.6 Mio kr mere i pristillæg. Derfor er middelafregningen for 3 MW møllen
ca 10% højere end 1.8 MW møllen.
"OK" siger bonden. "Jeg tror jeg forstår det". "De sidste megawatter i 3MW
løsningen er lige som at have en brakmark, som man ikke rigtigt kan bruge til noget,
men som er en fordel at have, fordi det giver ekstra tilskud. Det er svært at forstå
meningen med, men det må jo være en fordel for samfundet, siden politikerne har
lavet det sådan"
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Hvilken mølle tror I bonden vælger?
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