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Executive Summary  

The Danish start-up company Windar Photonics A/S has developed a low-cost laser based sensor 

capable of measuring the speed and direction of the wind up to approximately 200 meter in front 

of a wind turbine. The sensor provides more accurate information about the wind flow as 

compared to a traditional cup anemometer and wind vane which typically are mounted on the 

housing of the wind turbine.  

 

The accurate information about the wind flow can be used to better optimize and adjust the 

orientation of the axis of the rotor of the wind turbine with the incoming wind flow. The 

optimization can lead to a higher amount (a few percent) of generated electricity as compared to 

the case were the traditional anemometer and wind vane are used.  

The increased amount of electricity represents an economic value and the low-cost laser sensor 

can thereby potentially increase the profitability of the wind turbine if this value is higher than 

the cost of installing the sensor. 

 

The sensor is targeted for the design-in market (i.e. new wind turbines to be installed) but Windar 

is considering also targeting the retrofit market (i.e. existing wind turbines that can be upgraded 

by being fitted with a laser sensor).  

 

In this context Windar would like to understand and analyze the structure and the potential of the 

retrofit market as compared to the design-in market in order to identify a suitable market 

approach (go-to-market strategy) and explore how this should be prioritized seen in the light of 

Windar’s resources and the amount of value the sensor can provide to currently installed wind 

turbines. 

 

The analysis of the potential of sensor technology reveals that the sensor can increase the 

profitability of wind turbines which typically are having a size larger than 2,5-3 MW. The 

profitability increases with increased size of the turbine. It is believed that the sensor with high 

probability can increase the yearly electricity production with approximately 1.5 percent. 

   

The market potential of the retrofit market is estimated to be less than 1.000 turbines over the 

next 3 years as compared to the design-in market which has a potential of at least 5-10.000 

turbines pr. Year.  Since the market potential of the retrofit market is much lower as compared to 

the design-in market, and since Windar has limited resources, it is recommended that Windar 

should not address the retrofit market at all. 
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Forord 

Dette projekt er udarbejdet som den afsluttende hovedopgave ved diplomuddannelsen HD i 

International Business (HD IB) gennemført ved Copenhagen Business School fra august 2008 til 

juni 2012. 

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Jørgen Korsgard Jensen og Martin Rambusch fra Windar 

Photonics A/S for at inddrage mig i deres forretning og ideer, og for deres bidrag med 

informationer og forslag i forbindelse med frembringelsen af denne HD-afhandling, og ikke 

mindst for den løbende sparring.  

 

Jeg vil desuden gerne takke de personer som jeg har interviewet til dette projekt og derved har 

brugt som kilder.  Ligeledes vil jeg gerne sige tak til min vejleder Steen Ehlers for gode 

kommentarer og ideer til projektets udformning og metodetilgang.  

 

Sidst men ikke mindst går en stor tak til min dejlige kone Annette, som gennem de sidste 4 år har 

været forstående og i høj grad bidraget til, at der var tid til, at jeg kunne hellige mig studierne.  
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1. Indledning 

Den danske virksomhed Windar Photonics A/S er en opstartsvirksomhed, som har udviklet en 

vindsensor, der måler vindens retning og hastighed op til cirka 200 meter foran en vindmølle. 

Måling foran en vindmølle er at foretrække, idet det giver mere akkurate informationer om 

vindretningen og hastigheden, som kan anvendes til løbende til at justere vindmøllens retning 

bedre mod vinden og dermed sikre optimal justering af vingerne til skiftende vindforhold. I 

forhold til konventionelle vindsensorer, som typisk måler vindretningen tæt på vindmøllen, kan 

en mere optimal justering betyde at vindmøllen producerer mere elektricitet, end hvad den ellers 

ville have gjort. Denne øgede produktion af elektricitet kan potentielt forbedre rentabiliteten af 

vindmøllen.  

 

Windars vindsensor er baseret på et velkendt måleprincip, som betegnes LIDAR (Light Detection 

And Ranging). Det grundlæggende i LIDAR-måleprincippet er anvendelsen af laserteknologi, der 

benyttes til at belyse atmosfæren, som ønskes undersøgt. Det unikke ved Windars sensor er dens 

konstruktion, som gør det muligt at anvende en lasertype, der er kendt for at være meget billig i 

forhold til andre lasertyper, man traditionelt har anvendt i LIDAR-sensorer til vindmølle-

industrien. Dette betyder, at Windar potentielt kan fremstille en sensor til en meget lavere 

omkostning end sine konkurrenter, som også producerer LIDAR-sensorer til vindmøller. Den 

lavere fremstillingsomkostning giver mulighed for en lavere salgspris, og derved åbnes der op for 

endnu bedre rentabilitet af en vindmølle, for hvilken man måtte vælge at anvende en LIDAR-

sensor på.  

 

LIDAR-sensorer til vindmøller anvendes i dag kun i eksperimentel udstrækning, men en øget 

rentabilitet øger sandsynligheden for, at man i fremtiden vil se LIDAR-sensorer mere udbredt.  

Potentiallet er i hvert fald stort, idet antallet af vindmøller i verden de seneste 10-15 år har udvist 

en eksplosiv vækst. Der findes i dag i verden fx mere end 140.000 store vindmøller
1
 og bare i året 

2010 blev der installeret næsten 25.000 nye store vindmøller (BTM, 1998-2010). 

 

Windar har på nuværende tidspunkt 3 ansatte og blev etableret i december 2008. Virksomheden 

er delvist finansieret af en række private investorer og SEED Capital. Windar har på nuværende 

tidspunkt funktionsdygtige prototyper af deres LIDAR-sensor som anvendes til indledende 

feltforsøg. Overgangen til pre-produktion forventes at ske inden udgangen af 2012. 

                                                
1 Med en kapacitet på mere end 750 kW. 
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1.1 Problemfelt 

Såfremt man er komponentleverandør til vindmølleindustrien, hvilket er tilfældet for Windar, kan 

man vælge at opdele markedet til vindmøller i følgende to segmenter: 

 

1. Nye vindmøller som skal opsættes og idriftsættes    (Design-in markedet) 

2. Eksisterende vindmøller som er opsat og er i drift   (Retrofit markedet) 

 

I vindmøllebranchen omtales det første marked som Design-in, da man som komponent-

leverandør skal opnå at få sin komponent designet ind i den endelige mølleløsning til slutkunden. 

I forbindelse med design-in forventes LIDAR-sensoren solgt direkte til en vindmølleproducent 

som inkluderer sensoren som del af deres mølleleverance.  

 

Det andet segment omtales i branchen som Retrofit. I forbindelse med retrofit er der tale om at 

man så og sige opgraderer en eksisterende mølle med en LIDAR-sensor, således at den 

fremadrettet kan producere en øget mængde elektricitet i forhold til tidligere. 

 

Windar vurderer at design-in markedet er potentielt af interesse for dem i forbindelse med 

afsætningen af deres LIDAR-sensor. Men da salgsprocessen i design-in markedet kan være 

langtrukken vurderer Windar, at retrofit markedet på den korte bane også kan være af potentiel 

interesse grundet markedets umiddelbare store størrelse med tusindvis af møller, der kunne 

tænkes at have gavn af en bedre vindsensor, som fx den Windar producerer. 

 

Windar ønsker i denne forbindelse at afdække markedsstrukturen af retrofit markedet med 

henblik på overvejelser omkring en markedstilgang (go-to-market strategi) for dette marked og 

hvorledes denne skal ses i Windars samlede afsætningsstrategi indeholdende også design-in 

markedet. 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen afgrænses til følgende hovedspørgsmål: 

 

Hvilken strategisk markedstilgang og hvilke fokusområder bør Windar vælge indenfor retrofit 

markedet sammenlignet med design-in markedet i forbindelse med Windars eventuelle forsøg på 

at adressere dette marked set i lyset af markedsstruktur, markedspotentiale, Windars teknologiske 

løsnings værdiskabelse, samt Windars ressourcer og udviklingsstadie i øvrigt?  

 

med følgende undersøgelsesspørgsmål: 
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Generelt: 

1. Hvad er virksomhedens teknologiske løsnings værdiskabelse? 

2. Hvor stor er værdiskabelsen for den primære anvendelse?   

3. Hvilke karakteristika har de møller som har størst værdi af en LIDAR-sensor? 

 

Interne forhold: 

4. Hvilke kernekompetencer og væsentlige ressourcer er Windar i besiddelse af?  

5. Hvilke forhold bidrager til Windars vedvarende konkurrencemæssige fordele? 

 

Markedet: 

6. Hvad er markedspotentialet for retrofit i forhold til design-in markedet? 

7. Hvad er den geografiske lokation af de primære markedssegmenter som Windar bør 

fokusere på?    

8. Hvilke mulige indsalgskanaler kan identificeres og kan der gives bud på hvilke 

umiddelbare samarbejdspartnere der kunne tænkes at understøtte denne tilgang?  

9. Hvordan bør Windar prioritere en satsning på retrofit markedet i forhold til design-in 

markedet?  

 

Med ’markedstilgang’ menes i denne sammenhæng, hvorledes en virksomhed agter at trænge ind 

på et givent marked og komme i dialog med potentielle kunder, og hvorledes denne tilgang kan 

struktureres i praksis fx i samspil med andre virksomheder.  

 

Tidshorisonten for rammerne af de strategiske overvejelser er 3-5 år.   

 

1.1 Projektets struktur 

Dette projekt kan overordnet set deles op i 3 hovedelementer: 1) En analyse af værdiskabelsen af 

Windars LIDAR-løsning, 2) en ekstern analyse af markedsstruktur og markedspotentiale og 3) en 

intern analyse af Windar. Dette er illustreret i Figur 1. 

 

Da Windar er en teknologitung virksomhed som leverer løsninger til teknisk set komplicerede 

vindmøller, er der som det første valgt at give en introduktion til møllers tekniske opbygning 

(Kapitel 2) og efterfølgende til LIDAR-teknologiens potentiale og begrænsninger (Kapitel 3), 

idet disse forhold er af stor væsentlighed i analysen og uddragelsen af de efterfølgende 

konklusioner. 
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Kapitel 4 omhandler den interne analyse af Windars kompetencer, ressourcer og forhold i øvrigt. 

Kapitel 5 indeholder en række økonomiske betragtninger af vindmøllers rentabilitet og hvordan 

denne er påvirket af anvendelsen af Windars sensorløsning.  

 

Kapitel 6 ser på markedspotentialet ud fra en række valgte afgræsninger som fremkommer fra 

analysen i kapitel 5. Dernæst ses der i kapitel 7, også som led i den eksterne analyse, på 

markedsstrukturen for at identificere potentielle indsalgskanaler.  

 

I Kapitel 8 sammenholdes resultaterne fra den interne og eksterne analyse og der fortages 

ekstraktion af konklusioner og anbefalinger for Windars strategiske markedstilgang og hvilke 

aktører de potentielt bør overveje at samarbejde med. Kapital 9 er perspektivering og Kapitel 10 

er projektets endelige konklusion. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Illustration af projektets elementer. 
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1.2 Metode- og teorivalg 

Fundamentet for projektets samlede løsning med hensyn til teorivalg er: 

 

 The Positioning School (Henry, 2008) 

 Modelværktøjet ”Ressource-based view” (Hamel & Prahalad, 1994) 

 Porters værdikæde-model (Porter, 1985)  

 SWOT paradigmet (Henry, 2008) 

1.2.1 The Positioning School 

Grundtankerne bag the Positioning School er at omverden repræsenterer givne muligheder og 

udfordringer og at alle virksomheder principielt har lige muligheder for at bringe sig i en position 

til at udnytte sådanne muligheder og omgå udfordringerne ved at tilføre de nødvendige 

kompetencer og ressourcer til at understøtte en optimalt valgt strategi. Denne tankegang betegnes 

ofte som en ”outside-in” tilgang, hvor omgivelserne er toneangivende for hvad virksomheden bør 

gøre for at konkurrere.  

    

I the Positioning School tillægges hårde data en stor vægt og disse afdækkes gennem en analytisk 

proces. Baseret på en analyse af elementer i omverdenen kan der udledes vigtige forhold som bør 

iagttages og som derfor påvirker en virksomheds valg af strategi som værende den mest 

hensigtsmæssige at følge i fremtiden.  

 

Det er valgt at tillægge tankegangen bag the Positioning School stor vægt i nærværende projekt, 

da analysen af LIDAR-løsningens værdiskabelse sker med udgangspunkt i økonomiske 

betragtninger (rentabilitetsanalyse) som i sagens natur er hårde data og da konklusionerne kan 

forventes at have afgørende indflydelse på de efterfølgende strategiske valg.    

 

En anden årsag til at det vælges at anvende tilgangen bag ”the Positioning School” er, at Windar 

er en start-up virksomhed og det er derfor forventeligt at virksomheden har begrænsede 

ressourcer og kompetencer, hvilket betyder at virksomhedens strategiske valg i stor udstrækning 

bør formes af omverden. Dette kan fx munde ud i en anbefaling af hvorledes virksomheden bør 

prioritere sin indsats og udforme elementer i sin strategi for at opnå den største mulighed for 

succes.  

1.2.2 Ressource-based view 

Den interne analyse af Windar tager udgangspunkt i modelværktøjet ”Ressource-Based View” 

(Hamel & Prahalad, 1994). I modsætning til ”the Positioning School” er dette modelværktøj en 

såkaldt ”inside-out” tankegang hvor en virksomheds ressourcer og kompetencer danner 
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grundlaget for en udvalgt optimal strategi. Og skulle en virksomhed have mangler i ressourcer og 

kompetencer kan disse ifølge Grant (1991) efterfølgende tilføres. 

 

Dette modelværktøj er blevet valgt da det er et eminent værktøj og god ramme til at fortage en 

intern analyse af en virksomhed, hvorved man tilsikrer at alle dele af virksomheden bliver belyst.  

 

Et af kritik punkterne på ressourced-based-paradigmet er at det ikke i særlig stor grad tager højde 

for såkaldte ikke-håndgribelige ressourcer (eng. intangible ressources) såsom fx 

virksomhedskulturer som ikke er mobile og ofte er meget unikke for den enkelte virksomhed.  

 

For en lille start-up virksomhed kan sådanne ikke-håndgribelige ressourcer være endda meget 

vigtige i form af det som kaldes ”entreprenørskab”. Ifølge Alvarez&Busenitz (2001) kan 

entreprenørskab dække over elementer som viden, indsigt, hurtig reaktionsevne, evnen til at 

kombinere ressourcer på en unik måde mv. Dette er en ressource i sig selv som også vil blive 

inddraget i analysen, hvorved vi tager højde for kritikpunktet af ressourced-based-paradigmet. 

 

I forbindelse med den interne analyse inddrages VRIO-paradigmet (Barney,1991) som anvendes 

til at afgøre hvilke ressourcer og kompetencer der kan betegnes kernekompetencer. VRIO-

paradigmet er nærmere gennemgået i afsnit 4.1 hvor det anvendes. Dette paradigme er udvalgt da 

det er netop er eminent til at undersøge om hvilke ressourcer og kompetencer som understøtter en 

virksomheds vedvarende konkurrencemæssige fordele.   

  

1.2.3 Værdikæde-model 

Det er blevet valgt at inddrage Porters værdikæde-model (Porter, 1985). Modellen anvendes til 

at: 

i) identificere mulige elementer hos Windar som kunne repræsentere vigtige kompetencer 

og som skal undersøges i den interne analyse. 

ii) afdække mulige indsalgskanaler i forbindelse med en analyse af markedsstrukturen. 

 

Med hensyn til i) så er værdikæde-model yderst anvendelig da modellen er blevet udviklet til en 

fremstillingsvirksomhed, hvilket Windar netop er. I den interne analyse anvendes modellen 

således til at identificere de værdiskabende aktiviteter hos Windar og derved identificeres kilder 

til kernekompetencer hvilket er et centralt element i de overordnede og efterfølgende strategiske 

overvejelser. 
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Med hensyn til ii) så anvendes modellen i en udvidet form til at analysere markedsstrukturen, idet 

det ønskes at få kortlagt hvorledes værditilvæksten sker i industrien og derved kan mulige 

salgskanaler identificeres. Modellen er oprindeligt ikke udviklet til analyse på meso-niveau
2
, men 

grundtanken om at de primære aktiviteter repræsenterer en værdikæde kan uden større problemer 

anvendes på meso-niveau, hvorfor det også vælges at gøres i nærværende projekt.  

1.2.4 SWOT paradigmet 

Teorivalget “The Positioning School” og “Ressource-Based View” repræsenterer principielt to 

fundamentale forskelige tilgange til strategi-formulering (outside-in versus inside-out), men det 

rådes der bod på ved at samle elementerne i SWOT paradigmet (Henry, 2008).  

 

En SWOT analyse er et meget udbredt værktøj som virksomheder kan bruge til at sammenholde 

sine interne stærke og svage sider og de eksterne muligheder og trusler som eksisterer i markedet. 

SWOT paradigmet bliver af nogen beskyldt for at være en forenkling af problemstillingerne og 

utilstrækkelig som analyseramme, men det er velkendt at SWOT er en god måde at indramme og 

konkludere på resultaterne af såvel den interne og eksterne analyse. 

 

Med denne tilgang det nemlig muligt at designe en balanceret strategi mellem de interne og 

eksterne forhold. Denne tilgang omtales også som ”the Design School”, hvor strategien designes 

som et optimum blandt de interne og eksterne forhold og rammer. 

 

I nærværende projekt er styrker og svagheder blevet udledt med udgangspunkt i “Ressource-

Based View” og værdikæde-modellen, mens muligheder og trusler er udledt via “The Positioning 

School” og til dels værdikæde-modellen. 

 

Det er vigtigt at understrege at styrker og svagheder for virksomhedens interne forhold skal ses 

relativt i forhold til konkurrenter når de vurderes, hvilket også vil blive gjort i det følgende. 

1.2.5 Oversigt over teorivalg 

Kombineres ovenstående paradigmer og modeller er det vurderingen, at der fås en passende 

teoretisk ramme som er velegnet til at fortage en såkaldt bottom-up analyse af Windars og 

omverdens forskellige elementer af relevans for at besvare problemformuleringens 

undersøgelsesspørgsmål.  

 

Samlet set er projektets teorivalg som vist i Tabel 1. 

 

                                                
2 Industri-niveau.  
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Analyse Kapitel Teori 

Intern analyse (Windar) 4 Ressource-Based View, Værdikæde, VRIO 

LIDAR-sensorens værdiskabelse 5 (+3) The Positionering School 

Markedspotentiale (Eksterns analyse) 6 The Positionering School 

Markedsstruktur (Ekstern analyse) 7 Værdikæde-model 

Strategisk Markedstilgang 8 SWOT paradigmet 

Tabel 1 Oversigt over projektets teorivalg 

1.3 Afgrænsninger 

I det følgende vil de afgrænsninger der er valgt i projektet blive gennemgået. 

 

Det konkurrencemæssige miljø 

I forbindelse med den eksterne analyse er det valgt ikke at udføre en detaljeret brancheanalyse 

(set fra Windars synvinkel) og derfor ikke inddrage dette i de strategiske overvejelser for Windar. 

Med brancheanalyse tænkes her på fx at anvende Porters-five-forces model (Henry, 2008). 

Årsagen til denne afgrænsning er, at det vurderes, at brancheanalysen kun vil bibringe sekundære 

effekter i forhold til de overordnede undersøgelsesspørgsmål som problemstillingen lægger op til. 

 

Det generelle miljø 

Der afgrænses også fra at forholde sig til helt overordnede makroforhold som kan have 

indflydelse på vindmøllebranchen og derved indirekte på Windar. Med makroforhold tænkes der 

på fx på politiske trends, lovgivning, konjekturer mv. Forhold som typisk ville kunne afdækkes 

med udgangspunkt i PESTEL paradigmet (Henry, 2008). Årsagen til denne afgrænsning er, at det 

umiddelbart vurderes at sådan makroforhold vil være af mindre relevans på den korte tidshorisont 

og set i lyset af de helt overordnede betragtninger som problemformuleringen ligger op til.  

 

Alternative afsætningsformer 

Der afgrænses fra at vurdere alternative markedstilgange og afsætningsformer såsom licensering 

eller joint-venture arrangementer (Bartlett, 2008). Det respekteres at Windar har valgt at et 

centralt element i deres strategi er ønsket om at være en uafhængig og selvstændig producent som 

leverer hardwareløsninger som deres ydelse til kunderne.  

 

Rentabilitetsanalyser 

I forbindelse med rentabilitetsanalyser på vindmøller laves der en generaliseret og overordnet 

tilgang på tværs af landene, hvor der ikke inddrages forhold såsom skatteeffekter eller forskellige 

virksomhedsordninger som de enkelte lande måtte have. I nærværende projekt afgrænses der 
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således fra disse detaljer, da det vurderes at være vigtigere for Windar på nuværende tidspunkt, at 

få afdækket de generelle forhold frem for detaljerne fx i et udvalgt land.  

 

Mulige samarbejdspartnere 

I forbindelse med afdækningen af mulige salgskanaler, bliver en række mulige samarbejds-

partnere forsøgt identificeret og udvalgt. I forbindelse med udvælgelsen af sådanne samarbejds-

partnere bliver der primært skelnet til deres overordnede position i markedet og ikke til deres 

interne forhold i øvrigt. Der afgrænses derfor fra at undersøge og inddrage samarbejdspartnernes 

forhold såsom deres økonomiske situation, størrelse, kernekompetencer, nuværende samarbejder 

osv. Forholdene er relevante at forholde sig til i en udvælgelsesproces, men afgrænsningen sker 

pga. tidsbegrænsninger i nærværende projekt.  

 

Det vurderes at ovenstående afgrænsninger er meningsfyldte og i sig selv ikke er så indskræn-

kende at de vil have indflydelse på konklusionerne som uddrages af nærværende analysearbejde 

for førnævnte undersøgelsesspørgsmål. 

  

Øvrige afgrænsninger vil blive anført i teksten hvor det har relevans. 

 

1.4 Dataindsamlingsmetoder og kildekritik 

Informationerne og datagrundlag i dette projekt er en kombination af primære og sekundære data.  

 

Interviews: 

De primære data udspringer af semi-strukturerede interviews i henhold til retningslinjerne i 

Bryman&Bell (2007) for at afdække dels forhold omkring markedsstrukturen og dels 

teknologiens potentiale og begrænsninger. Interviewene omfatter følgende:  

 

1. Interviews med 3 uafhængige forskere af vindmølle-teknologi (Risø DTU) 

2. Interview med konsulenthus indenfor vindmølleindustrien (Make-Consult) 

3. Interview med 1 person med tilknytning til Windar (investor/direktør) 

4. Interview med 1 person fra en leverandør til vindmølleindustrien (Svendborg Brakes) 

 

Data indsamlet i forbindelse med 1. og 2. tillægges speciel stor vægt da de vurderes til at være 

meget objektive i deres vurderinger og neutrale i den information de har overleveret, hvorimod 

data fra 3. og 4. delvist
3
 kan være farvet af personernes tilknytning til Windar.  

                                                
3 Personen er Windars direktør fremadrettet. 
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Markedsdata og markedsanalyser 

De sekundære markedsdata (kvantitative) er indhentet fra specielt BTM Consult som i 

vindmøllebranchen anses for at være blandt dem som har de meste nøjagtige og fyldestgørende 

optegnelser af blandt andet historiske data af mølleinstallationer i verden. Projektet har fået 

adgang til data som ikke umiddelbart er tilgængelige for alle.  

Ligeledes er der anvendt en række markedsanalyser fra anerkendte og uafhængige analyse-

virksomheder som Frost & Sullivan og Business Insights til at belyse en række markedsforhold. 

 

Videnskabelige artikler og analyser 

Derudover er der anvendt en stor del af videnskabelige artikler til at belyse vindmølleteknologi 

og LIDAR-teknologiens muligheder og begrænsninger. Disse tillægges stor vægt da de i vid 

udstrækning kan forventes at være fra objektive kilder som ofte er såkaldte peer-reviewed 

tidsskrifter.   

 

Endvidere er der gjort brug af analyser og data fra en lang række af nationale og internationale 

vindmølleorganisationer og statslige organisationer (ministerier) der løbende undersøger fx 

markedsudvikling og teknologiske fremskridt. Gældende for disse analyser er, at de vurderes 

troværdige idet de ofte er tilvejebragt med samtidig deltagelse af mange aktører fra branchen og 

forskningsmiljøer.   

 

Leverandørinformation 

Sidst men ikke mindst er der anvendt publicerede informationer fra leverandører til 

vindmølleindustrien, herunder leverandører af sensorteknologi, og disse er i sagens natur ikke 

objektive, hvorfor det i nærværende projekt er forsøgt at krydstjekke sådanne informationer og 

deres kildehenvisninger, med henblik på at vurdere og tilsikrer deres validitet.  

 

Nærværende projekt er således samlet set baseret på information, som vurderes at være 

troværdigt. I det omfang der henvises i det efterfølgende til ovenstående kilder eller kendt teori, 

er der specifik henvisning til den pågældende kilde. 
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2. Introduktion til vindmøllens opbygning og operation 

I det følgende vil der blive givet en kort introduktion til nogle fundamentale forhold omkring 

vindmøllers opbygning, funktioner og driftstilstande. Der fokuseres udelukkende på forhold som 

er af relevans i forbindelse med overvejelser omkring LIDAR-sensorens indarbejdelse i en 

vindmølle. Ønskes der en bredere introduktion til vindmøller kan der fx henvises til (Gipe, 2004). 

 

Læsere som er bekendt med vindmøllers opbygning kan springe dette kapitel over. 

2.1 Vindmøllens elementer 

Der findes et utal af vindmølledesigns, men det altdominerende mølledesign til kommercielt brug 

er den 3-bladetde mølle med vandret akse. Figur 2 illustrerer møllens opbygning og dens centrale 

elementer.  

 

 
Figur 2 Illustration af en vindmølles opbygning. Kilde (USITC, 2009) 

 

Møllens centrale elementer har hver deres funktion som er nærmere beskrevet i Tabel 2. 
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Element Funktionalitet 

Rotoren ’Næsen’ af møllen som sammenholder vingerne og rotor-aksen der 

overfører rotationskraften til en elektricitetsproducerende generator via 

en gearkasse 

Gearkasse Omsætter rotorens lavfrekvente omløb (typisk < 1 omdrejning pr sek.) 

til højere omløbstid som påkrævet af generatoren (eng. Gear box). 

Anemometer Måler vindens hastighed 

Vindfane Måler vindretningen (eng. wind vane). 

Nacelle Møllens hus hvorpå rotoren er monteret og som indeholder gearkasse, 

generator, elektriske systemer mv. Nacellen kan drejes i forhold til 

tårnet 

Tårn Den bærende konstruktion hvorpå nacellen er monteret (eng. tower) 

Krøje Krøjemotor og krøjedrev bruges til at dreje nacellen omkring tårnets 

akse (eng: Yaw motor + drive). 

Bremse Bremse som kan aktiveres når møllen skal standses fx pga fejl eller for 

høj vindhastighed (eng. brake). 

Pitch Indstilling af vingernes vinkling (drejning) i forhold til det 

indkommende vindflow (eng. pitch). 

Kontrolsystem Samlet betegnelse for et computer-system, som måler og overvåger en 

række drift-relaterede parametre og som styrer og regulerer alle møllens 

funktioner.   

 

Tabel 2 Oversigt over en vindmølles centrale elementer. 

2.2 Kontrolsystem 

Adskillige parametre skal registreres og behandles af et kontrolsystem for at sikre korrekt drift af 

møllen (Knill & Oakey, 2012): 

 

 Vindhastighed 

 Vindretning  

 Rotorhastighed 

 Vingernes justeringsvinkel (pitch) 

 Møllens (nacellens) orientering (kompasretning) 

 Rotorens drejningsmoment (omdrejningshastighed) 

 Genereret elektricitet 

 Belastninger 
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Kontrolsystemet i en vindmølle behandler disse input parametre og ud fra en algoritme for en 

defineret driftstilstand, regulerer systemet efterfølgende nogle forskellige styrefunktioner i 

møllen. Som minimum styres følgende 3 overordnede funktioner: 

 

1) Krøjesystem (eng.; yaw):  

Systemet anvendes til løbende at holde rotoren vinkelret op mod vinden alt efter 

vindretningsskift. Systemet anvendes i mellemstore og store systemer, mens der i mindre 

møller (fx gårdmøller) kan anvendes et vindror til mekanisk at regulere (tvinge) møllen op 

mod vinden (Gipe, 2004).    

 

2) Pitch-system (eng.; pitch):  

Pitch-kontrollerede vindmøller arbejder efter et princip om at når rotorens 

drejningsmoment bliver for højt, så aktiveres en pitch-reguleringsmekanisme som vinkler 

vingerne en smule ud af vinden for at undgå overbelastninger i vingerne, i møllens 

konstruktion og på generatoren. Pitch-reguleringsmekanismen kan reguleres enten ved 

servomotorer eller hydrauliske systemer. Ikke alle ældre mølledesign har et aktivt pitch-

system, men anvender i stedet et specielt vingedesign som gør at rotorhastigheden 

begrænses (Gipe,2004). Mere end 90% af mølletyperne på mere end 1.5 MW, som 

udbydes i dag, har indbygget pitch-kontrol (BTM,2010)
4
. 

 

3) Bremsesystem:  

Systemet omfatter en bremseklods monteret over bremseskiven forbundet til en 

hydraulisk pumpe. Bremseskiven kan aktiveres for at stoppe rotoren i nødsituationer. 

 

2.3 Vindmøllens tre driftstilstande (Region 1-3)  

En mølle har 3 driftstilstande som kaldes region 1, 2 og 3 som illustreret i Figur 3. En vindmølle 

sættes først i drift når vinden når op over en vis vindhastighed (6 m/s i eksemplet i Figur 3), og 

omvendt så begrænses rotorens omdrejningshastighed også når vindhastigheden kommer op på et 

vist niveau. Stiger vindhastigheden over typisk cirka 25 m/s så stoppes møllen helt for at undgå 

skader. 

                                                
4 Tabel 2-11 i referencens side 32. 
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Figur 3 Produceret elektricitet fra en vindmølle som funktion af vindhastigheden. En vindmølles 3 forskellige 

drift-tilstande er angivet. Eksempel med en 2.5 MW vindmølle fra Pao (2009). 

 

Maksimering af den elektricitet som en mølle kan producere under givne vindforhold er primært 

af relevans for Region 2 idet møllens rotorhastighed i Region 3 allerede holdes konstant og 

derved ikke udvinder hele vindens energier. Man kan sige at udnyttelsesgraden
5
 i Region 3 for 

møllen i forhold til vindens energi falder som vindhastigheden stiger. Opnåelse af en høj 

udnyttelsesgrad for Region 2 er af største vigtighed for en mølles rentabilitet da vinden typisk i 

mere end 60% af tiden har en hastighed der gør at møllen opererer i Region 2 (Pedersen et al, 

2010).  

2.4 Kapacitetsfaktor og forventet elektricitetsproduktion 

En vindmølle med en kapacitet på 1 MW vil maksimalt årligt kunne generere elektricitet 

svarende til 8.760 MWh (= 24 timer x 365 dage x 1 MW = Pmax), hvis møllen altså kørte i region 

3 hele tiden. Men da det jo ikke blæser hele tiden vil den gennemsnitlige årlige produktion, Pårlig, 

blive mindre. Forholdet mellem den maksimale produktion og den gennemsnitlige 

elektricitetsproduktion på den lange tidshorisont kaldes kapacitetsfaktoren: 

 

Pårlig  = Ckapacitet x Pmax      Ligning 1 

 

                                                
5 Dvs. produceret elektricitet i forhold til den energi som vinden repræsenterer indenfor rotarens areal. 
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Kapacitetsfaktoren varierer med geografi idet det blæser mere og hyppigere i nogle områder end i 

andre. Kapacitetsfaktoren rundt omkring i verden varierer fra cirka 20 - 40% (BI, 2010). 

Hvis man sammenligner den gennemsnitlige vindhastighed et år med det efterfølgende år for en 

given lokation, vil man observere at der kan være endda meget store variationer på fx op til 20%, 

hvilket betyder at den årlige kapacitetsfaktor i praksis varierer meget (Coelingh & Sluijs,2004).  

2.5 Krøjefejl  

Et af de primære kriterier for at udvinde energi fra vinden er at rette rotoraksen op mod den 

dominerende vindretning. Dette gælder kun for vindmøller med en vandret rotorakse. Vindmøllen 

siges at have en krøjefejl (eng. yaw error) hvis rotorens akse ikke er justeret korrekt til vinden. En 

skæv vinkel betyder, at en lavere andel af energien i vinden vil passe gennem rotorarealet og 

derved reduceres potentielt elektricitetsproduktionen fra møllen. Denne reduktion vil dog kun 

forekomme såfremt møllen opererer i den såkaldte Region 2.  

 

Reduktionen i elektricitetsproduktionen for Region 2 følger i teorien ligningen: 

cos
2
(Vinkelkrøjefejl), men eksperimentelle resultater (Risø-1330, 2002) har vist, at i praksis kan 

reduktionen være endnu mere og følger ligningen cos
3
(Vinkelkrøjefejl).  Resultaterne fra (Risø-

1330, 2002) er gengivet i Bilag 1. En permanent krøjefejl på fx bare 8º vil derfor betyde at den 

årlige elektricitetsproduktion Pårlig vil blive reduceret med 1,7%
6
.  

2.6 Vindmåling 

Den traditionelle måde at estimere retningen og hastigheden af den indkommende vindstrømning 

er ved hjælp af en cup anemometer og en vind fane som er monteret bagerste oven på nacellen 

(se Figur 2). Denne målemetode er ofte unøjagtigt da vingernes rotation og andre vindmøller 

medfører turbulens i vinden hvor måleren er placeret. 

 

Anvendelsen af et cup anemometer og vindfane er først og fremmest vigtig i opstartsfasen, mens 

man under drift i mere avancerede møller kan registreret vindhastigheden og retningen med mere 

avanceredet løsninger så som ultralydssensorer eller måske i fremtiden sensorer baseret på 

laserteknologi (LIDAR-sensor). I mere avancerede tilfælde kan der også være 

belastningssensorer i vingerne som registreret vingens belastning kontinuertligt, hvilket kan 

bidrage til information omkring den indkommende vind.   

 

                                                
6 = (1-Cos3(8 º))*60%. De 60% repræsentere andelen af møllens drift i region 2 på et år, jf. afsnit 2.3. 
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3. LIDAR teknologiens potentiale og anvendelser 

I det følgende vil måleprincippet for en LIDAR-sensor og dens forskellige anvendelser samt 

potentialet for dens værdiskabelse bliver gennemgået. 

3.1 Introduktion til LIDAR-sensor 

En LIDAR-sensor svarer til den mere velkendte radar og kan opfattes som en laser-radar. LIDAR 

er en forkortelse og står for ”LIght Detection And Ranging”. Grundprincippet er velkendt og er 

illustreret i Figur 4 og er baseret på at man udsender en lysstråle fra en laser i en given retning, og 

at en del af lyset bliver reflekteret fra partikler og vanddråber som findes i atmosfæren.  

 

 
  Figur 4 Illustration af grundprincippet i en LIDAR-sensor. Kilde: (NREL, 2006). 

 

Det reflekterede lys opfanges af en detektor som sidder ved siden af laseren. Såfremt det blæser 

vil partikler og vandråber i atmosfæren have en hastighed som kan måles via det frekvensskifte 

som refleksionen medfører. Måleprincippet er identisk med princippet i politiets 

hastighedsmålere som også anvender lasere hvor lysstrålen reflektere fra kørende biler.  

 

Udover vindhastigheden kan også vindretningen fastlægges med en LIDAR-sensor ud fra en 

matematisk vektoranalyse som baseres på mindst to målinger foran møllen. Det vil sige at 

laserstrålen udsendes i minimum to forskellige retninger foran møllen som illustreret i Figur 5.  

 

Principielt kan en LIDAR-sensor som kan scanne sin laserstråle rundt foran møllen afdække og 

måle vindhastigheden og retningen i mange punkter foran en mølle i en slags 3-dimensionel 

afbildning. Denne 3-dimensionelle information kan anvendes til meget avanceret kontrol af fx 

vingernes pitch (Pao, 2009). En delvis 3-dimensionel afbildning i form af en konisk kegle kan 

fremkomme ved at laseren monteres på rotorens næse (som illustreret i Figur 5 til venstre) og 

derved drejes rundt med vingernes rotation. Alternativ kan der i LIDAR-sensoren indbygges en 

scannemekanisme så laserstrålens retning kan scannes 3-dimensionelt foran møllen. 
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Rækkeviden for en LIDAR-sensor er typisk kun nogle få hundrede meter
7
 da det reflekterede lys 

på længere afstande bliver for svagt til at kunne blive detekteret. 

LIDAR-måleprincippet har en problemstilling med at det ikke kan fungere specielt godt i fx 

regnvejr, snevejr og under tågede forhold. Dette hænger sammen med at den store mænge vand 

som atmosfæren indeholder under sådanne vejrforhold dæmper laserlyset for meget til at 

detektering af det reflekterede lys er muligt. En vindmølle som anvender en LIDAR-sensor er 

derfor nødsaget til altid at være udstyret med mindst én anden type sensor som fungerer under de 

for LIDAR-sensoren ugunstige vejrforhold. 

 

  
 

Figur 5 Venstre: Illustration af en LIDAR-sensor som scanner luftrummet foran en vindmølle (NREL, 2006). 

Højre: Illustration af at to laserstråler udsendes foran møllen i en permanent retning i forhold til møllen som 

alternativ til en konisk scanning (Risø-1741, 2010). 

 

3.2 LIDAR-sensorens anvendelser 

En LIDAR-sensor har 3 overordnede anvendelser (Upwind, 2011):  

 

1) Vind-profilering ved et landområde forud for etablering af en møllepark. 

2) Indbygning i møllens kontrolsystem med henblik på øget strømproduktion.  

3) Indbygning i møllens kontrolsystem med henblik på belastningsreduktioner af møllen. 

3.2.1 Vind-profilering 

LIDAR-sensorer til brug for vind-profilering ved landområder i forbindelse med at udvælge den 

bedste placering af kommende vindmøller, startede for 5-10 år siden og er relativt udbredt i dag, 

                                                
7 Dog hævder firmaet SgurrEnergy at deres produkt Galion kan række op imod 4 km. 
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idet det giver er meget store besparelser i forhold til andre metoder (PowerE, 2011). Det hænger 

sammen med at en LIDAR-sensor typisk kan anbringes på jorden og alligevel måle vindflowet 

flere hundrede meter oppe i luften. Som alternativ til denne form for målinger skal man opstille 

midlertidige master af fx 50 meters højde som har påmontereret et cup anomometer og vindfane. 

Ved vind-profileringer på havet er besparelserne ved anvendelsen af en LIDAR-sensorer endnu 

større da opsætningen af en målemast på havet nemt kan koste US$
8
 1 mio. Ved brug af en 

LIDAR-sensor kan man som alternativ anbringe denne på en fyldende platform (Windcube, 

2012).  

 

For at LIDAR-sensorer kan benyttes til vind-profilering, kræves det at den kan scanne 

laserstrålen rundt og derved fortage en vis grad af 3-dimensionel afbildning. Windars LIDAR-

sensor kan ikke scanne laserstrålen rundt, hvilket hænger sammen med at Windar bevidst har 

valgt at deres løsning designmæssigt ikke skal målrettes denne anvendelse.  

3.2.2 Potentialet for forøgelse af elektricitetsproduktion 

Det har tidligere været dokumenteret at en LIDAR-sensor generelt måler både vindhastigheden 

og vindretningen korrekt
9
. I modsætning hertil har der været talrige rapporter om at den hyppigt 

anvendte konfiguration med cup anemometer og vindfane pga. af dens placering på nacellen ikke 

måler korrekt, hvorfor der generelt kan observeres en krøjefejl i forhold til optimum.  

 

Ifølge en række feltforsøg
10

 er krøjefejlen blevet observeret til typisk at være mellem 6,5º og 10º.  

Målinger har vist at en krøjefejl på op imod 10º vil betyde at man vil skulle forvente en reduktion 

i den gennemsnitlige årlige elektricitetsproduktionen på omkring 1,6%
11

 i forhold til optimum.  

 

Såfremt en LIDAR-sensor i samspil med kontrolsystemet ville kunne eliminere en sådan krøjefejl 

ved løbende at justere møllens vinkel bedre op mod vindretning, så ville det principielt betyde at 

LIDAR-sensoren potentielt ville øge den årlige elektricitetsproduktion med tilsvarende 1,6%
12

.  

 

Virksomheden Catch the Wind som producerer LIDAR-sensorer, rapporterer at de måler en 

typisk krøjefejl på en række møller på 12 º-15º. Og virksomheden hævder desuden at de har 

demonstreret at en LIDAR-sensor har medført en forøgelse på den årlige elektricitetsproduktion 

på hele 11,4% såfremt den var indbygget i møllens kontrolsystem (CTW,2011). 

                                                
8 Der anvendes US $ som valuta i dette projekt da praktisk talt alle opgørelser og prisangivelser oplyses i USD idet 

vindindustrien er global og handel oftest afregnes i denne valuta. 
9 (Gryning et al, 2010), (Risø-1741, 2010), (Upwind,2011) 
10 (Risø-1741, 2010), (Kragh & Hansen, 2012), (Pedersen et al, 2011), (Kragh & Hansen & Mikkelsen, 2012) 
11 Jf. afsnit 2.5 og (Pedersen et al, 2011) 
12 Forøgelsen i procent er faktisk lidt højere da den skal tages af nuværende niveau: 100%/(100%-1,6%)-1 = 1,62% 
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Disse data stemmer umiddelbart ikke helt overens idet en årlig forøgelse på hele 11,4% ville 

skulle betyde at den permanente krøjefejl var i størrelsesorden 20º eller mere
13

, jf. afsnit 2.5.  

 

Kalibrering eller bedre algoritmer som alternativ til LIDAR-sensor 

En række af målinger fra feltforsøg
14

 afslører imidlertid også at krøjefejl ofte er mere eller mindre 

permanente og det er derfor blevet foreslået (Kragh & Fleming, 2012), at man ved kalibrering af 

en mølles eksisterende vindfane kan eliminere denne ’statiske’ krøjefejl til en vis grad, hvorved at 

værdien og effekten af at introducere en LIDAR-sensor på møllen reduceres signifikant – ja 

faktisk er effekten ifølge Kragh & Hansen (2012) i et tilfælde estimeret til at være mindre end 

0,06% i årlig forøgelse af elektricitetsproduktion. Eller sagt på en anden måde: værdien af at 

anvende en LIDAR-sensor kan maksimalt være 0,06%, hvis man samtidigt havde kalibreret den 

almindelige cup anemometer og vindfanen.  

 

Det er i imidlertid ikke en simpel og hurtig opgave at foretage en kalibrering, hvorfor at man 

alligevel godt kan forstille sig at LIDAR-sensoren i praksis kan have en værdiskabelse svarende 

til at den eliminere den permanente krøjefejl på op imod 10º.   

 

I forbindelse med forsøg på en testmølle (Kragh & Fleming, 2012) blev der observeret en 

krøjefejl på mellem 5º - 15º afhængigt af vindstyrken og den gennemsnitlige krøjefejl var 9,6 º. 

Ved at anvende en mere avanceret databehandling af målingerne fra møllens eksisterende 

vindfane var det muligt at reducere denne krøjefejl med gennemsnitligt 8,2º således at krøjefejlen 

typisk var kun 0º - 4º. I dette tilfælde med anvendelsen af avanceret databehandling, blev 

potentialet for at anvende en LIDAR-sensor derfor reduceret signifikant til mindre end 0,5%
15

 i 

årlig forøget elektricitetsproduktion.    

 

Ifølge ekspertudsagn fra Kragh (2012) og Hansen (2012), er der således noget som tyder kraftigt 

på at en stor del af de store forøgelser i årlig elektricitetsproduktion, som er rapporteret i CTW 

(2011) faktisk kunne opnås ved blot at udføre en kalibrering af mølles eksisterende vindfane eller 

at anvende mere avanceret databehandling af data fra møllens eksisterende vindfane.  

 

På grund af den videnskabelige litteratur og ovenstående ekspertudsagn er det vurderingen, at 

anvendelsen af en LIDAR-sensor vil kunne betyde at den årlige elektricitetsproduktion vil kunne 

forventes at øges med typisk op 1,5% (svarende til ~7,5º permanent krøjefejl). Denne vurdering 

                                                
13 Tab pga krøjefejl: (1-Cos3(20º))*60% = 10,2%, hvilket giver en procentuelforøgelse på: 100/(100-10,2%)= 11,4%. 
14 (Kragh et al, 2012), (Pedersen et al, 2011) 
15 = (1-Cos3(4º))*60%. De 60% repræsentere andelen af møllens drift i region 2 på et år, jf. afsnit 2.3. 

 



Side 26 af 95 

 

skal dels ses i lyset af at Pedersen et al (2011) i et feltforsøg har estimeret den maksimale 

forøgelse til at være 1,6% og dels da anvendelsen af alternative algoritmer
16

 over tid må antages 

at begrænse potentialet af LIDAR-sensorer.   

 

Det vurderes derfor som mindre sandsynligt at man kan tillægge potentialet for LIDAR-sensoren 

mere end 1,5% i form af øget årlig elektricitetsproduktion.  

For en 1 MW mølle svarer en forøgelse på 1,5% til en ekstra årlig elektricitetsproduktion på 39 

MWh for en mølle som årligt producerer 2628 MWh
17

. 

 

Delkonklusion 

Samlet set vurderes potentialet for LIDAR-sensorens bidrag til den årlige forøgelse i 

elektricitetsproduktion at have et parameterspænd som listet i Tabel 3. Forøgelserne på 2,5% og 

5% er medtaget i oversigten da Catch the Wind har rapporteret (CTW, 2011) om sådanne 

forøgelser fra LIDAR-sensorer, men det tillægges mindre sandsynlighed at det vil forekomme i 

praksis generelt set. 

 

Forøgelse i årlig elproduktion Sandsynlighed
18

 for effektforøgelsen 

1% eller mindre Meget sandsynligt 

1,5% Sandsynligt (realistisk) 

2,5%  Mindre sandsynligt (ikke realistisk) 

5% Usandsynligt (urealistisk)  

 

Tabel 3 Sandsynligheden for LIDAR-sensorens bidrag til årlig effektforøgelse vs effektforøgelsens størrelse. 

 

Denne delkonklusion er under antagelse af at man ikke modificerer kontrolsystemet til at krøje 

oftere end tilfældet er ved anvendelsen af vindfanen, idet det er velkendt at man delvist kan opnå 

produktionsforøgelsen ved at krøje oftere end normalt, hvilket dog leder til øget slidtage på 

krøjedrev mv. og derved ikke er ønskligt.  

3.2.3 Potentialet for belastningsreduktion 

LIDAR-sensorer monteret på vindmøller vil principielt være i stand til at måle den nøjagtige 

"form" af den indkommende vind og man kan derved pro-aktivt styre vingernes pitch til at 

reducere belastninger fx når der kommer kraftige vindpust. Potentialet er stort da undersøgelser 

                                                
16 Hvis krøjefejlen er for stor må det antages at man vil anvende alternative algoritmer (Kragh & Fleming, 2012) til 

at kompensere for den overvejende permanente del af krøjefejlen og overlade LIDAR-sensoren til at kompensere for 

de mindre dynamiske effekt som et komplekst vindflow kan medføre. 
17 Pårlig  = 30%  x 24 timer x 365 dage x 1 MW = 2628 MWh (se Ligning 1). 
18 Det er ikke meningsfyldt eller muligt at forsøge at tillægge de forskellige niveauer en sandsynlighed (procentsats).  
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har demonstreret at spidsbelastninger i visse tilfælde kan reduceres med helt op til 60% (EWEC, 

2010).  

 

Ved brug af individuel
19

 pitch-kontrol kan belastninger i vingerne reduceres med typisk 20-30% 

(Upwind, 2011). Ifølge Hansen (2012) og Kragh & Hansen2 (2012) er det veldokumenteret, at 

såfremt man kender vindflowet i detaljer foran møllen (3-dimensionel afbildning) kan man relativ 

nemt opnå belastningsreduktioner ved individuel pitch-kontrol, men at måling af vindflowets 

detaljer i praksis er en udfordring. 

 

Belastningsreduktion under drift betyder reducerede krav til møllekonstruktionens styrke og vil 

kunne medføre at man kan opnå besparelser i fremstillingsprocessen af møllen eller simpelthen 

på grund af at man ikke behøver så meget materiale (fx jern og glasfiber) til opbygningen. Det er 

en relativ svær øvelse at fastlægge hvor stor en sådan besparelse måtte være da det kræver 

indgående designviden om møller. Dette er uden for rammerne af nærværende projekt. 

 

Det vurderes dog umiddelbart at denne besparelse ikke kan opnås indenfor en kortere årrække 

(5+ år) da man først er nødsaget til at opnå indgående erfaringer med LIDAR-sensorers samspil 

med kontrollen af møller og få dette indarbejdet i møllernes design efterfølgende (Upwind, 2011). 

Denne proces må forventes at kræve flere års udviklings- og testaktiviteter.   

 

Da Windars LIDAR-sensor desuden ikke kan fortage en fuld 3-dimensionel afbildning af 

vindflowet foran møllen, er det endvidere meget tvivlsomt om væsentlige belastningsreduktioner 

i praksis kan opnås i samme grad som teorien måtte foreskrive. Dette er underbygget af Laks 

(2011), Kragh & Hansen & Mikkelsen (2012) og ekspertvurderinger fra Mikkelsen (2012).  

 

På trods af manglende 3-dimensionel afbildning af vindflowet, vil en LIDAR-sensor dog 

forventes at kunne detektere vindpust og derved reducere nogle spidsbelastninger i fx vingerne, 

men det er uklart hvad det kan omsættes til af økonomisk gevinst i praksis.    

 

Delkonklusion 

På grund af den videnskabelige litteratur og ovenstående ekspertudsagn er det vurderingen, at 

belastningsreduktioner ikke umiddelbart er LIDAR-sensorens primære anvendelse indenfor de 

næste måske 5 år da erfaringsgrundlaget ikke er eksisterende og problemstillingerne med 

opnåelse af detaljeret 3-dimensionel afbildning af vindflowet er en stor udfordring.  

                                                
19 Hver vingere justeres individuelt og man kan derved fx udnytte at vinden er kraftigere når vingen er højt oppe i 

luften i forhold til når vingen peger nedad mod jorden.  
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4. Intern analyse af Windar 

I dette kapitel vil de interne forhold hos Windar blive analyseret.   

4.1 Teori- og metodetilgang 

Den interne analyse baseres på ressourced-based-paradigmet, og der tages udgangspunkt i dette 

paradigme tilpasset for små virksomheder (Rangone, 1999) kombineret med VRIO-paradigmet 

(Barney1991), og efterfølgende sammenholdes resultatet med nærværende projekts øvrige 

analyser via SWOT paradigmet (Henry, 2008).  

 

Ifølge (Rangone, 1999) er der for små virksomheder tre overordnede grupper af kompetencer og 

ressourcer for hvilke der er specielt relevant at analysere og undersøge hvorledes de bidrager til 

virksomhedens overordnede konkurrencemæssige fordele (eng. sustainable competitive 

advantages), og dertil kan lægges en gruppe af mere generelle (øvrige) ressourcer:   

 

1. Innovations-kompetence: Evnen til at udvikle produkter og processer som er overlegne 

(fx teknisk, omkostning, total-cost-of ownership
20

 mv.) 

2. Produktions-kompetence: Evnen til at fremstille og levere produktet/tjenesten til kunder 

og gøre det så det opfylder krav til kvalitet, fleksibilitet, leveringstid, pris mv. 

3. Markeds-kompetence: En virksomheds evne til at markedsføre og sælge produktet på en 

effektiv og økonomisk måde. 

4. Øvrige kompetencer: Organisation, finansielle forhold, entreprenørskab, adgang til 

viden/ressourcer mv. 

 

I det følgende ses der nærmere på ressourcer og kompetencer som kan identificere hos Windar og 

som falder ind under overstående 4 grupper for at undersøge hvilke kernekompetencer Windar 

besidder.  

 

For at teste om en given kompetence i ovenstående sammenhæng er en kernekompetence 

anvendes VRIO-analyse-paradigmet (Barney, 1991). Ifølge paradigmet er en ressource eller en 

kompetence en kernekompetence, hvis den bekræftende opfylder følgende 4 spørgsmål: 

 

i. Spørgsmålet om værdi (eng. Valuable): Sætter ressourcen/kompetencen virksomheden i 

stand til at udnytte en styrke/mulighed, eller neutralisere en trussel fra det eksterne miljø? 

 

                                                
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Total_cost_of_ownership. 
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ii. Spørgsmålet om sjældenhed (eng. Rarity): Er ressource/kompetencen noget som i 

øjeblikket kontrolleres af et lille antal af konkurrerende virksomheder? Er de ressourcer, 

der anvendes til at frembringe produkterne/ydelserne sjældne eller er 

produkterne/ydelserne i sig selv sjældne? 

 

iii. Spørgsmålet om svær adgang til ressourcen (eng. Imperfectly Imitability): Er 

ressourcen/kompetencen svær for andre virksomheder at få adgang til (eller er det dyrt for 

dem at udvikle den) og betyder den manglende efterligning en ulempe (fx øget 

omkostning) for de andre virksomheder? 

 

iv. Spørgsmålet om organisering og kompensation (eng. Substitutability/Organized): Er 

en virksomheds politikker, processer og procedurer organiseret til at understøtte 

udnyttelsen af de ressourcer som er værdifulde, sjældne og dyre at efterligne, og er denne 

kombination af organiserede ressourcer/kompetencer svær for andre virksomheder at 

matche (eller kompensere for ved at etablere en alternativ kombination af 

ressourcer/kompetencer) og vil andre derved være afskåret fra i samme grad at forfølge 

virksomhedens strategier og positionering?  

 

4.2 Analysens elementer 

Kilden til potentielle ressourcer og kompetencer kan identificeres ved at se anvende Porters 

værdikæde-model (Porter, 1985) som inspiration, idet denne model passer på en fremstillings-

virksomhed som Windar.  

 

Denne model henviser til at en virksomhed kan opdeles i primære aktiviteter og sekundære 

støttefunktioner. Primære aktiviteter er direkte involveret i strømmen af produktet til kunden. 

Mens støttefunktioner understøtter de primære aktiviteter.  

 

I overensstemmelse med værdikæde-modellen er Windars primære og sekundære og funktioner i 

værdikæden identificerede til følgende:  

 

Primære: Logistik (indgående/udgående), Fremstilling/produktion, Salg & Marketing og Service 

(eventuelt på sigt)  

Sekundære: Udvikling, Indkøb, HR og Organisering. 
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Med udgangspunkt i disse funktioner og med inspiration angående mulige ressourcer fra 

Barney&Hesterly (2005), kan følgende bruttoliste af mulige ressourcer for Windar identificeres, 

og som vil blive analyseret nærmere i det følgende: 

 

1. Innovations-kompetence:  

a. Design, Patenter, Tekniske og videnskabelige færdigheder/viden 

2. Produktions-kompetence: 

a. Fremstillingssetup (+teknologi/udstyr/viden) og kvalificering (kvalitet) 

3. Markeds-kompetence:  

a. Salgs- og distributionskanaler og markedskendskab 

b. Omdømme 

4. Øvrige kompetencer:  

a. Organisering 

b. Entreprenørskab 

c. Adgang til øvrig erfaring/viden/ressourcer 

d. Finansielle forhold 

 

Windars LIDAR-sensor (produktet) er helt central i ovenstående, hvorfor der startes med at se 

nærmere på den.  

4.3 Innovations-kompetencer (Windars LIDAR-sensor) 

Windars LIDAR-sensor er opbygget omkring anvendelsen af halvleder-lasere som er relativ 

robuste i forhold til mange andre lasertyper. LIDAR-sensoren udsender to laserstråler i to 

permanente retninger. Designet af LIDAR-sensoren er tænkt til at være simpelt og kompakt og 

uden nogen bevægelige dele. Dette betyder også at de to laserstråler som sensoren udsender ikke 

kan scannes, men har en permanent retning som illustreret i Figur 5 (højre).  LIDAR-sensoren er 

blevet testet på Risø og ifølge Mikkelsen (2012) fungerer prototypen efter hensigten med 

fornuftig performance.  

 

Den umiddelbare vurdering er, at Windars LIDAR-sensor primært kan anvendes med henblik på 

at reducere krøjefejl grundet den manglende evne til at afbillede vindflowet 3-dimensionelt (jf 

omtalen i afsnit 3.2.3), og derved er værdiskabelsen udelukkende en øget årlig 

elektricitetsproduktion.  

4.3.1 Teknisk viden  

Windar har 2 udviklingsingeniører og har et tæt samarbejde med Risø DTU og besidder samlet 

set en indgående viden omkring lasere, lasersystemer og deres sammenbygning til funktionelle 
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løsninger. Denne viden er en vigtigt ressource for Windar, men kan ikke betegnes som unik i sig 

selv da konkurrerende virksomheder med stor sandsynlighed også har personale med lignende 

viden og kompetencer.  

4.3.2 Patenter 

Windar har netop indgivet 2 patenter på deres LIDAR-sensor design. Disse patenter omhandler 

visse aspekter af designet, dvs. hvordan selve konstruktionen er opbygget. Nyhedsundersøgelsen 

på det første patent ser ifølge Korsgaard (2012) lovende ud og giver grobund for optimisme med 

hensyn til at få patentet udtaget. Disse patenter kan forhindre konkurrenter i at kopiere designet, 

men kan umiddelbart ikke forhindre konkurrenter i at kopiere selve LIDAR-konceptet med 

anvendelse af halvleder-lasere til at fremstille en lignende LIDAR-sensor.    

 

I forbindelse med patenter, skal det bemærkes at der findes mindst ét udtaget patent
21

 som 

omhandler anvendelsen af en LIDAR-sensor indbygget i en vindmølle med henblik at øge 

elektricitetsproduktionen og reducere belastninger på møllen. Dette patent kan ikke forhindre 

Windar i at fremstille og sælger deres LIDAR-sensor, men patentet kan potentielt blokere for at 

Windars sensor anvendes på vindmøller i visse monteringskonfigurationer. Et sådan eksternt 

patent udgør derfor en trussel mod Windars afsætning af LIDAR-sensorer til den primære 

anvendelse. 

4.3.3 Konkurrerende løsninger  

Såfremt man ønsker at fortage fjernmåling (remote sensing) af vindflowet foran en mølle er 

eneste umiddelbare alternativ til en LIDAR-sensor at anvende en lydbaseret sensor. Sådan en 

sensor kaldes en SODAR-sensor og virker principielt på samme måde som en LIDAR-sensor, 

men anvender altså lydbølger i stedet for laserlys. En SODAR-sensor har specielt begrænsninger 

i hvor langt foran møllen vindflowet kan måles
22

. Det er derfor den umiddelbare vurdering at de 

primære substitutter til Windar’s LIDAR-sensor er LIDAR-sensorer fra konkurrenter.  

 

Det har været muligt at identificere følgende 4 kommercielt tilgængelige LIDAR-sensorer på 

markedet:  

 

1) Windcube fra firmaet Leosphere-NRG systems (www.lidarwindtechnologies.com) 

2) ZephiR fra firmaet Natural Power (www.naturalpower.com/www.yourwindlidar.com) 

3) Galion fra firmaet SgurrEnergy (www.sgurrenergy.com) 

4) Vindicator fra Firmaet Catch the Wind (www.catchthewindinc.com) 

                                                
21 (USpatent,2007) 
22 Ifølge Korsgaard (2012) er en SODAR-sensor begrænset til maksimalt at måle op til 50 meter foran møllen. 
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En evaluering og sammenligning af nogle af disse kan findes i Albers (2008). Ifølge Mikkelsen 

(2012) og Boquet (2010) koster disse systemer omkring 175.000 $ pr stk (køb af en enkel enhed), 

mens Rambusch (2012) oplyser at de kan forvente at koste omkring 120-140.000$ ved indkøb af 

flere enheder. Disse 4 kommercielt tilgængelige LIDAR-sensorer er relativt komplekse og store 

(nogle vejer fx mere end 100 kg) med fx bevægelige dele for scanning af laserstrålen og er meget 

apparat-lignende i deres natur
23

, hvorfor det vurderes at de alle overvejende er tiltænkt at kunne 

afsættes til markedet for vind-profilering og ikke som permanent monteret på en vindmølle til 

indarbejdning i kontrolsystemet for møllen.  

 

Firmaet Catch the Wind forsøger at positionere en af deres LIDAR-sensorer til at blive anvendt 

som permanent monteret på møllen, men umiddelbart fremstår løsningen som et komplekst 

apparat som må antages at have en dyr omkostningsstruktur.  

 

Det er vurderingen at de konkurrerende LIDAR-sensorer ikke er designet til branchekravet om 

langtidsdrift på op til 20 år i forbindelse med permanent montering på en mølle. I forbindelse 

med detaljerede tests (Gryning, 2010) af LIDAR-sensorer blev det rapporteret, at der er 

problemer med pålideligheden af løsningerne og at de ikke virker hele tiden, hvilket understreger 

udfordringer med at anvende sådanne løsninger som permanent indarbejdet i en mølles 

kontrolsystem på nuværende tidspunkt. Det er uafklaret hvad pålideligheden af Windars løsning 

kan forventes at være.  

4.3.4 LIDAR – omkostningsstruktur og salgspris 

Windar oplyser (Korsgaard,2012) at de forventer at deres LIDAR-sensor kan fremstilles for hvad 

der svarer til omkring 10.000$ og at den derved principielt kan sælges for fx omkring 20.000$.  

Salgsprisen for selve sensoren er derfor 6-8 gange mindre end konkurrenternes løsning, jf. afsnit 

4.3.3. 

 

Men LIDAR-sensoren skal også installeres og distribueres (sælges) og der skal derfor også være 

profitmargin til disse led, hvilket betyder at Windar estimerer at prisen for en installeret LIDAR-

sensor overfor mølleejeren skal forventes at ligge i omegnen af 50.000 $ (Rambusch, 2012).  

 

Der er blevet fortaget omkostningsanalyser (NREL, 2006) af lignende LIDAR-sensorer baseret på 

halvlederlasere, og den forventede pris overfor mølleejeren, når det antages at der produceres et 

                                                
23 Windcube har fx installeret en vinduesvisker til at holde det indbyggede vindue, hvor laserstrålen udsendes, frit for 

sne og regn.   



Side 33 af 95 

 

lille stykantal på 150 LIDAR-sensorer
24

, er omkring 45-60.000 $ pr sensor hvilket er i fin 

overensstemmelse med Windars egne vurderinger.  

 

Ifølge Boquet (2010) estimeres omkostningerne til den løbende vedligeholdelse til at være 

omkring 8.000 $ pr år for en avanceret Windcube LIDAR-sensor svarende til 5% af salgsprisen 

på 175.000$. Da Windars LIDAR-sensor ingen bevægelige dele har og desuden er bygget ud fra 

et princip og ønske omkring begrænset kompleksitet, vurderes det at vedligeholdelses-

omkostninger er marginale og kan fastsættes ud fra princippet om produktets forventede fejlrate i 

dets levetid på op til 20 år, og at produktet derfor blot udskiftes hvis det fejler. Sættes fejlraten 

højt, fx 10%, fås en vedligeholdelsesomkostning i størrelsesorden 250-500 $ pr år
25

.      

4.3.5 VRIO analyse 

Umiddelbart er vurderingen, at Windars design er unikt da det giver en meget lav 

fremstillingspris. VRIO-paradigmet giver følgende vurdering angående produktet og de 

tilhørende innovations-kompetencer (patenter, teknisk viden og unikt low-cost design) som 

frembringer det:  

 

Værdifuldt: Ja, da det giver mulighed for signifikant lavere salgspris i forhold til konkurrenter. 

Sjældent: Ja, da der umiddelbart ikke er identificeret virksomheder som på nuværende tidspunkt  

har en lignende løsning på markedet eller som er under udvikling. 

Svær adgang til ressourcen: Ja, da patenter umiddelbart beskytter mod kopiering af designet. 

Organiseret: Ja, da Windar allerede har prototyper og har viden og erfaring til at bringe  

produktet videre til produktionsmodning (Windar oplyser at de forventer pre-produktion i 

efteråret 2012). 

 

Ifølge VRIO paradigmet betyder en bekræftelse på alle fire parametre, at Windars design og 

designviden umiddelbart kan klassificeres som værende en kernekompetence for virksomheden. 

Den lave pris og ydermere lave vedligeholdelsesomkostning vurderes således til at være en 

væsentlig styrke for Windar i forhold til konkurrenterne når produktet er tiltænkt at skulle blive 

monteret permanent på en mølle. 

 

                                                
24 Disse sensorer er også baseret på halvlederlasere ligesom tilfældet er for Windars. 
25 10 stk ud af 100 stk skal udskiftes inden for 10 år (20 år): Udgift = 10 x 50.000$/sensor  = 500.000$.  Fordelt på 

100 stk sensorer giver dette 500$ (250$) pr sensor pr år. For at denne betragtning er korrekt for den enkelte mølleejer 

må det antages at den enkelte mølleejer har flere møller med LIDAR-sensorer monteret.  
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4.4 Produktions-kompetencer 

Windar planlægger at anvende en ekstern underleverandør til at fortage selve samlingen af 

delkomponenterne som udgør LIDAR-sensoren. På nuværende tidpunkt har Windar kun fået 

samlet et lille antal sensorer og har derfor begrænset produktionserfaring og viden generelt på 

området. Desuden er produktet ikke kvalitetstestet på nuværende tidspunkt.   

4.4.1 Kvalificering  

Ifølge USITC (2009) er det ofte tilfældet at potentielle underleverandører er uvante med de store 

krav til møllens komponenter mht. pålidelighed og kvalitet. Vindmølle-komponenter skal opfylde 

en høj kvalitet givet den planlagte levetid på 20 år og de store omkostninger som er forbundet 

med udskiftning af defekte komponenter som måtte fejle i en installeret mølle. Som en 

konsekvens er der generelt en omfattende kvalifikationsproces, der kan tage 2 til 3 måneder for 

simple dele og 12 til 15 måneder for mere komplicerede dele.  

 

Windar er bekendt med at der er en lang række kvalificeringskrav. Disse krav er generelt store og 

kan sammenlignes med krav som stilles til flyindustrien – dvs lang levetid og meget høj 

pålidelighed. De umiddelbare krav som markedet må antages at efterspørge kan afdækkes ved at 

skele til andre producenter af LIDAR-sensorer som lister hvilke testforskrifter (Q&A,2012) deres 

produkter er blevet underlagt.  

 

Selv om Windars prototype skulle være i stand til at opfylde disse krav og bestå kvalificerings-

testene, er det en meget ressource- og tidskrævende øvelse som nemt kan tage 12 måneder. Skulle 

prototyperne fejle og kræve re-design, er det selvsagt en endnu længere øvelse som måske nemt 

kan tage 24 måneder regnet fra i dag.  

 

Windar har haft fokus på at udvikle et simpelt og robust design som delvis er udviklet med 

henblik på DFM (eng. design-for-manufacturability), men alligevel kan man ikke umiddelbart 

tillægge Windar nogen kernekompetencer indenfor gruppen benævnt ’produktions-kompetencer’. 

Windar har som start-up virksomhed ikke opbygget nogen unik position indenfor denne disciplin, 

hvilket umiddelbart må betragtes som en svaghed for Windar da høj kvalitet og påviselig 

pålidelighed i produktionen må forventes at være et ufravigeligt krav fra potentielle kunder. 

 

Grundet den manglende kvalificering og det faktum at Windar bruger en underleverandør til 

produktionen, kan Windar samlet set ikke tillægges nogen kernekompetencer indenfor gruppen 

’produktions-kompetencer’. Ressourcerne (viden) som Windar besidder indenfor 

produktionsteknologi består ikke VRIO-analysens punkt ii, iii og iv, jf. afsnit 4.1. 
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4.5 Markeds-kompetencer 

I denne gruppe er der ressourcer og kompetencer såsom: 

 

 Markedskendskab og indsigt 

 Etablerede salgskanaler og veludbygget distributionsnetværk 

 Stærkt brand, trademarks og godt omdømme 

 

Windar har ikke tidligere afsat nogen produkter og virksomheden har derfor begrænset viden om 

markedet og vindmølleindustrien. Windar er i en proces med at opstarte salgsaktiviteter, idet 

virksomheden netop har ansat en direktør med fokus på dette område. Den nye direktør har med 

baggrund i sin tidligere rolle som salgsansvarlig i Svendborg Brakes A/S et kendskab til vind-

mølleindustrien (dog ikke specifik viden om kontrolsystemer eller LIDAR-sensorer) og 

repræsenterer derfor en vigtig ressource for Windar. Men denne er ikke unik og andre 

virksomheder kan relativt nemt tilkøbe sig en sådan ressource (består ikke VRIO-analysens punkt 

ii).  

 

Da Windar ydermere ikke har en historik og en brandværdi eller nuværende salgskanaler, kan det 

med sikkerhed fastslås at Windar ikke besidder kernekompetencer indenfor gruppen af ’markeds-

kompetencer’. Manglende brandværdi og manglende afsætningsnetværk repræsenterer en 

svaghed for Windar.    

 

4.6 Øvrige ressourcer og kompetencer  

4.6.1 Finansiering, management-ressourcer og viden 

Windar er delvis finansieret af SEED Capital. På nuværende tidspunkt er finansieringen 

begrænset og udgør i sig selv sandsynligvis ikke en væsentlig ressource i forhold til konkurrenter, 

men SEED Capital repræsenterer i sig selv alligevel en vigtig ressource for Windar.  

 

For det første er et etableret engagement med en venture fund en potential kilde til fremtidig 

tilførelse af yderligere kapital i forbindelse med virksomhedens fremtidige vækst og behov. 

 

For det andet repræsenterer SEED Capital viden og værdifuld sparring som ledelsen i Windar kan 

gøre brug af i forbindelse med udarbejdelse af strategi og forretningsudvikling. Samlet set er 

engagementet en styrke for Windar, men er ikke i sig selv en kernekompetence som vil give 

nogen form for vedværende konkurrencemæssig fordel for Windar, og i øvrigt er det en ressource 
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som mange andre start-up virksomheder har adgang til da de ligeledes ofte har et engagement 

med en venture fund.   

    

4.6.2 Organisationen (HR) og entreprenørskab 

Windar har 2 ansatte og en direktør som blev ansat pr. 1. april 2012. De 2 ansatte er 

udviklingsingeniører og har fokus på produktudvikling, hvilket umiddelbart betyder at Windar 

ingen tekniske ressourcer har til at vekselvirke med potentielle kunder angående indarbejdelsen 

af LIDAR-sensoren i en given mølle. Denne form for teknisk vekselvirkning med kunderne er 

afgørende vigtig for salgsprocessen, hvilket betyder at Windar skal forvente at skulle ansætte 

tekniske ressourcer med den rette profil til denne opgave. Ifølge Rambusch (2012) er dette også 

tankerne, men på sigt repræsenterer de manglende ressourcer til at understøtte salget en svaghed 

for Windar. 

 

Tidligere har virksomheden i det daglige været ledet af en af virksomhedens investorer
26

 som må 

betegnes som en entreprenør da han har andre virksomheder bag sig. Med 2 ansatte har Windar 

meget begrænsede ressourcer, men tilføres entreprenørskab, kan dette ifølge Alvarez&Busenitz 

(2001) lede til øgede ressourcer (eller omsat til øgede resultater) da viden, indsigt og hurtig 

reaktionsevne hos en entreprenør ofte medfører evnen til at kombinere ressourcer på en unik 

måde og frembringe resultater på trods af meget begrænset antal ansatte.  

 

Da Windar i praksis har fremstillet prototyper med god ydeevne med så begrænsede ressourcer, 

må det i sig selv være et bevis på denne effekt, hvorfor at entreprenørskab tillægges som en 

styrke hos Windar, men dog ikke som en kernekompetence på lang sigt da den nye direktør nu 

forventes at blive den ledende kraft i dagligdagen fremover.  

 

4.6.3 Adgang til eksterne ressourcer og viden 

Windar har sine udviklingsaktiviteter på Risø DTU i Roskilde som også huser nogle af verdens 

førende forskere indenfor vindmølleteknologi. Windar er involveret i forskellige forsknings-

programmer angående såkaldt vind-profilering (remote sensing) i samarbejde med Risø DTU. I 

denne forbindelse får Windar afprøvet deres LIDAR-sensor af forskere som fx har erfaring fra 

test af konkurrerende LIDAR-sensorer, hvilket betyder at Windar opnår adgang til unik 

evaluering af deres prototyper.  

 

                                                
26 Jørgen Korsgaard Jensen 
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Danmark er desuden hjemsted for mange aktører såsom fx mølleproducenter og producenter af 

kontrolsystemer til vindmølleindustrien, hvilket giver Windar en unik adgang til 

vekselvirkningen med sådanne aktører og adgang til viden i form af blandt andet såkaldt 

knowledge spillover
27

.   

 

Windar har i praksis adgang en meget værdifuld viden fra det omkringliggende miljø da 

Danmark på meso-niveau repræsenterer en erhvervsklynge og Risø repræsenterer et unikt 

forskningsmiljø som Windar har adgang til.  

Ifølge Porter (2000) er en erhvervsklynge en geografisk koncentration af indbyrdes forbundne 

virksomheder, leverandører og tilknyttede institutioner i et bestemt område, og sådanne klynger 

anses for at øge produktiviteten og bidrage med øget viden til at forbedre virksomheders 

mulighed for at konkurrere både nationalt og globalt. Virksomheder som tilhører en klynge har 

ifølge teorien som udgangspunkt således et bedre udgangspunkt end virksomheder som ikke 

tilhører en klynge. At Windar tilhører en klynge må betegnes som en styrke og en meget vigtig 

ressource som er grænsende til at være en kernekompetence da Windar er direkte involveret i et 

forskningsprogram. Men dette kan dog ikke konkluderes da det ikke vides om Windars 

konkurrenter har lignende substituerende muligheder såsom adgang til andre forskningsmiljøer i 

deres hjemland.  

4.7 Delkonklusion 

Windars design, designviden og patent er umiddelbart virksomhedens eneste primære 

kernekompetence som bidrager til dens vedvarende konkurrencemæssige fordele.   

Den lave produktionspris og forventelige lave vedligeholdelsesomkostning vurderes at en 

væsentlig styrke for Windar i forhold til konkurrenterne når produktet er tiltænkt at skulle blive 

monteret permanent på en mølle. Den manglende kvalificering af produktet er på nuværende 

tidpunkt en svaghed og et risikoelement.   

 

Windars direktørs kendskab til vindmølleindustrien repræsenterer en styrke, men det manglende 

kendskab til Windar blandt potentielle kunder (manglende brandværdi og omdømme) 

repræsenterer en svaghed.  

Windars begrænsede antal ansatte repræsenterer en svaghed mens at entreprenørskab i 

virksomheden har været en styrke og muligvis forsat vil være det i en periode. 

Windars adgang til et verdenskendt forskningsmiljø (Risø DTU) indenfor vindteknologi og 

adgang til sparring fra SEED Capital i forbindelse med forretningsudvikling repræsenterer 

væsentlige ressourcer og styrker for Windar. 

                                                
27 Porter (2000), http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_spillover. 
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5. Vindmøllens omkostningsstruktur og rentabilitet 

Det er blevet fastslået at Windars LIDAR-sensor primært bibringer værdi ved at øge den årlige 

elektricitetsproduktion, jf. analysen i afsnit 3.2. I det følgende vil det blive fastlagt hvad denne 

forøgelse betyder for en vindmølles rentabilitet.  

 

Der vil blive fortaget en simpel rentabilitetsanalyse for både nye møller som skal installeres 

(design-in markedet) og for eksisterende møller som skal opgraderes (retrofit markedet).  

 

Til brug for analysen tages der udgangspunkt i omkostningerne til vindmøllen og dens 

installation og de løbende udgifter som sammenholdes med værdien af den ekstra 

elektricitetsproduktion som frembringes på baggrund af brugen af LIDAR-sensoren, jf. 

diskussionen i afsnit 3.2.2.  

5.1 Prisen på en vindmølle 

Hvis man vurderer de samlede projektomkostninger
28

 til installation af vindmøller, viser 

opgørelser for USA (USDE, 2011) at prisen i 2010 var omkring 2100 $/kW. Dette er for parker 

med typiske 1.5 MW møller. Prisen afhænger nemlig delvis af møllernes størrelse. For Europa 

viser opgørelser for 2009 at prisen gennemsnitligt var omkring 1500$/kW og at den varierede 

med op til ±15% på tværs af geografien (BI, 2010). 

 

Kinesiske mølleproducenter er så småt begyndt at sælge på de europæiske og nordamerikanske 

markeder med lave priser, hvilket lægger et pres på de etablerede spillere som fx Vestas der er 

tvunget til at sænke priserne for at forblive konkurrencedygtige, hvilket har betydet at priserne i 

dag er faldet cirka 20% til omkring bare 1000$/kW (Frost & Sullivan, 2011) for selve møllen. 

Møllen alene udgør typisk cirka 75% af de samlede projektomkostninger (EWEA FACT, 2010), 

hvilket betyder at en typisk pris i dag er omkring 1350$/kW for en installeret mølle
29

  i Europa. 

Forventningen til prisudviklingen de kommende 5 år for selve møllen er en år-til-år stigning på 

bare 0,3% efterhånden som effekterne fra den globale krise aftager (Frost & Sullivan, 2011).  

 

Med baggrund i ovenstående kilder med en pris på 1350$/kW for en typisk 1,5 MW mølle i 

Europa, og Cenergia (2012) som angiver prisafhængigheden af møllens størrelse, fremkommer 

det estimerede prisniveau på en installeret landvindmølle
30

. Data for møllens pris er afbilledet i 

Figur 6 og disse data vil blive anvendt i de efterfølgende analyser angående rentabilitet.  

                                                
28 Indeholder alle omkostninger til vejanlæg, projektledelse, fundament og opsætning af møllerne, samt tilslutning til 

elnettet mv. 
29 For en typisk 1,5 MW mølle. 
30 Havvindmøller har en anden prisstruktur hvor fx fundamentet udgør en større andel af projektomkostningerne.  
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Figur 6 Prisen på Vindmølle installeret på land som funktion af møllens størrelse. 

 

Analyserne tager udgangspunkt i landvindmøller da havvindmøller forsat udgør mindre end 2% 

af den installerede kapacitet i verden (BTM,2010).  For vindmøller som installeres Off-shore er 

prisen typisk 50% højre pr installeret MW, men kan være op til 100% dyrere,  og der installeres 

normalt ikke møller med en kapacitet på mindre end 2 MW (BI, 2010). Da det typisk blæser mere 

på havet bliver kapacitetsfaktoren ofte væsentligt højere end på land, hvorfor at det forsat kan 

give god økonomisk mening af lave Off-shore installationer.  

5.2 Vedligeholdelsesomkostninger 

Med baggrund i historiske data er det fastlagt at de løbende udgifter til vedligeholdelse af 

vindmøller andrager 1-2% pr år af den oprindelige installationsomkostning. Dette gælder for den 

første 10-årsperiode. For perioden 10-20 år andrager vedligeholdelsen typisk 4-5% pr år
31

. 

Ifølge USDE (2011) viser opgørelser fra vindmølleparker, at omkostninger typisk er 10$/MWh 

og stigende til omkring 30$/MWh når møllen er omkring 10-20 år gammel.  

 

For en 1-MW mølle installeret hvor kapacitetsfaktoren er 30% og med en samlet 

installationsomkostning på 1,5 mio $ (se Figur 6), svarer dette til omkring 1,7%
32

 pr år af den 

oprindelige installationsomkostning og stigende til 5,2% efter 20 år, hvorfor der er god 

                                                
31 (Gipe, 2004); (Krohn et al, 2009). 
32 1 MW mølle producerer 24x365x30%x1 MW = 2628 MWh pr år. Vedligeholdelsen er 26.280 $ pr år (dvs. 

10$/MWh) svarende til 1,7% af  installationsprisen på 1,5 mio $. 
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overensstemmelse mellem disse kilder.  Det antages således i de følgende analyser at 

vedligeholdelsen andrager 1,5% de først 10 år og springer
33

 til 4,5% fra det 10. år.  

Vedligeholdelse dækker over følgende omkostninger (Krohn et al, 2009): forsikringer, 

administration, løbende service, reparationer, hovedreparationer og leje af jord.    

5.3 Afregningsprisen for elektricitet 

Værdien af den elektricitet som produceres fra vindmøller varierer fra land til land da der er 

forskellige tilskudsordninger eller lemlige beskatningsforhold som skal øge rentabiliteten af 

vindenergi. Og disse ordninger ændres fra polisk side løbende, hvorfor det ikke er entydigt hvilke 

værdi man skal tillægge vindgenereret elektricitet.  Desuden varierer prisen på elektricitet også 

med om det blæser meget eller lidt. Men grundlæggende er spørgsmålet hvilken indtægt en 

vindmølleejer kan forvente at opnå ved afsætning af sin elektricitet over tid til 3. part ud fra en 

gennemsnitsbetragtning. 

 

Ser man på Danmark, så har værdien af vindgeneret elektricitet i gennemsnit været omkring 28-

40 øre/kWh, og har det seneste år ligget omkring 36 øre/kWh (dkvind, 2012), men hertil skal der 

lægges et statstilskud på 25 øre/kWh for de første cirka 5½ år af møllens levetid (dkvind 2, 2012), 

hvilket giver et bidrag på 7 øre/kWh hvis det fordeles ud på 20 år og derved bliver værdien i alt 

43 øre/kWh
34

.  

Ses der på USA, så har de beskatningslempelse som øger værdien ved salg af vindelektricitet ud 

over den direkte indtægt som opnås ved salg til 3. part. Ifølge Ragheb (2012) er den samlede 

værdi når beskatningslempelsen medregnes typisk omkring 0,056$/kWh svarende til 32 øre/kwh 

(v/kurs på 5,70 kr/$).  

 

Da der ønskes en generel betragtning og ikke en fokusering på et enkelt land, så vælges det at 

anvende gennemsnittet for US og Danmark for vindgenereret elektricitet hvilket giver 

0,066$/kWh
35

. Denne værdi på 0,066$/kWh vurderes at være repræsentativ når der kikkes på 

opgørelser (BTM,2010) over den typiske afregning der gælder i række yderligere lande.  

 

Ifølge analyser (ECON, 2007) så er forventningerne frem mod 2020-2030 at elektricitetsprisen 

har en svag stigning på omkring 1% pr år pga. øget efterspørgsel. Ifølge (dkvind2,2012) antages 

der generelt set en stigende tendens på 1% pr år over de næste 20 år. Det vælges derfor at lade 

værdien af vindelektricitet på 0,066$/kWh stige med 1% pa i forbindelse med 

rentabilitetsanalyserne. 

                                                
33 Springet opstår som følge af at der typisk efter 10 år skal fortages større udskiftninger og hovedreparationer. 
34 36 øre/kWh+7øre/kWh 
35 Gennemsnittet af 0,056$/kWh og 0,075$/kWh  =(43 øre/kWh*/5,7 kr/$). 
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5.4 Kalkulationsrente 

Der tages udgangspunkt i at kalkulationsrenten som minimum sættes til at være lig WACC 

(weighted average cost of capital) for den virksomhed som påtænker investeringen, idet det er 

velkendt at forrentningen af en investering som minimum skal være bedre end ”prisen” på den 

kapital som skal benyttes til investeringen (Hedegaard et al,2006).  

Denne tilgang for fastsættelsen af kalkulationsrenten omtales kapitalomkostningsmetoden, og 

denne tilgang er valgt i nærværende projekt da der tages udgangspunkt i at denne virksomhed fx 

er et elselskab, da det typisk netop er elselskaber som overvejer at fortage investeringer i 

vindmølleparker eller måtte overveje at opgraderer deres eksisterende vindmøller. 

 

Skulle virksomheden være en anden type investor end et elselskab, fx et pensionsselskab, ja så 

kunne deres syn på kalkulationsrenten godt være anderledes da de typisk ville forholde sig til 

hvilket afkast de kunne opnå ved en alternativ investering, og kravet til forrentning ville derfor 

som minimum skal være lig den forrentning som den alternative investering kunne medføre. 

Denne tilgang for fastsættelse af kalkulationsrenten omtales alternativmetoden (Hedegaard et 

al,2006). Men kapitalomkostningsmetoden anvendes altså da det antages for nærværende at 

investor er et elselskab. 

  

Ifølge analyser (Wikiwealth, 2012) som fastlægger prisen på egenkapital og derved WACC i 

overensstemmelse med Moffett et al (2011) for en række amerikanske elselskaber, er resultatet en 

WACC på 6,5-8%. Ifølge Zeyla (2012) er elselskabers WACC i EU typisk omkring 6,75%. 

Ifølge Krohn et al (2009) er 7,5% ofte brugt i praksis for analyser i vindenergibranchen. Samlet 

set tyder data på at en kalkulationsrente på 7,5% vil være et fornuftig valg på tværs af geografien. 

5.5 LIDAR-sensorens bidrag til øget rentabilitet – (Design-in)  

I denne simple rentabilitetsanalyse anvendes følgende datagrundlag som angivet i Tabel 4. 

 

I analysen bestemmes det frie cash-flow hvert år som indtægter fra salg af elektricitet fratrukket 

omkostninger til vedligeholdelse af møllen og LIDAR-sensor, og den interne rente bestemmes ud 

fra initialinvesteringen for møllen og LIDAR-sensoren. Bilag 3 viser et eksempel på cash-flow og 

beregning. 

 

Figur 7 viser resultaterne som funktion af møllestørrelse for 4 scenarier; Et scenarie hvor møllen 

ikke har en LIDAR-sensor monteret og tre scenarier med LIDAR-sensor monteret og har 3 

forskellige bidragsniveauer til den årlige øgede elektricitetsproduktion. Da kalkulationsrenten er 
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7,5% kan vi konkludere at for en mølle uden LIDAR-sensor skal være rentabel
36

, skal dens 

størrelse være på mindst 0,95 MW.  

 

Parameter Værdi 

Møllens pris som angivet i Figur 6 

Vedligeholdelsesomkost. mølle 1,5% de første 10 år og spring til 4,5% fra det 10. år. 

Pris på LIDAR-sensor USD 50.000$ 

Vedligeholdelsesomk. Sensor USD 500$ pr år i alle år. 

Kapacitetsfaktor 30% 

LIDAR-sensors værdiforøgelse 1,5% og som angivet i  

Tabel 3 

Værdi af solgt elektricitet USD 0,066 $/kWh (faste priser) med 1% stigning pr år 

Kalkulationsrente 7,5% 

Periode (møllens levetid) 20 år 

Tabel 4 Værdier for parametre anvendt i rentabilitetsanalyse for nyetablerede vindmølle 

 

 

Betragtes fx en mølle på 1 MW kan man fra Figur 7 se, at en LIDAR-sensor skal bidrage med 

væsentligt mere end 2,5% i årlig forøgelse af elektricitetsproduktionen for at LIDAR-sensoren 

medfører øget rentabilitet i forhold til scenariet uden en LIDAR-sensor. Da det ifølge Tabel 3 er 

usandsynligt at bidraget kan blive større end 2,5%, kan det umiddelbart konkluderes at møller på 

under 1 MW ikke er meningsfyldte at betragte – hverken med eller uden LIDAR-sensor. 

 

Data i Figur 7 kan også afbilledes relativt i forhold til scenariet hvor møllen ikke har en LIDAR-

sensor monteret. Dette er vist i Figur 8, og for at en LIDAR-sensor bidrager til øget rentabilitet 

skal forbedringen være positiv. Det kan derfor konkluderes, at såfremt en LIDAR-sensor bidrager 

med 1,5% i forøgelse i elektricitetsproduktionen, så skal møllens størrelse være på mindst 2,75 

MW for at LIDAR-sensoren øger møllens rentabilitet. Sagt på en anden måde, en mølle skal være 

større end 2,75 MW for at det er økonomisk meningsfyldt at udstyre den med en LIDAR-sensor.  

 

Skulle man kunne opnå en forøgelse i elektricitetsproduktionen på hele 2,5% (hvilket dog er 

usandsynligt), kan man konkludere at møllens størrelse blot skal være på mindst 1,25 MW for at 

LIDAR-sensoren bidrager til øget rentabilitet.   

 

                                                
36 En investering er rentabel såfremt at den interne rente er større end kalkulationsrenten (Hedegaard et al,2006). 
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Figur 7 Intern rente som funktion af møllestørrelse. Parameter er LIDAR-sensorens grad af værdiskabelse i 

form af øget årlig elektricitetsproduktion. 

 

I  

Figur 8 Forbedring i intern rente i forhold til scenarium hvor møllen ikke har LIDAR-sensor monteret. 
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Del konklusion 

Møller uden en LIDAR-sensor kan forventes at være rentable såfremt de er på mindst 1 MW. En 

LIDAR-sensor kan forventes at øge rentabiliteten under forudsætning af at møllens størrelse er på 

mindst 2,75 MW.  

5.6 LIDAR-sensorens bidrag til øget rentabilitet – (Retrofit) 

I forbindelse med eksisterende møller kan der ses helt bort fra den oprindelige omkostning 

forbundet med møllens opsætning idet alle sådanne omkostninger er at opfatte som sunk cost 

(Hedegaard et al, 2006). I stedet er spørgsmålet om ekstraomkostningen til at eftermontere en 

LIDAR-sensor på møllen i sig selv er en rentabel forretning. For at vurdere dette inddrages 

initialomkostningen til sensoren på 50.000$ og den løbende ekstraudgift til vedligeholdelse på 

500$ pr år. Det vælges at beregne den simple tilbagebetalingstid
37

 ved at sammenholde 

installationsudgiften i forhold til LIDAR-sensorens ekstra bidrag til indtægten pga. øget 

elektricitetsproduktion. Figur 9 viser tilbagebetalingstiden som funktion af møllens størrelse. 

Parametre er i øvrigt som vist i Tabel 4 og Bilag 3 viser eksempel på beregningerne.  

 

 

Figur 9 Tilbagebetalingstid (ikke-diskonteret) for en LIDAR-sensor monteret på eksisterende mølle som 

funktion af møllens størrelse. 

 

I vindmølleindustrien er kravet fra finansielle institutioner og investorer at tilbagebetalingstiden 

må maksimalt være 7-10 år for nye møller (Krohn et al, 2009). Da møllen ikke er ny kan man 

                                                
37 Tilbagebetalingstid = installationsudgift/ekstra indtægt pr år. Beløb diskonteres ikke. 
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antage at kravet er en hurtigere tilbagebetalingstid på fx maksimalt 5-7 år. Da det er sandsynligt 

at LIDAR-sensoren vil bidrage med en forøgelse af elektricitetsproduktionen på op til 1,5%, kan 

det fra Figur 9 konkluderes at det kun for vindmøller på 3 MW eller mere er meningsfyldt (set fra 

mølleejerens synspunkt) at eftermontere en LIDAR-sensor. Dette hænger dels sammen med 

møllens alder.  

5.6.1 Betydningen af møllens alder 

Hvis møllen fx er 5 år gammel vil der måske kun være 15 år af møllens levetid tilbage, hvilket vil 

betyde at udgiften til eftermonteringen af LIDAR-sensoren skal tjenes hjem indenfor denne 15 år 

periode. Den interne rente for scenarierne vist i Figur 9 er afbilledet i Figur 10, men hvor tre 

perioder for restlevetiden for møllen er vurderet: 10 år, 15, år og 20 år. Hvis fx LIDAR-sensoren 

bidrager 1,5% til øget elektricitetsproduktion og restperioden for møllens levetid er 15 år (10 år), 

kan det aflæses at møllens størrelse skal være på minimum 2,4 MW (3 MW) for at investeringen 

er rentabel (>7,5% i intern rente).  

 

 

Figur 10 Intern rente for LIDAR-sensor monteret på eksisterende mølle (retrofit). Renten er opgjort for en 

periode på henholdsvis 10år, 15 år og 20 år. 
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Skulle forøgelsen i elektricitetsproduktion blive på 2,5% fra LIDAR-sensoren, er det rentabelt for 

vindmøller med en resterende levetid på 15 år (10 år) og med en størrelse på mere end 1,8 MW 

(1,4 MW) at få eftermonteret en LIDAR-sensor.  

5.7 Delkonklusion 

Anvendelsen af en LIDAR-sensor har kun en positiv effekt på møllens rentabilitet hvis møllen er 

af en vis størrelse. Ved en ny vindmølle (design-in markedet) er der positiv effekt af en LIDAR-

sensor for møller på mere end 2,75 MW, og måske hvis den er mere end 1,5 MW (mindre 

sandsynligt, jf. Tabel 3). 

 

På trods af positiv rentabilitet for en mølle på 2,75 MW, så er LIDAR-sensorens økonomiske 

værdiskabelse umiddelbart ikke stor. Værdiskabelsen pr år fx for en mølle på 2,75 MW er kun 

omkring 7.500$
38

, hvis forøgelsen i elektricitetsproduktion pga. brugen af LIDAR-sensoren er 

1,5%.  

 

I tilfældet af en eksisterende vindmølle (retrofit markedet) og ved iagttagelse af møllens 

resterende levetid, er der positiv effekt af væsentlig karakterer såfremt at vindmøllen er på mere 

end 2,4-3 MW, og måske hvis den er mere end 1,5-1,7 MW (mindre sandsynligt, jf.Tabel 3). 

Denne konklusion stemmer overens med ekspertudsagn (Godske, 2010). 

 

                                                
38 En 2,75 MW-mølle producerer pr år: 2,75 MW*24*365*30%  =  7.227 MWh.  Forøgelse på 1,5% har  følgende 

værdiskabelse: 1,5%* 7.227 MWh * 0,066$/kWh = 7.154 $ pr år.   
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6. Markedspotentiale – Eksterne miljø  

I følgende kapitel vil markedspotentialet af retrofit markedet i forhold til design-in markedet 

blive afdækket. Med markedspotentialet menes det samlede tilgængelige marked (eng. Total 

Addressable Market, TAM). Ifølge Kotler (2009) så defineres TAM som et global samlet marked 

som en bestemt virksomhed kan betjene med sit produkt, hvis der ikke var nogen konkurrenter.    

Der vil i det følgende ikke blive afdækket konkurrence- og distributionsspørgsmål eller 

realistiske grænser for afsætning for at estimere hvor stor en del af TAM som Windar kan 

forventes at adressere i praksis og derudfra opstille scenarier for en potentiel markedsandel (eng. 

Served Market Share, SAM), da dette er udenfor rammerne af nærværende analysearbejde.  

 

I stedet for vil TAM for design-in og retrofit markederne blive sammenholdt og derved inddrage 

denne viden i Windars strategiske overvejelser omkring prioriteringer af markederne i forhold til 

hinanden.  

6.1 Afgrænsende faktorer  

Der er en række faktorer som er med til at afgrænse størrelsen af markedspotentialet. Første 

afgrænsende forhold er anvendelsen, og som analyseret i afsnit 3.2 så vil Windars LIDAR-sensor 

primært være tiltænkte at skulle øge elektricitetsproduktionen ved at blive permanent monteret på 

møller. Dette betyder at potentialet maksimalt kan være én LIDAR-sensor for hver mølle. Men 

der findes andre afgrænsende faktorer som vil betyde at potentialet vil være mindre.  

 

For at identificere nogle af disse faktorer vælges det at skele til PESTLE paradigmet (Brooks, 

2010) for at identificere nogle forhold som skal iagttages, da de vil have afgrænsende effekt på 

TAM. Vindmølleindustrien er generelt set ekstremt påvirket af ændringer og forhold indenfor 

PESTLE paradigmets 6 områder: Political, Economic, Social, Technological, Environmental, 

Legal.  

 

Fx vil ændringer til tilskudsordningerne til vindmøller potentielt ændre forudsætningerne og 

konklusionerne i Kapitel 5, hvilket efterfølgende vil have indflydelse på fastlæggelsen af TAM. 

Ligeledes er vindmølleindustrien gennemreguleret med hensyn til godkendelser af mølledesigns 

fra myndighedernes side
39

, hvilket også kan have indflydelse på krav til om en LIDAR-sensor må 

anvendes og hvordan. Ændringer i klimaet vil potentielt også have indflydelse på værdien af 

LIDAR-sensoren
40

.  

                                                
39 For reglerne gældende for møller i Danmark: http://www.wt-certification.dk/UK/Rules.htm 
40 En øget vindstyrke kunne fx betyde at vindmøllerne i større grad opererer i drift-tilstand 3, jf. afsnit 2.3. 

http://www.wt-certification.dk/UK/Rules.htm
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Der afgrænses dog fra af at lave en detaljeret analyse af alle disse forhold da det er for 

omfattende for nærværende analysearbejde og da det overordnede formål er at fortage en 

sammenholdelse af TAM for design-in og retrofit markedet på nuværende tidspunkt. Det skal dog 

understreges at udviklingen i bla. TAM af over tid, hvilket PESTLE paradigmet kan være 

medvirkede til at belyse, er af relevans i strategiarbejde, men det vælges altså alligevel at 

afgrænse fra inddragelsen i disse indledende strategiske overvejelser som behandles i 

nærværende projekt.  

 

Der er dog blevet identificeret fire helt centrale forhold (fra PESTLE paradigmet) som 

afgrænsende faktorer som der ønskes belyst nærmere og inddraget. Disse er: 

 

1. Mølletyper for hvilke der kan påvises rentabilitet for LIDAR-sensor. 

2. Garantiperioder på møller. 

3. Tekniske forhold som gør at møllen ikke kan udnytte en LIDAR-sensor. 

4. Klima/miljømæssige forhold som gør at møllen ikke kan anvende en LIDAR-sensor. 

 

De første 3 falder under PESTLE paradigmets teknologi-gruppe og sidstnævnte hører under 

gruppen miljø/klima (Environmental). 

6.1.1 Påvist rentabilitet 

Markedspotentialet afgrænses til de mølletyper som har en dokumenteret væsentlig positiv effekt 

i form af øget rentabilitet af at få en LIDAR-sensor monteret. Med hensyn til rentabilitet er den 

væsentligste faktor for mølletypen dens størrelse. Dette er blevet analyseret indgående i Kapitel 

5, og der vælges at afgrænse det potentielle marked i overensstemmelse med konklusionerne i 

afsnit 5.7. Dvs. at møllerne skal have en vis størrelse for at blive inkluderet i markedet. 

 

6.1.2 Garantiperiode  

En mølle leveres fra en mølleproducent med en tidsbestemt garanti som dels omfatter møllens 

funktionalitet (dvs. at den ikke går i stykker) og dels at den producerer en vis mængde elektricitet 

hvert år (Coelingh & Sluijs,2004). Mølleejeren kan derfor ikke modificere på møllen i 

garantiperioden da garantien i så fald vil falde bort. Det er derfor utænkeligt at en mølleejer vil 

igangsætte installationen af en LIDAR-sensor i garantiperioden uden om mølleproducenten. I 

forhold til retrofit markedet betyder dette at markedspotentialet som udgangspunkt er afgrænset 

fra møller som er omfattet af garanti. 
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Man kunne dog godt forestille sig at en mølleproducent ville tilbyde installationen af en LIDAR-

sensor til mølleejere, og derved er garantiperioden ikke en problemstilling. Det vurderes dog at 

incitamentet for en mølleproducent er begrænset for at gøre dette da værdien af en LIDAR-sensor 

til retrofit er begrænset – dvs. at beløbet en mølleproducent kan tjene på at tilbyde en installation 

af en LIDAR-sensor er meget begrænset
41

. For mølleproducenten er design-in derfor umiddelbart 

væsentligt mere interessant da en LIDAR-sensor kan bidrage til at øge møllens attraktivitet i form 

af øget rentabilitet for mølleejeren, hvilket vil betyde at LIDAR-sensoren understøtter 

mølleproducentens afsætning af møller generelt.  

Derfor vurderes garantiperioden samlet set at være en barriere for mølleejeren.  

 

Den typiske garantiperiode som en vindmølleproducent stiller som del af et salg er i dag mindst 5 

år
42

. Men ifølge Knill & Oakey (2012) og BTM (2010) er vindmølleproducenter også begyndt at 

tilbyde langsigtede garantier på op til 12 år eller mere, hvor alle vedligeholdelsesaktiviteter er 

indeholdt til en fast pris. I praksis er der tale om en serviceaftale med garanti for given 

elektricitetsproduktion. Dette har den virkning at man tager al risiko væk fra ejeren, men til en 

ekstra omkostning. En slags forsikringspræmie om man vil.   

6.1.3 Tekniske forhold 

For at møllen kan udnytte en LIDAR-sensor skal den både kunne monteres på møllen og 

indarbejdes i kontrolsystemet. Det er meget tvivlsomt om dette generelt set kan lade sig gøre i 

praksis for alle mølletyper. Der kan fx være udfordringer såfremt at LIDAR-sensoren skal 

monteres i rotorens næse for at opnå en konisk scannende profil som omtalt i afsnit 3.1.  

 

Ifølge Rambusch (2012) vurderes det dog at sensoren nemt kan monteres på nacellen i det 

generelle tilfælde, og da det yderligere af Mikkelsen (2012) og Kragh & Hansen & Mikkelsen 

(2012) vurderes at den montering vil kunne lede til retvisende målinger af vindretningen, kan det 

sandsynliggøres at forøgelse af elektricitetsproduktionen på 1,5% (se Tabel 3) er mulig under de 

forhold.   

Indarbejdelsen i kontrolsystemet kan også være en udfordring, men generelt set burde denne 

kunne overkommes af producenten 

 

I det generelle tilfælde kan det derfor konkludere at det derfor ikke er nødvendigt at afgrænse 

nogle bestemte mølledesigns fra markedspotentialet, da alle potentielt set kan få en LIDAR-

sensor monteret. 

                                                
41 Beløbet vurderes at være i størrelsesorden USD 30.000, jf. afsnit 4.3.4. Måske kan mølleproducent dog opnå andel 

i den værdi som LIDAR-sensorer skaber i form af øget elektricitetsproduktion, hvorved beløbet kan blive større.  
42 (Energyireland, 2012) og (Penwell, 2010) 
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6.1.4 Klimatiske forhold 

Da en LIDAR-sensor som udgangspunkt skal monteres udenfor på en vindmølle, er det relevant 

at forholde sig til om der er specielle forhold som gør at en mølles geografiske placering måtte 

give problemstillinger med anvendelsen af en LIDAR-sensor. To forhold er blevet identificeret 

som umiddelbart problematiske: 

 

1. Lokationer med meget høj eller lav lufttemperatur. 

2. Lokationer med meget nedbør og/eller sne. 

 

En LIDAR-sensor indeholder en laser og detektor for hvilken det er velkendt at ekstreme 

lufttemperaturer kan give drift- og pålidelighedsproblemer. Ifølge Q&A (2012) kan det ses at 

LIDAR-sensorer er specificeret til at operere i en lufttemperatur på -40C til +85C, hvilket for 

størstedelen af alle vindmølleparker må antages at være dækkende. Dette betyder at det 

umiddelbart kan konkluderes at lokationer med høj varme (fx ørkenområder) eller lave 

temperaturer (polaregne) ikke udgør en nævneværdig afgrænsning som bør iagttages. 

 

Angående snefald så er en del vindparker opstillet på bjergrygge for at udnytte den høje 

vindkoncentration som opstår der. Disse vindparker er potentielt udsat for et oftere snefald, 

hvorfor de som udgangspunkt bør iagttages og måske udelades af det potentielle marked.  

Pga. manglende data omkring andelen af møller i bjergmåder (eller områder med meget 

nedbør/sne) vælges der dog at se bort fra denne faktor idet den umiddelbare formodning er, at 

bjergområder generelt set er mindre tilgængelige end andre lokationer og derfor må repræsentere 

en lille andel af de opstillede møller i verden.  

 

6.2 Retrofit markedet 

Datagrundlaget for fastlæggelse af markedspotentialet er 12 års optegnelser over installerede 

møller rundt omkring i verden (BTM, 1998-2010). Disse optegnelser er baseret både på data fra 

vindmølleproducenter (sælgerne) og parkejere (køberne) som er blevet sammenholdt. Det menes 

derfor at disse data er meget pålidelige og repræsenterer en stor grad af validitet.  

Ved at sammenholde disse 12 års optegnelser kan følgende data uddrages og fastlægges:  

 

 Antal møller installeret i verden opdelt efter størrelse. 

 Antal møller som er installeret et specifikt år og størrelsen (MW) af disse møller.  

 Gennemsnittet af møllestørrelse installeret i en bestemt geografi. 
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Dataopgørelserne er at finde i Bilag 4 og er grafisk illustreret i det efterfølgende. 

6.2.1 Afgræsning af størrelse (rentabilitet) 

Figur 11 viser antallet af møller som findes i verden opdelt efter deres størrelse. Der i findes i alt 

cirka 180.000 møller i verden ved udgangen af 2010.   

 

 

Figur 11 Antal møller som er i drift i verden. Opdelt efter størrelse. 

 

Møller på under 1 MW udgør 46% af den samlede population, men specielt møller med en 

størrelse på mellem 1,5-2,5 MW har haft en eksplosiv vækst og udgør i dag hele 38% af møllerne 

som vist i Tabel 5. Møller på over 2,5 MW udgør kun 2.987 stk totalt (2%).   

  

Størrelse 0-750kw 

750-

999kw 

1000-

1500kw 

1500-

2500kw 2500kw- i alt 

Andel 23% 23% 14% 38% 2% 100% 

Antal 41.846 41.792 24.290 67.971 2.987 178.885 

 

Tabel 5 Fordelingen af møller i verden opdelt efter størrelse ved udgangen af 2010. 

 

Som tidligere vist (jf. afsnit 5.7.) så skal møllen være på mindst 2,4-3 MW for med stor 

sandsynlighed at udvise positiv rentabilitet med en LIDAR-sensor. Med mindre sandsynlighed 
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skal størrelsen kun være på mere end 1,5 MW for at udvise rentabilitet.  Dette betyder at 

markedspotentialet med denne afgrænsende faktor kan estimeres til at være maksimalt på 2.987 

møller og med mindre sandsynlighed kunne være op til cirka 71.000 møller. Det viser sig dog at 

afgrænsningen med hensyn til garantiperiode vil betyde en reduktion af dette antal som redegjort 

for i det efterfølgende afsnit. 

6.2.2 Afgrænsning pga. garantiperiode  

I overensstemmelse med afsnit 6.1.2 antages det at den gennemsnitlige garantiperiode på møller 

er 5 år. Dette betyder at møller som i dag er yngre end 5 år ikke kan adresseres som retrofit og 

derfor skal afgrænses fra markedspotentialet. Figur 12 viser hvornår møller med forskellig 

størrelse er blevet installeret.     

 

 
Figur 12 Antal møller installeret pågældende årstal efter mølle størrelse. Bemærk at skala er logaritmisk.  

 

Fx kan det ses at stor del (87%) af møllerne på mere end 2,5 MW er blevet installeret i perioden 

2007-2010, mens at 82% af møllerne på 1,5 MW-2,5 MW er installeret i perioden 2007-2010. 

Under antagelse af at disse forsat er i garantiperiode bliver markedspotentialet reduceret til blot 

13% af 2.987 møller (= 388 møller) og dertil skal potentialet for 1,5M-2,5MW tillægges som 

udgør op til 12.234 møller. 
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6.2.3 Delkonklusion – markedspotentiale retrofit 

Man kunne argumentere for, at der hele tiden blive installeret nye vindmøller og at retrofit 

markedet derfor må vokse i forhold til ovenstående opgørelser. Dette er principielt korrekt, men 

da trenden går mod øgede garantiperioder (jf. afsnit 6.1.2) for nye møller, er det tvivlsomt om 

denne antagelse er korrekt de kommende år.  

 

Skulle man antage at garantiperioden var konstant 5 år
43

, så ville det betyde at markedspotentialet 

næste år ville få ”tilført” de møller som blev installeret i 2007. Som det fremgår af Bilag 4 

andrager dette 379 møller på mere end 2,5 MW og 5.260 møller på 1,5-2,5 MW. Det vurderes 

derfor samlet set at markedspotentiale for retrofit de kommende 3 år udgør mindre end 1.000 

møller. Hvis det skulle vise sig at LIDAR-sensorer kan bidrage med en forøgelse af elektricitets-

produktionen på 2,5% (hvilket dog er mindre sandsynligt, jf. Tabel 3) vil markedspotentialet de 

næste 3 år udgøre op til samlet set cirka 30.000 møller.   

6.2.4 Lokationen af retrofit markedet 

Figur 13 viser en opgørelse over den gennemsnitlige størrelse på de vindmøller der er blevet 

opstillet et givent årstal for forskellige lande i verden (de primære vindmøllemarkeder). Da det er 

fastslået at det potentielle marked er repræsenteret af de største møller på over 2,5MW, kan det af 

Figur 13 ses, at specielt UK og Danmark er områder hvor der gennemsnitligt set opsættes de 

største møller (~2,5 MW). Det øvrige Europa og delvis US følger efter med gennemsnitlige 

møllestørrelser på omkring 1,9 MW, mens Kina og Indien for nærværende er uinteressante da 

deres møller har en gennemsnitlig størrelse på under 1,5 MW.  

 

 

                                                
43 Vælges at betragte en længere garantiperiode end 5 år skal den tilsvarende reducerede restlevetid iagttages ved 

fastlæggelse af nødvendig møllestørrelse for rentabilitet, jf. afsnit 5.6.1. 
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Figur 13 Gennemsnittet af møllestørrelse installeret pågældende år efter geografi. (Gennemsnit af alle er ikke 

vægtet med antal møller i hver region). 

6.3 Design-in markedet 

Ifølge afsnit 5.7 blev det slået fast at en ny mølle (design-in) skal være på mindst 2,75 MW (og 

muligvis ned til 1,5 MW hvis LIDAR-sensoren bidrager mindst 2,5% i øget elektricitets-

produktion)  for at indarbejdelsen af en LIDAR-sensor er meningsfyldt i økonomiske termer.  

For at fastslå markedspotentialet for design-in skal det fremtidige antal møller af den størrelse 

derfor forsøges fastlagt.  

 

Ifølge BTM (2010) blev der i 2010 installeret møllekapacitet på cirka 39 GW og 

gennemsnitsstørrelsen på møllerne var 1,9 MW ifølge Figur 13. Som det også kan ses af Figur 13 

så er der en stigende trend på gennemsnitstørrelsen. Det vælges at estimere den fremtidige 

møllestørrelse for US og for Europa da det er disse markeder hvor møllestørrelsen generelt set er 

størst. Estimeringen fastlægges ved linear-regressionsanalyse (Bryman&Bell,2007) af data vist i  

Figur 13. Resultatet er afbilledet i Bilag 5, og estimatet (forecast) fremgår desuden af Tabel 6, 

hvor det kan ses at gennemsnitstørrelsen forventes at stige fra 2,0 MW i 2010 til at blive mere 

end 2,55 MW i 2015.  
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Forventningerne til hvor meget kapacitet der installeres hvert år frem til 2015 er ligeledes anført i 

tabellen og viser en fordobling fra 39 GW til 81 GW i 2015 (BTM,2010) for hele verden.  Ud fra 

informationen kan antallet af nye møller beregnes og viser en stigning fra 8.628
44

 nye møller pr 

år i 2010 til 17.423 nye møller pr år i 2015.  

  

 

 

Tabel 6 Forecast af antal nye møller i US og Europa (baseret på gennemsnitlig møllestørrelse og forventet 

kapacitet som installeres i verden). Kilde BTM (2010). 

 

Ud fra en antagelse om at de installerede møllers størrelse har en normalfordeling med en 

spredning på ±500 kW omkring gennemsnits størrelsen, kan for et givent årstal beregnes hvor 

stor en andel af de installerede møller som er på mere end 2,5 MW. Resultaterne for estimeringen 

af antal møller over 2,5 MW fremgår af Tabel 6. I Bilag 7 er antagelserne beskrevet og hvorledes 

spredningen er fastlagt og bestemt ud fra tidligere observationer.  

Det vides fra Figur 12 at der i 2010 blev installeret mere end 1.000 møller på mere 2,5 MW, 

hvilket stemmer med estimeringen i Tabel 6. 

 

I 2015 forventes antallet af møller på mere end 2,5 MW at være steget til mere end 10.000 nye 

møller pr år. Det kan konkluderes at markedspotentiallet for design-in i de kommende 3 år nemt 

vil udgøre 5-10.000 nye møller pr år og på sigt endnu mere.  Skulle LIDAR-sensor bidrage med 

op 2,5% i forøgelse bliver potentialet væsentligt større da antallet af nye møller på 1,5-2 MW i 

2010 allerede var på 20.000 pr år.  

 

 

                                                
44 Ud fra BTM (2010) oplyses det at det faktiske antal i møller installeret i 2010 for Europa og US var 9.167 stk 

hvilket passer fint med det beregnede antal på 8.628. Dette underbygger at der kan fæstes lid til forcast beregnet for 

2011-2015. 

Installeret kapacitet det år   Forecast 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

US MW 6639 10200 12800 11600 19700 20400 

Europa MW 10980 12650 16175 18025 20625 24050 

Verden MW 39404 46000 53875 60475 72475 81350 

Forventet gennemsnitlig møllestørrelse 

(forecast baseret på regressionsanal.) 

kW 2042 2121 2229 2336 2444 2551 

Beregnet nye møller pr år for US+EU 

(forcast) 

Antal 8.628 10.773 13.001 12.681 16.502 17.423 

Beregnet/estimeret nye antal møller 

over 2,5 MW 

Antal 1.042 1.854 3.387 4.660 7.947 10.303 
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6.4 Delkonklusion 

 

Retrofit 

Markedspotentiale for retrofit de kommende 3 år vil udgør mindre end 1.000 møller. Hvis det 

skulle vise sig at LIDAR-sensoren kan bidrage med en forøgelse af elektricitetsproduktionen på 

2,5% (hvilket dog er mindre sandsynligt, jf. Tabel 3 ) vil markedspotentialet de næste 3 år udgøre 

op til samlet set cirka 30.000 møller.   

 

Design-in 

Markedspotentiallet for design-in vil i de kommende 3 år nemt udgøre 5-10.000 nye møller pr år 

og på sigt endnu mere. Skulle LIDAR-sensor bidrage med op 2,5% i forøgelse (hvilket dog er 

mindre sandsynligt, jf. Tabel 3) bliver potentialet væsentligt større da antallet af nye møller på 

1,5-2 MW i 2010 allerede var på 20.000 pr år. 
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7. Markedsstruktur og mulige indsalgskanaler  

I det følgende undersøges markedsstrukturen i vindmølleindustrien og der ses nærmere på hvilke 

kanaler som Windar potentielt kan benytte til at få afsat sine LIDAR-sensorer. Sagt på en anden 

måde, så er det grundlæggende spørgsmål, hvilke aktører Windar kan adressere for at penetrere 

dels retrofit markedet og dels design-in markedet til sammenligning. 

 

For at analysere dette tages der udgangspunkt i Porters værdikæde paradigme (Porter, 1985) og 

dette anvendes til at modellere den samlede værdikæde anskuet på meso-niveau (industri-

niveau
45

) og derigennem kan relevante aktører identificeres.    

Der er 2 overordnede markedsstrukturer som er af relevans i denne sammenhæng og som ønskes 

afdækket: 

  

1. Tilblivelsen og fremstillingen af selve vindmøllen  (Industriniveau) 

2. Tilblivelsen af en vindmøllepark   (Udvidet industriniveau) 

 

Disse to strukturer vil samlet set afdække hvordan en LIDAR-sensor kan nå frem til en mølle 

som enten er ny og skal installeres (design-in) eller som er installeret (retrofit). 

7.1 Tilblivelse og fremstilling af vindmøller - værdikæde 

Der findes i dag cirka 10 større mølleproducenter som tilsammen stod for 80% af leverancerne i 

2010, og dertil er der yderligere cirka 10 øvrige mølleproducenter (Frost & Sullivan, 2011) som 

stod for de resterende 20% af leverancerne (BTM,2010). 

Vindmølleindustrien er global af natur og repræsenterer praktisk talt alle aspekter af 

globaliseringen og dens internationaliseringsproces, såsom adgang til markeder, adgang til 

ressourcer, lokations-specifikke fordele osv. (Bartlett et al,2008). Alle sådanne forhold har de 

sidste 10-15 år i stor grad påvirket industrien generelt og formet de enkelte aktørers 

organisationsdesign og deres sourcing strategier mv. på tværs af landegrænserne og i samspil 

med leverandører. Figur 14 viser en skematisk illustration af værdikæden fra råmaterialer til 

færdig mølle som efterfølgende opstilles og idriftsættes.  

 

Som det fremgår af figuren så udspringer vindmøllens tilblivelse af en række primære og 

sekundære delkomponenter som sammensættes til den endelige vindmølle. Grundet størrelsen af 

flere af de primære delkomponenter så som vinger og tårn, bliver disse produceret så tæt som 

muligt på lokationen hvor møllen skal opstilles. Omvendt kan delkomponenter såsom gearkasser 

                                                
45 Paradigmet er oprindeligt udviklet et til at anskue værdikæden på virksomhedsniveau, men procestankegangen 

lader sig nemt anvende på industriniveau.  
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og generatorer produceres i andre lande og relativt nemt transporteres til lokationen hvor møllen 

samles. Optimeret og veludtænkt supply-chain-management i vindmølleindustrien er altafgørende 

for at tilsikre konkurrenceevne da det er helt centralt i værdikæden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Illustration af værdikæden for vindmøllers tilblivelse. Inspiration fra BTM SCA (2006)  

 

 

Generelt set er tendensen ifølge IEDC (2011) at vindmølle-producenter tager ejerskab af de højt 

specialiserede og kritiske mølle-komponenter og tilsikrer kontrol med leverancerne med 

udgangspunkt i in-house kapacitet eller dedikerede og nøje udvalgte leverandører. Vinger, 

kontrolsystemer, gearkasser, generatorer og el-omformere er sådanne kritiske komponenter, 

hvorimod fremstilling af fx tårne og nacellen kan håndteres af lokale leverandører. De store 

producenter har normalt udviklet proprietære vindmølle-design og samler selv nacellerne, mens 

et par mindre producenter udliciterer samlingen af nacellen. Specielt gearkasser har generelt set 

givet pålidelighedsproblemer, hvorfor der er en isoleret trend om øget outsourcing af den 

delkomponent da det kræver højt specialiseret viden at fremstille (Frost & Sullivan, 2011). 

 

Indarbejdelsen af en LIDAR-sensor i en vindmølle kræver at kontrolsystemet bliver modificeret 

således at det kan modtage sensorens målinger og efterfølgende benytte disse til at agere efter når 

møllen styres. Det er derfor vigtigt at få klarlagt hvem som er omdrejningspunktet for design og 

fremstilling af kontrolsystemet da dette er afgørende for at få indarbejdet en LIDAR-sensor. 
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7.1.1 Tilblivelsen af kontrolsystemer 

Indenfor tilblivelsen af kontrolsystemer findes der i dag primært 3 forretningsmodeller (Frost & 

Sullivan, 2009) som er: 

 

1) Mølleproducent og kontrolsystem-leverandør designer og udvikler i fællesskab en løsning 

(ofte en proprietær løsning som mølleproducenten ikke kan videreudvikle alene). 

2) Mølleproducent udvikler og designer egen løsning og outsourcer produktionen. 

3) Mølleproducent udvikler, designer og producerer sin egen løsning. 

 

Ifølge Frost & Sullivan (2011) anvender langt størstedelen af alle mølleproducenter model 2 eller 

3.  Model 1 derimod har været meget brugt af specielt de mange nye kinesiske mølleproducenter 

der er kommet til gennem den senere årrække, idet disse har begrænset viden og erfaring med 

kontrolsystemer.  

 

Ifølge Frost & Sullivan (2009) er de væsentligste spillere indenfor kontrolsystemer Mita Teknik, 

Windtec, ReGuard, KK Electronic og GE. Dertil kan ifølge Nielsen (2012) nævnes Beckhoff som 

har god succes med at tilbyde en løsningsplatform som er mere åben i natur (dvs. mindre 

proprietær) og som kan tillade en mølleproducent at bevæge sig fra model 1 og mod model 2 i 

forbindelse med et ønske om øget grad af vertikal integration. 

7.1.2 Forventninger til de fremtidige ændringer i markedsstrukturen 

Den generelle tendens er øget grad af vertikal-integration hvor en større del af værdikæden 

inddrages. Man skal desuden forvente en hvis grad af konsolidering hvor blandt andet det kan 

forventes at de kinesiske vindmølleproducenter vil fortage opkøb i udlandet for at få adgang til 

udenlandske markeder og teknologi (Børsen, 2012). 

 

Vindmølleindustrien er ved at være moden, hvilket betyder at antallet af nye virksomheder som 

kommer til er begrænset. De senere år er der set mange nye mølleproducenter i specielt Kina, 

men nu er markedet ved at være mættet.  Over tid øges ekspertisen og de nytilkomne begynder at 

in-source fx kontrolsystemet. Store virksomheder som Vestas og Siemens har allerede in-sourcet 

deres kontrolsystemløsninger og anvender derved forretningsmodel 3.  

 

Dertil kommer at vindmøllerne bliver større og større hvilket stiller større krav til kontrolsystem 

og dets optimering i forbindelse med selve møllens design, hvilket i sig selv taler for en in-

sourcing. Samlet set vil udviklingen i modenheden af mølleproducenterene og trenden af større 

mølledesign, betyde at positionen som leverandør af proprietærer kontrolløsninger vil blive 

kraftigt presset. 
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Der forventes derfor forsat en øget grad af in-sourcing af kontrolsystemer da det repræsenterer et 

unikt element i optimeringen af en mølles design med hensyn til fx elektricitetsproduktion og 

belastningsreduktioner.  

 

Ifølge Nielsen (2012) forventes det derfor at virksomheder som tidligere har leveret proprietærer 

kontrolsystemløsninger til fx de fremadstormende kinesiske mølle-producenter vil få en svær tid 

da efterspørgslen efter deres løsninger vil falde, idet der ikke kommer nævneværdigt flere nye 

mølleproducenter til som ville have behov for en kontrolsystemløsning indtil de selv har 

opbygget ekspertise. Markedet kræver løsninger som ikke er proprietære, men som 

mølleproducenten selv kan benytte som platform til at opbygge sin egen ekspertise og udvikle sin 

egen proprietære kontrolsystemløsning. Disse virksomheder
46

 skal derfor indstille sig på at de 

giver afkald på en del af den værdikæde som de tidligere har repræsenteret. 

7.2 Tilblivelsen af vindmøllepark - værdikæde 

Med hensyn til specielt retrofit markedet er det afgørende vigtigt at få afdækket værdikæden og 

samspillet i tilblivelsen og driften af en vindmøllepark.  

For at analysere dette tages der udgangspunkt i en udvidet værdikæde-anskuelse på 

industriniveau, idet der vælges at se på en større del af økosystemet omkring tilblivelsen. Figur 

15 viser en illustration af dette økosystem og de centrale aktører.  

Udover komponentleverandørerne og mølleproducenterne som omtalt i afsnit 7.1, så er der også 

følgende aktører: 

 

 Projektudvikler: 

Udvælger lokationen for parken, tilvejebringer myndighedstilladelser, indgår 

leveranceaftaler med mølleproducent og entrerer med anlægsvirksomheder omkring 

etablering af fundament, veje mv. og opsætningen af møllerne.   

 

 Planlægnings & Anlægsfirma 

Specialiseret i jord- og betonanlæg, montering af vindmøller og installation af 

højspændingsanlæg. Ved off-shore anlæg inkluderer dette også søtransport og anlæggelse 

af fundamenter til søs.   

 

 Drift- & Servicefirma 

Står for det løbende tilsyn og vedligeholdelse af vindmølleparker på vegne af parkejeren 

som fx er en investor/pensionsfond. Et servicefirma har ofte sine egne teknikere som 

                                                
46 Mita og KK Electronics nævnes af Nielsen (2012) som eksempler på virksomheder som forventeligt skal omstille 

sig.   
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udfører vedligeholdelsen og inspektionen. Reservedele køber servicefirmaet direkte hos 

underleverandøren eller fra mølleproducenten hvis det er proprietære dele. I visse tilfælde 

tilkaldes teknikere fra mølleproducenten hvis der fx er tale om reparationer af mere 

kompliceret art (Jeasaitis, 2012). Nogle parkejere har selv en intern drift- & og 

servicefunktion som de anvender frem for eksterne firmaer.  

 

 
Figur 15 Udvidet værdikæde. Kilde: med inspiration fra (Frost & Sullivan, 2010) 

 

7.2.1 Forventninger til de fremtidige ændringer i markedsstrukturen 

Efterhånden som flere af mølleproducenterne har fået udviklet deres teknologi, er kvalitet og 

opnåelige ydeevne fra vindmøllerne blevet mere ens, hvilket betyder at konkurrenceintensitet 

øges da differentieringen reduceres. Dette betyder, alt andet lige, et øget prispres hvilket også 

observeres i praksis.  Grundet prispresset søger producenterne efter nye måder at differentiere sig 

på, og specielt servicering af vindmøller i drift ser ud til at have mølleproducenternes 

opmærksomhed. Der er tale om øget grad af vertikal-integration. Det viser sig imidlertid at 

mange uafhængige servicevirksomheder ifølge en undersøgelse (Lönker, 2007) scorer meget højt 

på tilfredshed hos vindmøllepark-ejerne, hvilket tyder på at disse virksomheder forsat vil have en 

stor rolle at spille. Dette betyder samlet set at strukturen som illustreret i Figur 15 forventes at 

forblive uændret i de kommende år. 
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7.3 Mulige indsalgskanaler   

Såfremt man skal nå en mølle som allerede er installeret kan man ud fra analysen og Figur 14 og 

Figur 15 principielt identificere følgende kontaktpunkter man potentielt kan anvende som kanal 

for et indsalg via:  

 

1. Vindmølleparkejer (som har egen drift og servicefunktion) 

2. Drift- og servicevirksomhed 

3. Vindmølleproducent i forbindelse med serviceaktiviteter 

4. Producent af kontrolsystemer  

5. Projektudvikler 

6. Komponentleverandør (fx af vindmålere) 

 

7.3.1 Drift- og servicevirksomheder 

Angående 1. og 2. så er det er umiddelbart vurderingen at servicevirksomheder som 

udgangspunkt ikke foretager modifikationer af selve møllens funktionelle dele og derved heller 

ikke af kontrolsystemer. Der findes enkelte virksomheder
47

  som ud over ud over den almindelige 

drift og vedligeholdelse også foretager mere indgribende ombygninger, herunder også på 

kontrolsystemer. Sådant arbejde er komplekst og udløser altid at den udførende virksomhed 

stiller garanti for kvaliteten, effekten og at møllen i øvrigt ikke lider overlast pga. ændrede 

driftsforhold. Ifølge Mikkelsen (2012) så forekommer dette kun i begrænset omfang og hvis det 

gør, så sker det kun i samråd eller samarbejde med mølleproducenten. Drift- og servicefirmaer 

vurderes derfor ikke at være oplagte indsalgskanaler for retrofit markedet. 

7.3.2 Mølleproducenter og underleverandører af kontrolsystemer 

Mølleproducenten eller en underleverandør af et kontrolsystem har begge forudsætninger for at 

indarbejde en LIDAR-sensor på et givent mølledesign under forudsætning af at de kan overbevise 

møllejeren i det meningsfyldte i en sådan indarbejdelse. Mølleproducenter eller en 

kontrolsystem-leverandør repræsenterer derfor oplagte indsalgskanaler under forudsætning af at 

de har økonomisk incitament til at bidrage i salgsaktiviteten og den efterfølgende installering af 

LIDAR-sensoren.   

7.3.3 Projektudviklere 

Mange projektudviklere
48

 er forløbere for udviklingen på mange områder (for DONG fx specielt 

indenfor offshore) da de ønsker at opbygge ekspertise og viden som kan gøre dem til bedre 

                                                
47 Fx www.geminienergyservices.com og http://www.ntes-service.de/ 
48 Der findes omkring 75 større projektudviklere i verden. Se (BTM,2010) side 52 for en oversigt. 

http://www.geminienergyservices.com/
http://www.ntes-service.de/
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projektudviklere. Projektudviklere repræsenterer derfor generelt en bred viden og ekspertise. Men 

tanken om at gå via projektudviklere vil ifølge Nielsen (2012) kun lede til store barrierer da 

hverken Windar eller projektudvikleren har ekspertisen til at lave modifikationen af selve 

kontrolsystemet. Ifølge Nielsen (2012) er vurderingen, at en såfremt en projektudvikler skulle 

finde LIDAR-sensoren interessant (fx på baggrund af verificeret fieldtest), så vil en sådan 

projektudvikler alligevel være tvunget til at gå til mølleproducenten for at få sensoren indbygget 

både hvis der er tale om nye møller til en kommende vindmølleparker eller ved retrofit. 

7.3.4 Komponentleverandør 

En sidste mulighed for en indsalgskanal, er en etableret underleverandør af komponenter til 

vindmølleproducenter. Windar har faktisk etableret et samarbejde med FT technologies i England 

som fremstiller avancerede vindmålere baseret på lydbølger. En sådan underleverandør kan have 

et veletableret salgsengagement med mølleproducenterne og kan derved være en hurtigere vej til 

omsætning for Windar. Prisen er omvendt at profitten skal deles med denne underleverandør. Set 

i lyset af det meget lille antal mølleproducenter som findes i verden, og den begrænset udbredelse 

af avancerede vindmålere, så tillægges et etableret salgsengagement med vindmølleproducenter 

umiddelbart er begrænset værdi på den lange bane. Såfremt salgsengagementet er rettet mod 

andre markeder/applikationer end fastmontering på vindmøller, kan dette engagement godt være 

af større værdi, men det er en separat diskussion som ikke er relevant i nærværende 

sammenhæng.  

7.3.5 Beslutningskriterier for forskellige markeder:  

Kina er verdens største marked som fx i 2010 aftog mere end 50% af de producerede vindmøller 

det år (BTM, 2010). Ifølge Nielsen (2012) afskiller dette store kinesiske marked sig markant fra 

fx Europa og USA med hensyn til kundernes (parkejernes) beslutningskriterier. I Europa og USA 

er det den samlede omkostningsstruktur og rentabilitet som er afgørende vigtig. Kort sagt så 

vælges den mølletype som giver lavest omkostning pr kWh produceret når man betragter de 

totale omkostninger ved at drive møllen (total-cost-of-ownership). 

I Kina derimod er det lavest indkøbspris som er afgørende, da en given energiproducent i Kina 

ofte er pålagt at skulle opsætte et vist antal møller (kapacitet) i forhold til den energi som samlet 

produceres af producenten (fx fra a-kraftværker og kulværker). Vindenergi er derfor ofte opfattet 

som et nødvendigt onde, hvilket ifølge Nielsen (2012) sandsynligvis vil betyde at aktiviteter i 

Kina med henblik på at bruge LIDAR-sensorer vil få begrænset opmærksomhed, hvorimod at det 

vil få større bevågenhed i fx Europa eller USA. 
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7.4 Delkonklusion – mulige indsalgskanaler 

Af ovenstående gennemgang kan det konkluderes at det er meget usandsynligt man kan sælge ind 

til eksisterende vindmøller via parkejere, projektudviklere eller servicepartner. Og da en 

underleverandør af komponenter anvendt som salgskanal tillægges begrænset værdi på den lange 

bane er de to mest oplagte indsalgskanaler derfor enten via en mølleproducent eller via en 

underleverandør af kontrolsystemer.  

 

Grundet den forventede øget grad af vertikal-integration må det forventes at de uafhængige 

producenter af kontrolsystemer på sigt vil få mindre betydning. For design-in markedet betyder 

dette at Windars prioritet på indsalgskanal bør være på mølleproducenter fremfor på 

underleverandører af proprietære kontrolsystemer.  

   

Skulle man dog vælge en underleverandør af kontrolsystemer som indsalgskanal, bør man 

udvælge en som er stærkt repræsenteret i mølledesigns som afsættes i Europa og USA da det 

kinesiske marked for LIDAR-sensorer sandsynligvis er begrænset. Dette gælder både for retrofit 

og såvel som for design-in.  

 

Ifølge BTM (2010) er 90% af det kinesiske marked serviceret af kinesiske mølleproducenter og 

samtidigt leverer kinesiske mølleproducenter kun i begrænset omgang udenfor Kina, hvilket 

betyder at hverken kinesiske mølleproducenter eller underleverandører som overvejende  leverer 

til kinesiske mølleproducenter bør være Windars fokus på den kortere tidshorisont. 
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8. Strategisk markedstilgang 

I det følgende samles resultaterne fra ovenstående kapitler i en strategisk ramme så der kan 

udledes konklusioner som kan afføde handlingsorienterede tiltag. Desuden identificeres mulige 

samarbejdspartnere i forbindelse med valgte markedstilgange. 

8.1 Analyse opsummering – SWOT 

I Tabel 7 nedenfor er vist SWOT-paradigmet med en opsummering af konklusionerne fra den 

interne analyse (Kapitel 4) angående Windars styrker og svagheder. Ligeledes er der opsummeret 

de muligheder og trusler som det eksterne miljø repræsenterer (Kapitel 5, 6 og 7). 

 

Styrker (eng. Strengths) 

 Design & Designviden - 

(kernekompetence). 

 Patenter. 

 Lave produktionsomkostninger. 

 Lav vedligeholdelses omkostning 

(produktet). 

 Markedskendskab (delvist). 

 Entreprenørskab (tidsbegrænset). 

 Adgang til forskningsmiljø. 

 Adgang til sparring om 

forretningsudvikling. 

 Adgang til finansiering på sigt. 

 

Muligheder (eng. Opportunities) 

Retrofit markedet:  

 Sensoren har positiv rentabilitet for møller 

større end 2,4-3MW (måske fra 1,5-1,7 

MW). 

 Markedspotentiale udgør 1.000 (måske op 

til 30.000) møller de næste 3 år. 

 Fokus på DK og UK (delvis US+EU). 

Design-in markedet:  

 Sensoren har positiv rentabilitet for møller 

større end 2,75MW (måske fra 1,5MW). 

 Markedspotentiale på 5-10.000 nye møller 

pr. år. 

Indsalgskanaler (design-in/Retrofit): 

 Indsalg via mølleproducent (eller via en 

underleverandør af kontrolsystemer). 

Svagheder (eng. Weaknesses) 

 Manglende kvalificering af produktet. 

 Få ansatte/ressourcer. 

 Ingen tekniske ressourcer til at understøtte 

salgsprocessen. 

 Ingen brandværdi eller kendskab fra 

markedet til Windar. 

Trusler (eng. Threats) 

 Sensoren kun en anvendelse (øgning af 

elektricitetsproduktion). 

 Effekten/værdien af sensoren kan være 

meget begrænset i praksis (< 1,5%). 

 Begrænset interesse for LIDAR-sensorer 

på verdens største marked (Kina). 

 Eksisterende patent (US patent) blokerer 

for anvendelsen af Windars LIDAR-sensor. 

 Mølleejere ønsker (tør) ikke at modificere 

på deres mølle (retrofit markedet) 

 

Tabel 7 Opsummering af Windars styrker og svagheder, og det eksterne miljøs muligheder og trusler. 
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8.2 Windars konkurrencemæssige strategi  

Med baggrund i Windars kernekompetence (design, designviden og patenter) har virksomheden 

fået muligheden for at forfølge en konkurrencemæssig strategi (eng. competitive strategy) som 

ifølge Porter (1980) betegnes cost focus strategy, hvilket tilhører en af de 3 generiske strategier
49

. 

Dette vil sige en strategi som fokuserer på et bestemt udvalgt markedssegment og med lave 

produktomkostninger for øje som den unikke konkurrencemæssige parameter.  

 

For bedst at kunne rådgive Windar angående deres prioriteringer, er det imidlertid nødvendigt at 

forholde sig til om Windar på langsigt kunne forestille sig at ændre på deres valg af 

konkurrencemæssig strategi. Det kunne fx være mod en differentieringsstrategi som inkluderede 

at Windar tilbød montage af LIDAR-sensorer eller tilbød designviden mht. til indarbejdelsen af 

LIDAR-sensorer i kontrolsystemer. Windar har med deres nuværende ressourcer og kompetencer 

ikke mulighed for dette, men ifølge Grant (1991) kan sådanne nødvendige ressourcer altid 

opbygges såfremt man ønsker at forfølge en given strategi på den lange bane.  

 

For nærværende antages det dog, at Windar ikke ønsker at forfølge en sådan differentierings-

strategi, men udelukkende ønsker at være leverandør af LIDAR-sensorer som den primære 

ydelse. Det vil sige at Windar overvejende mangler at styrke deres markeds-kompetencer 

omkring afsætningen af LIDAR-sensorer og produktions-kompetencer indenfor fremstillingen af 

LIDAR-sensorer, jf. diskussionen i afsnit 4.4 og 4.5. 

8.3 Mulige markedstilgange 

I det følgende vil det blive undersøgt hvordan Windar kan tilgå retrofit og design-in markedet.  

 

Fra afsnit 7.4 er det blevet identificeret følgende to oplagte grupper af indsalgskanaler (gælder 

både retrofit og design-in) som Windar bør fokusere på:  

 

 Vindmølleproducent  

 Underleverandør af kontrolsystemer 

 

Men spørgsmålet er nu om man på baggrund af data og analyser i nærværende projekt kan udtale 

sig om hvilke aktører fra ovenstående to grupper som Windar med fordel bør fokusere på som 

mulige samarbejdspartnere.  

                                                
49 De tre strategier er: Differentiering, Low-cost lederskab og Fokus. 
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8.3.1 Udvælgelse af vindmølleproducenter 

Som det fremgår af Tabel 7 (muligheder) er fokus for retrofit markedet møller på mere end 2,4-3 

MW. Grundtanken er, at retrofit markedets møller adresseres gennem en mølleproducent (jf. 

afsnit 7.3.2), hvilket betyder at man skal have fat i de mølleproducenter som har en historik med 

at producere store møller og derved har mange af deres mølledesigns installeret rundt omkring i 

verden.  Kort sagt, så bør Windar fokuserer på de mølleproducenter som har flest møller på mere 

end 2,4-3 MW installeret rundt omkring i verden.  

 

Med hensyn til design-in markedet så fremgår det af Tabel 7 (muligheder), at fokus er på møller 

på mere end 2,75 MW. Så både for retrofit og design-in markedet bør mølleproducenten være 

velpositioneret indenfor store møller (dvs. møller på mere end 2,4-3 MW). 

 

Tabel 8 viser en opgørelse over hvor meget MW-kapacitet som forskellige mølleproducenter har 

leveret gennem perioden 2006-2010 baseret på møller som er større end 2,5 MW. Som det kan 

ses er der 3 dominerende spillere: Vestas, Siemens og Enercon.  

 

 Antal MW leveret pågældende år (møller på mere end 2,5 MW)  

Årstal Vestas 

(DK) 

Siemens 

(DK) 

Winwind 

(SF) 

Repower 

(GE) 

Enercon 

(GE) 

Sinovel 

(PRC) 

Alstom 

Wind(F) 

Andre Kilde 

2006 599 40 27 15 6 0 0 5 (BTM,2006) 

2007 995 104 30 27 18 0 0 0 (BTM,2007) 

2008 1377 202 45 38 195 0 0 9 (BTM,2008) 

2009 1080 334 93   234 69 0 79 (BTM,2009) 

2010 2508 520     83 63 66 147 (BTM,2010) 

I alt 6559 1200 195 80 536 132 66 240  

Andel 73% 13% 2% 1% 6% 1% 1% 3%  

Tabel 8 Antal MW leveret pågældende årstal (Møller er på mere end 2,5 MW) 

 

Hvis man i stedet betragter møller med en størrelse på mere end 1,5 MW kan man lave en 

tilsvarende opgørelse som den vist i Tabel 8. Opgørelsen er vist i Bilag 6, og ud fra den kan man 

konkludere at Vestas og Siemens og Enercon får følgeskab af andre producenter. En rangordning 

med hensyn til antal leverede møller kan opstilles og fremgår af Tabel 9.  

 

Ved udvælgelse af en mølleproducent bør Windar dels prioritere at denne har en høj rangering, 

og derved har stor markedsandel indenfor segmentet af store møller, og dels at den pågældende 

mølleproducent ønsker at differentiere sig ved at introducere ny teknologi frem for en 

konkurrencemæssig strategi som er baseret på low-cost lederskab (Porter, 1980), som fx typisk 

de kinesiske mølleproducenter forfølger.   
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Rang Segmentet 2,5 MW og større Segmentet 1,5 MW og større 

1. Vestas (DK) Vestas (DK) 

2. Siemens (DK) GE wind (US) 

3. Enercon (GE) Enercon (GE) 

4. Winwind (SF) Sinovel (PRC) 

5. Sinovel (PRC) Gamesa (ES) 

6.  Dongfang (PRC) 

7.  Goldwind (PRC) 

Tabel 9 Rangering af mølleproducenter mht. til markedsandel (installeret kapacitet) indenfor møller større 

end 2,5 MW og for møller større end 1,5 MW. Kilde BTM (2006-2010). 

 

Det er velkendt at typisk amerikanske og dernæst europæiske virksomheder er mere innovative 

end fx asiatiske virksomheder, hvorfor netop en amerikansk eller europæisk virksomhed med 

fordel kan udvælges. Virksomheder som taber markedsandel, har desuden ofte øget incitament til 

at være innovative for at genskabe deres position. Ifølge BTM (2010) har fx GE wind (US) og 

Enercon (Tyskland) tabt markedsandel i forhold til 2009, hvorfor de er mulige kandidater til at 

have sådan et incitament.  

Incitamentet for innovation for disse kandidater er nok størst såfremt der er tale om design-in 

markedet, da de derved kan afsætte flere af deres møller. Incitamentet for retrofit markedet 

derimod, set fra en mølleproducents synspunkt, er overvejende et spørgsmål omkring det isoleret 

set for dem er forretningsmæssigt meningsfyldt, dvs. kan de tjene penge, at udføre installation af 

LIDAR-sensorer på eksisterende møller. 

 

Anbefaling til udvælgelse af mølleproducenter - Delkonklusion 

Kombineres ovenstående udvælgelseskriterier (stor markedsandel og ønsket om innovation) kan 

det samlet set konkluderes at Windar indledningsvis bør forsøge at fokusere på følgende 

mølleproducenter: 

 

 Vestas    (1. prioritet,  Design-in og retrofit) 

 Siemens eller Enercon  (2.+3. prioritet, Design-in og retrofit) 

 GE wind   (4. prioritet, kun design-in) 
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Alternative samarbejdspartnere 

Skulle ovenstående mølleproducenter ikke være tilnærmelige grundet fx manglende interesse for 

Windars LIDAR-sensor, skal det bemærkes, at der findes mere end 30 mølleproducenter (EWEA 

off, 2012) som har udviklet store møller med en størrelse på mere end 3 MW og nogle endda helt 

op til 15 MW, men langt de fleste af disse har ingen historik omkring leveringen af større antal 

møller i forhold overstående virksomheder. Men skulle Windar være tvunget til vælge blandt 

sådanne sekundære mølleproducenter, kunne et alternativt udvælgelseskriterium være at gå efter 

producenter som fokuserer på kæmpe-møller på fx 10-15 MW da LIDAR-sensoren for disse vil 

have øget værdiskabelse. Sådan et udvælgelseskriterium forudsætter dog at Windar vælger at 

fokuserer på design-in markedet, da der er tale om nye møller som skal opsættes. Ifølge IEDC 

(2011) er tidshorisonten for disse kæmpe-møller 2015. Det skal desuden bemærkes at det 

potentielle markedet er meget lille da der forsat kun skal bruges en LIDAR-sensor pr. ny mølle.    

8.3.2 Udvælgelse af underleverandør af kontrolsystemer 

Følgende væsentlige underleverandører af kontrolsystemer er identificeret
50

:  

 

 Mita Teknik (DK) 

 KK Electronic (DK) 

 Windtec (A) 

 ReGuard (GE)  

 GE Wind (US).  

 Beckhoff (GE) 

 

Det har været uden for rammerne af nærværende projekt at undersøge disse virksomheder i 

detaljer, men der kan alligevel opsættes nogle kriterier baseret på projektets analyser som bør 

inddrages i en eventuel udvælgelsesproces blandt disse virksomheder.  

 

Kriterierne for retrofit markedet er: 

1. Størrelsen af markedsandel: Underleverandøren bør have en stor markedsandel, dvs. at 

underleverandørens kontrolsystem skal være indbygget i et stort antal vindmøller, da det 

potentielle marked som underleverandøren derved giver adgang til er større. 

Markedsandelen skal gerne måles på så store møller som muligt da disse er det primære 

marked for LIDAR-sensorens anvendelse (jf. afsnit 6.2.3). 

 

                                                
50 Ifølge Frost & Sullivan (2009) og Nielsen (2012). 
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2. Geografisk placering af markedssegment: De største møller findes overvejende i Europa 

og delvist i US, mens Asien er mindre interessant (jf. afsnit 6.2.4). Markedsandelen skal 

derfor overvejende være stor i Europa og delvist i US. Stor markedsandel i Asien er ikke 

umiddelbart interessant da der overvejende findes møller som er mindre end 1,5 MW. 

 

Ifølge Frost & Sullivan (2009) har Mita Teknik den største markedsandel i verden. Fordelingen 

af markedsandelen af ovenstående 6 underleverandører i forhold til hinanden er dog ukendt, men 

ifølge Nielsen (2012) er Mita Teknik og KK Electronic samlet set generelt set meget 

dominerende
51

, og KK Electronic vurderes at have leveret kontrolsystemer til mindst 15.000 

Siemens møller i Europa og US. Ifølge Nielsen (2012) er Mita Teknik speciel stærk i Kina og 

leverer til flere kinesiske mølleproducenter
52

.  Såfremt at Mita Tekniks overvejende 

markedsandel er i Kina, er Mita Teknik således ikke en oplagt samarbejdspartner for Windar.  

 

Design-in markedet 

Hvis man ser på design-in markedet bør underleverandøren selvfølgelig stadig have en stærk 

position, men den historiske markedsandel er uvæsenlig. For design-in markedet er Mita Tekniks 

stærke position i Kina umiddelbart ikke så interessant, da forventningen er, at LIDAR-sensorer 

vil få begrænset opmærksomhed i Kina, jf. afsnit7.4. 

 

Øvrige beslutningskriterier 

Ud over ovenstående beslutningskriterier, så er der også to andre forhold som bør inddrages 

grundet Windars begrænsede ressourcer (jf. afsnit 4.6.2 og Tabel 7); Windar bør vælge en 

samarbejdspartner som:  

 

i)  Ligger geografisk nær og i samme tidszone (da samarbejdet kræver vekselvirkning) 

ii)  Er kulturelt beslægtet med Windar (da kulturforskelle kan være en barrier for 

samarbejdet) 

 

Kriteriet i) udelukker umiddelbart den amerikanske underleverandør, mens at både de 2 tyske og 

den østrigske underleverandør ligger i samme tidszone som Windar, men står alligevel svagt i 

forhold til Mita Teknik og KK Electronic som begge er lokaliseret i Danmark ligesom Windar.  

 

Med hensyn til kulturelle forskelle kan Hofstede-modellen (Hofstede, 2012) inddrages. Modellen 

er udviklet til at angive kulturforskelle mellem forskellige lande. Modellen kan bruges til at vise 

                                                
51 Dette er delvis grundet deres lange historik i vindmøllebranchen; Mita Teknik er fra 1969 og KK Electronics er fra 

1981.  
52 Ifølge (BTM,2010) har Mita Teknik leveret kontrolsystemer til ”flere tusinde møller i verden”.  
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hvilke grad af kulturforskel (og hvilke) man vil møde ved at vælge en samarbejdspartner i et land 

i forhold til andet land. Modellen siger ikke noget om, at det er nemmere at samarbejde med en 

specifik samarbejdspartner i et land i forhold til en anden specifik samarbejdspartner i et andet 

land. Ifølge Hofstede (2012) er Tyskland og Østrig meget beslægtede, men kulturelt forskellige 

fra Danmark, hvilket betyder at Windar med fordel kan vælge en samarbejdspartner som er fra 

Danmark.  

 

Anvendelsen af ovenstående øvrige beslutningskriterier kan også anvendes ved udvælgelsen af 

mølleproducenter (jf. afsnit 8.3.1), men det viser sig at det ikke ændrer på anbefalingen og 

konklusion i afsnit 8.3.1. 

 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier tyder flere forhold på at en mulig 

samarbejdspartner kunne være KK Electronics som det anbefales Windar at undersøge nærmere. 

Mita Teknik er en anden mulighed. Dette gælder både for design-in og retrofit markedet. 

 

8.3.3 Delkonklusion og anbefaling 

På baggrund af afsnit 8.3.1 og 8.3.2 er en række aktører blevet identificeret som mulige 

samarbejdspartnere som Windar bør overveje at undersøge nærmere. Disse aktører er listet i 

Tabel 10 og er opdelt efter markedssegment. 

 

 

Marked Indsalgskanal 

 Mølleproducent Underleverandør af kontrolsystem 

Retrofit Vestas, Siemens, 

Enercon 

KK Electronic 

(Mita Teknik) 

Design-in Vestas, Siemens, 

Enercon, GE wind 

KK Electronic 

(Mita Teknik) 

Tabel 10 Identificerede aktører som Windar bør overveje som mulige samarbejdspartnere. 

 

 

8.4 Prioriteten af mølleproducent vs underleverandør af kontrolsystem 

Et spørgsmål er nu hvordan Windar bør prioriterer et engagement med en møllerproducent i 

forhold til et engagement med en underleverandør af kontrolsystemer. To vigtige kriterier for at 

vurdere dette er blevet identificeret: 
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i)  Den fremtidige markedsstruktur  

ii)  Adgang til viden 

 

 

Fremtidig markedsstruktur 

For design-in markedet er det blevet fastslået at Windars fokus bør være på mølleproducenter 

frem for på en underleverandør af kontrolsystemer da man kan forvente at underleverandører af 

kontrolsystemer over tid bliver marginaliseret, jf. diskussionen i afsnit 7.4.  

 

Den samme grad af marginalisering kan ikke forventes for retrofit markedet (af LIDAR-

sensorer), men selvfølgelig kan underleverandørernes generelle overlevelse blive presset hvis de 

ikke længere kan servicere design-in markedet med deres kontrolsystemer. 

 

Vidensdeling 

Mølleproducenter og underleverandører af kontrolsystemer repræsenterer en fundamental forskel 

med hensyn til vidensdeling. Ifølge Nielsen (2012) skal man nemlig forvente at man ved et 

samarbejde med en mølleproducent vil blive opfattet og behandlet som en underleverandør, 

hvilket betyder at Windar vil få begrænset eller ingen feedback og vidensdeling som kan højne 

udviklingshastigheden af Windars produkt eller styrke Windars kompetencer generelt.  

 

Vælges i stedet et samarbejde med en underleverandør kan man med større sandsynlighed 

forvente vidensdeling og øget udbytte, idet man sammen med underleverandøren mere er i sam-

me båd og skal lykkes sammen med et indsalg. Denne problemstilling skal Windar forholde sig 

til set i lyset af deres ønske til den langsigtede strategi og eventuel ønske til øget vidensniveau 

indenfor andre områder, som omtalt i afsnit 8.2. 

 

Skulle Windar ønske at adressere retrofit markedet er det derfor en mulighed at vægte adgangen 

til viden højt og derved prioritere et engagement med en underleverandør højeste. Yderlige over-

vejeler om dette er dog uden for rammerne af nærværende projekt.  

8.4.1 Delkonklusion og anbefaling 

For design-in markedet bør Windars prioritere et engagement med en mølleproducent frem for et 

engagement med en underleverandør af kontrolsystemer.  For retrofit markedet kan der for 

nærværende ikke udledes hvilken prioritet som Windar bør vælge, da det delvist afhænger at 

virksomhedens ønsker til langsigtede strategi omkring vidensniveau.  
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8.5 Prioriteringen af retrofit vs design-in markedet 

Der er fire væsentlige forhold som taler for at Windar ikke skal satse på retrofit markedet, men 

primært fokusere på design-in markedet. Disse fire forhold kan udledes af Tabel 7 og er følgende: 

 

1. Markedspotentialet for Retrofit er væsentligt mindre end design-in. (SWOT: mulighed) 

2. Der er væsentlige barrierer med at indarbejde en LIDAR-sensor i en eksisterende mølles 

kontrolsystem (SWOT: Trussel).  

3. Windar har meget begrænsede ressourcer (SWOT: svaghed) 

4. Effekten (værdien) af en LIDAR-sensor er forsat uafklaret (SWOT: Trussel). 

 

Ad 1: Markedspotentialet for retrofit er kun 1.000 møller mod 5-10.000 nye møller pr år for 

design-in markedet (jf. afsnit 6.4.), hvilket er op i mod en faktor 10 til forskel. Skulle det vise sig 

at en LIDAR-sensor kan øge elektricitetsproduktionen med mere end de 1,5% (hvilket er mindre 

sandsynligt, jf. Tabel 3) stiger markedspotentialet for begge markeder og potentialet for design-in 

vil stadig være væsentligt større (op til en faktor 10 større).  

 

Ad 2: Det må forventes at mange mølleejere vil være betænkelige ved at gøre store indgreb i en 

mølle som er i drift, hvorfor der vil være en barriere i at få overtalt kunderne til at acceptere en 

LIDAR-sensor. Specielt hvis den økonomiske gevinst er begrænset som noget tyder på. 

 

Ad 3: Satsning på retrofit vil kræve en høj grad af teknisk sparing med mange forskellige aktører 

som skal bidrage til indarbejdelsen i mange forskellige mølledesigns. De nødvendige ressourcer 

hertil vil overgå Windars nuværende kapacitet. 

 

Ad4: Det er forsat ikke dokumenteret hvad den forventede forøgelse en LIDAR-sensor måtte 

medføre i elektricitetsproduktionen er. Så længe det er uafklaret bør man ikke satse ressourcer på 

et retrofit segmentet da indsatsen kan vise sig spildt såfremt værdien af LIDAR-sensoren skulle 

vise sig at blive for lille til at servicere retrofit segmentet. 

8.5.1 Delkonklusion og  anbefaling 

På grund af ovenstående 4 forhold er anbefalingen til Windar, at virksomheden ikke skal afsætte 

ressourcer på at adressere retrofit markedet. Så snart potentialet for LIDAR-sensorens forøgelse 

af elektricitetsproduktionen er blevet fastlagt ved eksperimentelle data, kan denne anbefaling 

revurderes.   
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9. Perspektivering 

Windars udfordringer i forbindelse med at få etableret sit salg, er dels at de ikke har et 

kvalificeret produkt og dels ikke repræsenterer en pålidelig leverandør da de er en start-up 

virksomhed. Disse to forhold er identificerede svagheder og fremgår også af SWOT-paradigmet i 

Tabel 7.  

Dernæst står Windar overfor en trussel i form manglende fastlæggelse af potentialet af LIDAR-

sensoren, hvorfor det er svært for mulige købere at vurdere værdien af denne, og derved at afgøre 

om det er meningsfyldt at investere ressourcer i fx at teste sensoren nærmere.  

 

Det er derfor vurderingen, at Windar bør målrette sit fokus mod at kompensere for disse 

svagheder og denne trussel dels ved: 
 

i) at kvalificere produktet og demonstrere pålidelighed ved fx langtids-feltforsøg og dels ved  

ii) at tilsikre eksperimentel verificering af LIDAR-sensorens potentiale ved installation på en 

vindmølle.  
 

Eksperimentel verificering kan enten gøres i samarbejde med en forskningsinstitution, med en 

mølleproducent eller eventuelt med en underleverandør af kontrolsystemer
53

. Det er generelt en 

meget langsommelig proces at opnå eksperimentelle undersøgelser via en forskningsinstitution, 

hvorfor at Windar bør fokusere på at opnå dette via en mulig samarbejdspartner (dvs. enten en 

mølleproducent eller en underleverandør af kontrolsystemer).  

 

Som næste skridt efter nærværende projekt, kunne Windar derfor overveje hvorledes at interessen 

for at bidrage til sådanne eksperimentelle undersøgelser hos mulige samarbejdspartnere kunne 

stimuleres. Sådanne eksperimentelle undersøgelser kunne også være med til at understøtte 

kvalificering af produktet.  

 

Da bidraget er risikobetonet, dvs. at samarbejdspartnerne ikke ved om LIDAR-sensorens 

potentiale er tilstrækkeligt til at give grobund for sund rentabilitet ved montage på vindmøller, 

skal der være en stor gevinst for samarbejdspartneren hvis det lykkes.  

 

Windar kunne derfor som næste skridt overveje forskellige samarbejdsmodeller så som at tilbyde 

en mølleproducent eksklusivitet fx i en tidsmæssig periode eller eksklusivitet for en given 

geografisk region. Dette ville øge potentialet set fra samarbejdspartnerens synspunkt. Sådanne 

modeller kunne afdækkes og tilbydes til de mulige samarbejdspartnere som er blevet identificeret 

i afsnit 8.3.1 og 8.3.2. 

                                                
53 KK Electronic har ifølge Nielsen (2012) deres egen testmølle i Danmark som er en oplagt mulighed at undersøge. 



Side 75 af 95 

 

10. Konklusion 

Windar bør ikke afsætte ressourcer til at adressere retrofit markedet da potentialet er mindst 10 

gange mindre end design-in markedet. Design-in markedet bør være Windars primære fokus.  

 

På baggrund af ekspertudsagn og teoretiske og eksperimentelle undersøgelser rapporteret i 

faglitteraturen, er det vurderingen, at anvendelsen af en LIDAR-sensor på en mølle vil kunne 

betyde, at den årlige elektricitetsproduktion sandsynligvis vil kunne øges med typisk op til 1,5%. 

En større produktionsforøgelse end 1,5% kan være mulig, men vurderes at være mindre sand-

synlig i praksis. Dette hænger sammen med at eksperter og undersøgelser påpeger, at der findes 

alternative og simplere metoder til at eliminere størstedelen af møllers såkaldt krøjefejl, hvorved 

en LIDAR-sensor under alle omstændigheder i praksis kan forventes at have en begrænset effekt 

på eliminering af krøjefejl, og derved har LIDAR-sensoren også en begrænset effekt på 

produktionsforøgelsen. 

 

Der mangler i dag forsøgsdata til at afgøre hvad den reelle produktionsforøgelse ved brugen af en 

LIDAR-sensor vil blive i praksis. Det anbefales derfor Windar at tilsikre eksperimentel 

afdækning af LIDAR-sensors potentiale hurtigst muligt for at verificere forretningsgrundlaget og 

kunne underbygge værdien af LIDAR-sensoren overfor potentielle kunder. Skulle produktions-

forøgelsen blive mindre end 1,5% er forretningspotentialet meget tvivlsomt.   

 

Den begrænsede produktionsforøgelse på kun 1,5% betyder at anvendelsen af en LIDAR-sensor 

kun er rentabel for meget store vindmøller på typisk mindst 3 MW, og selv for sådanne store 

møller er værdiskabelsen pr. år mindre end hvad der svarer til kr. 50.000 (US$ 8.000). Denne 

meget begrænsede værdiskabelse i sig selv, og set i forhold til installationsomkostninger på 

omkring kr. 300.000 (US$ 50.000), sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved potentialet i 

anvendelsen af en LIDAR-sensor til primært at forøge møllers elektricitetsproduktion. 

 

Grundet designet af Windars LIDAR-sensor er dens anvendelse primært tiltænkt en forøgelse af 

møllens elektricitetsproduktion, men på sigt kan Windars LIDAR-sensor dog i nogen udstræk-

ning også benyttes til at opnå belastningsreduktioner på møllen, men tidshorisonten for en sådan 

anvendelse vurderes at være flere år (5+) da erfaringsgrundlag for anvendelsen først skal 

tilvejebringes i møllebranchen. Værdiskabelsen ved belastningsreduktioner er ukendt. 

 

Markedstilgang  

For både retrofit og design-in er de to mest oplagte indsalgskanaler enten via en mølleproducent 

eller via en underleverandør af kontrolsystemer. Det er meget usandsynligt man kan sælge ind til 

eksisterende vindmøller via parkejere, projektudviklere eller servicepartnere.  
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Windar bør som indsalgskanal prioritere et fokus på vindmølleproducenter frem for en 

underleverandør af kontrolsystemer. Dette begrundes dels i det omtrent 10 gange større 

markedspotentiale i design-in markedet sammenlignet med retrofit markedet, og desuden at 

underleverandørerne af kontrolsystemer forventes at miste terræn grundet forventninger om en 

øget grad af vertikal-integration i vindmøllebranchen over tid.  

 

Med hensyn til mølleproducenter bør Windar indledningsvis om muligt fokusere på en af 

følgende mølleproducenter som samarbejdspartner: Vestas (1. prioritet), Siemens (2. prioritet) 

eller Enercon (3. prioritet). Disse samarbejdspartnere vil give Windar adgang til det potentielt 

største marked uanset om der fokuseres på retrofit eller design-in markedet. Betragtes kun 

design-in markedet kan GE Wind ud over de tre ovennævnte mølleproducenter også være en 

mulig samarbejdspartner som Windar bør overveje nærmere. 

 

Såfremt Windar på et tidspunkt måtte forsøge et indgående samarbejde med en underleverandør 

af kontrolsystemer kunne en mulig samarbejdspartner være KK Electronics som det anbefales 

Windar i givet fald at undersøge nærmere. KK Electronics har desuden en testmølle som kunne 

være vejen frem for Windar til at få testet potentialet af deres LIDAR-sensor.  

 

Retrofit markedet 

Anvendelsen af en LIDAR-sensor har kun en positiv effekt på møllens rentabilitet hvis møllen er 

af en vis størrelse. I tilfældet af en eksisterende vindmølle og ved iagttagelse af møllens 

resterende levetid på 10-15 år, er der positiv effekt af væsentlig karakter såfremt vindmøllen er på 

mere end 2,4-3 MW, og måske hvis den er mere end 1,5-1,7 MW. Sidstnævnte vurderes dog 

mindre sandsynligt og forudsætter at brugen af en LIDAR-sensor øger den årlige elektricitets-

produktion med mindst 2,5%.  

 

Markedspotentialet for retrofit de kommende 3 år vil udgøre mindre end 1.000 møller. Hvis det 

skulle vise sig at LIDAR-sensoren kan bidrage med en forøgelse af elektricitetsproduktionen på 

2,5% (hvilket dog vurderes mindre sandsynligt) vil markedspotentialet de næste 3 år udgøre op til 

samlet set cirka 30.000 møller.   

 

Specielt UK og Danmark er områder med stor koncentration af de største møller og udgør derfor 

det primære markedssegment, såfremt Windar (mod anbefalingen) måtte ønske at forfølge retrofit 

markedet med sine begrænsede ressourcer. Det øvrige Europa og delvis US følger efter med store 

møller og udgør derfor et sekundært markedssegment. Kina og Indien er på trods af deres 

markedsstørrelse uinteressante på den korte tidshorisont da deres møller har en gennemsnitlig 
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størrelse på under 1,5 MW. Antalsmæssigt kan de sekundære markeder godt overgå det primære 

marked, men Windar har ikke ressourcer til at adressere bredt, hvorfor høj geografisk koncentra-

tion af vindmøller er en vigtig parameter. 

 

Design-in markedet 

Ved en ny vindmølle er der positiv økonomisk effekt af at anvende en LIDAR-sensor for møller 

på mere end 2,75 MW, og måske hvis de er større end 1,5 MW. Sidstnævnte vurderes dog mindre 

sandsynligt og forudsætter at brugen af en LIDAR-sensor øger den årlige elektricitetsproduktion 

med mindst 2,5%. 

 

Markedspotentialet for design-in i de kommende 3 år vil nemt kunne udgøre 5-10.000 nye møller 

pr. år og på sigt endnu mere.  Skulle en LIDAR-sensor bidrage med op 2,5% i produktions-

forøgelse bliver potentialet minimum 20.000 nye møller pr år og stigende over tid. 

 

Windar Photonic 

Windars design, designviden og patent er umiddelbart virksomhedens eneste primære 

kernekompetence som bidrager til dens vedvarende konkurrencemæssige fordele. Den lave 

produktionspris og forventeligt lave vedligeholdelsesomkostning for Windars LIDAR-sensor 

vurderes at være en væsentlig styrke for Windar i forhold til konkurrenterne.  

 

Windars direktørs kendskab til vindmølleindustrien repræsenterer en styrke, men det manglende 

kendskab til Windar blandt potentielle kunder (manglende brandværdi og omdømme) 

repræsenterer en svaghed og udfordring. Windars begrænsede antal ansatte repræsenterer en 

svaghed mens entreprenørskab i virksomheden har været en styrke og muligvis forsat vil være det 

i en periode.  

 

Windars adgang til et meget anerkendt forskningsmiljø (Risø DTU) indenfor vindteknologi og 

adgang til sparing med SEED Capital i forbindelse med forretningsudvikling repræsenterer 

væsentlige ressourcer og styrker for Windar. 

 

Den manglende kvalificering af Windars LIDAR-sensor er på nuværende tidspunkt en svaghed 

og et risikoelement for Windar.  Windar bør derfor hurtigst muligt kvalificere produktet og 

demonstrere pålidelighed fx ved langtids-feltforsøg. 
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Bilag 1 Elektricitetsproduktion vs krøjefejl 

 
Figur 16 Tab i strømproduktion som funktionen af krøjefejl. Data fra (Risø-1330, 2002) 
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Bilag 2 Rentabilitetsanalyse 

 

Dollar kurs 5,7     Lidar bidrag   1,5%   

        Capacity factor   30%   

Størrelse MW Installed cost     Vedligeholdelse pr år   1,50% 4,50% 

2 $2.577.985     udnyttelsesgrad   30,450%   

lidar $50.000     Salg  pr kwh   $0,066 1,00% 

Vedligeholdelse pr år $500     Kalkulationsrente   7,5%   

        Intern rente   10,8524%   

        Nutidværdi   $674.843   

År  Investering Vedligeholdelse 

Energi 

produktion 

MWh Indkomst (salg af el) Cash flow Nutidsværdi 

PV af 

vedligeholdelse 

0 -$2.577.985       -$2.577.985     

1 $0 -$38.170 5.335 $355.620 $317.451 $295.303 $35.507 

2 $0 -$38.170 5.335 $359.177 $321.007 $277.778 $33.030 

3 $0 -$38.170 5.335 $362.768 $324.599 $261.289 $30.725 

4 $0 -$38.170 5.335 $366.396 $328.226 $245.776 $28.582 

5 $0 -$38.170 5.335 $370.060 $331.890 $231.181 $26.587 

6 $0 -$38.170 5.335 $373.761 $335.591 $217.450 $24.733 

7 $0 -$38.170 5.335 $377.498 $339.328 $204.532 $23.007 

8 $0 -$38.170 5.335 $381.273 $343.103 $192.379 $21.402 

9 $0 -$38.170 5.335 $385.086 $346.916 $180.946 $19.909 

10 $0 -$38.170 5.335 $388.937 $350.767 $170.190 $18.520 

11 $0 -$115.509 5.335 $392.826 $277.317 $125.165 $52.134 

12 $0 -$115.509 5.335 $396.754 $281.245 $118.082 $48.497 

13 $0 -$115.509 5.335 $400.722 $285.213 $111.393 $45.114 

14 $0 -$115.509 5.335 $404.729 $289.220 $105.077 $41.966 

15 $0 -$115.509 5.335 $408.777 $293.267 $99.114 $39.038 



Side 84 af 95 

 

16 $0 -$115.509 5.335 $412.864 $297.355 $93.485 $36.315 

17 $0 -$115.509 5.335 $416.993 $301.484 $88.170 $33.781 

18 $0 -$115.509 5.335 $421.163 $305.654 $83.153 $31.424 

19 $0 -$115.509 5.335 $425.374 $309.865 $78.417 $29.232 

20 $0 -$115.509 5.335 $429.628 $314.119 $73.948 $27.192 
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Bilag 3 Tilbagebetalingstid 

  Kapacitetsfaktor   30%       

  

Vedligeholdelse pr 

år   $500       

  Pris Lidar   $50.000       

  LIDAR bidrag   1,50%       

Møllestørrelse LIDAR bidrag 

Afregningspris 

kr/kwh 

Værdi af 

Lidar pr år 

Vedlige-

holdelse 

Ekstra frie 

cash flow 

Payback 

time 

[MW] MWh pr år         År 

0,10 4 $0,066 $260 -$500 -$240 - 

0,20 8 $0,066 $520 -$500 $20 2.457,73 

0,30 12 $0,066 $781 -$500 $281 178,24 

0,40 16 $0,066 $1.041 -$500 $541 92,47 

0,50 20 $0,066 $1.301 -$500 $801 62,43 

0,60 24 $0,066 $1.561 -$500 $1.061 47,12 

0,70 28 $0,066 $1.821 -$500 $1.321 37,84 

0,80 32 $0,066 $2.081 -$500 $1.581 31,62 

0,90 35 $0,066 $2.342 -$500 $1.842 27,15 

1,00 39 $0,066 $2.602 -$500 $2.102 23,79 

1,10 43 $0,066 $2.862 -$500 $2.362 21,17 

1,20 47 $0,066 $3.122 -$500 $2.622 19,07 

1,30 51 $0,066 $3.382 -$500 $2.882 17,35 

1,40 55 $0,066 $3.642 -$500 $3.142 15,91 

1,50 59 $0,066 $3.903 -$500 $3.403 14,69 

1,60 63 $0,066 $4.163 -$500 $3.663 13,65 

1,70 67 $0,066 $4.423 -$500 $3.923 12,75 

1,80 71 $0,066 $4.683 -$500 $4.183 11,95 

1,90 75 $0,066 $4.943 -$500 $4.443 11,25 

2,00 79 $0,066 $5.203 -$500 $4.703 10,63 

2,10 83 $0,066 $5.464 -$500 $4.964 10,07 

2,20 87 $0,066 $5.724 -$500 $5.224 9,57 

2,30 91 $0,066 $5.984 -$500 $5.484 9,12 

2,40 95 $0,066 $6.244 -$500 $5.744 8,70 

2,50 99 $0,066 $6.504 -$500 $6.004 8,33 

2,60 102 $0,066 $6.764 -$500 $6.264 7,98 

2,70 106 $0,066 $7.025 -$500 $6.525 7,66 

2,80 110 $0,066 $7.285 -$500 $6.785 7,37 
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2,90 114 $0,066 $7.545 -$500 $7.045 7,10 

3,00 118 $0,066 $7.805 -$500 $7.305 6,84 
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Bilag 4 Opgørelse over antal møller i verden 

Data markeret med blå farve er indbyrdes usikre da de i visse tilfælde er ekstraheret (beregnet) 

som residual ud fra forskellige opgørelser (herunder opgørelser for totale antal).  Totale antal er 

altid korrekte. 

  0-750kw 

750-

999kw 

1000-

1500kw 

1500-

2500kw 2500kw- 

Total 

units 

Årstal Antal installeret det pågældende år (supply side data) 

1983             

1984             

1985             

1986             

1987             

1988             

1989             

1990             

1991             

1992             

1993             

1994             

1995             

1996             

1997             

1998 1165 1556 460 1 0 3182 

1999 2003 2674 802 0 0 5478 

2000 1660 2697 1293 0 0 5650 

2001 1689 2322 1620 591 0 6221 

2002 1719 1946 1946 1181 0 6792 

2003 1035 2139 2141 1539 24 6878 

2004 854 2323 1739 1892 23 6831 

2005 974 1754 2785 2692 89 8294 

2006 782 3024 3195 4045 225 11271 

2007 503 3665 5036 5260 379 14843 

2008 454 3691 1061 14241 603 20050 

2009 1000 3319 1408 16919 566 23212 

2010 156 2954 804 19610 1078 24602 
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  0-750kw 

750-

999kw 

1000-

1500kw 

1500-

2500kw 2500kw- total units 

Årstal Antal møller som er i drift i verden 

1983 2500           

1984 4038           

1985 9038           

1986 10372           

1987 11622           

1988 12210           

1989 12766           

1990 13818           

1991 15818           

1992 16727         16727 

1993 17996 5827       23823 

1994 19845 6321       26166 

1995 22177 7717       29894 

1996 25364 7402       32766 

1997 27852 7728       35580 

1998 29017 9284 460 1 0 38762 

1999 31020 11958 1262 1 0 44240 

2000 32680 14655 2555 1 0 49891 

2001 34369 16977 4175 592 0 56112 

2002 36088 18923 6121 1773 0 62904 

2003 37123 21062 8262 3312 24 69782 

2004 37977 23385 10001 5204 47 76613 

2005 38951 25139 12786 7896 136 84907 

2006 39733 28163 15981 11941 361 96178 

2007 40236 31828 21017 17201 740 111021 

2008 40690 35519 22078 31442 1343 131071 

2009 41690 38838 23486 48361 1909 154283 

2010 41846 41792 24290 67971 2987 178885 
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  Gennemsnit af møllestørrelse installeret det pågældende årstal     kw 

Årstal Denmark Germany Spain Sweden UK USA india china avg i alt 

1983                 120 

1984                 130 

1985                 140 

1986                 150 

1987                 160 

1988                 170 

1989                 180 

1990                 190 

1991                 200 

1992 215 185 125 212 361 223     220 

1993 248 254 200 247 320 149     236 

1994 364 371 320 412 469 336     379 

1995 493 473 297 448 534 327 208 326 429 

1996 531 530 420 459 562 511 301 400 502 

1997 560 623 422 550 514 707 279 472 563 

1998 687 783 504 590 615 723 283 636 650 

1999 750 919 589 775 617 720 283 610 728 

2000 931 1101 648 802 795 686 401 600 827 

2001 850 1281 721 1000 941 908 441 681 853 

2002 1443 1397 845 1112 843 893 553 709 974 

2003 1988 1650 870 876 1773 1374 729 726 1248 

2004 2225 1715 1123 1336 1695 1309 767 771 1368 

2005 1381 1667 1371 1126 2172 1499 780 899 1362 

2006 1875 1848 1469 1138 1953 1667 926 931 1476 

2007 850 1879 1648 1670 2049 1669 986 1079 1479 

2008 2277 1916 1837 1738 2256 1677 999 1220 1740 

2009 2368 1977 1897 1974 2251 1731 1117 1360 1834 

2010 2514 2047 1929 1995 2568 1875 1293 1469 1961 

Gennemsnit (”Avg i alt”) er ikke vægtet, men er simple gennemsnit af gennemsnits størrelserne 

for hver region. 
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Bilag 5 Gennemsnitstørrelse på installeret møller 

 

 

 

Figur 17 Gennemsnitlig møllestørrelse for Europa og US. Kilde (BTM, 1998-2010). 
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Data i Figur 17 er følgende og kommer fra Bilag 4: 

Gennemsnit af mølle størrelse installeret det årstal 

  Europa USA US+EU   

   kW  kW  kW   

1992 219,6 223 221,3   

1993 253,8 149 201,4   

1994 387,2 336 361,6   

1995 449 327 388   

1996 500,4 511 505,7   

1997 533,8 707 620,4   

1998 635,8 723 679,4   

1999 730 720 725   

2000 855,4 686 770,7   

2001 958,6 908 933,3   

2002 1128 893 1010,5   

2003 1431,4 1374 1402,7   

2004 1618,8 1309 1463,9   

2005 1543,4 1499 1521,2   

2006 1656,6 1667 1661,8   

2007 1619,2 1669 1644,1   

2008 2004,8 1677 1840,9   

2009 2093,4 1731 1912,2   

2010 2210,6 1875 2042,8   

2011 2121,05   2121,05 Forecast 

2012 2228,6   2228,6 Forecast 

2013 2336,15   2336,15 Forecast 

2014 2443,7   2443,7 Forecast 

2015 2551,25   2551,25 Forecast 
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Bilag 6 Ledende leverandører af møller på mere end 1,5 MW 

 

Årstal

Vestas 

(DK)

Siemens 

(DK)

Winwind 

(SF)

Repower 

(GE)

Enercon 

(GE)

Sinovel 

(PRC)

Alstom 

Wind, (F)

Dongfang 

(PRC)

GE wind 

(US)

Gamesa 

(ES)

Suzlon 

(PRC)

Nordex 

(GE)

Goldwin

d (PRC) Other Kilde

2006 3500 884 1653 1362 383 903 (BTM,2006)

2007 4040 1201 2094 2028 796 1582 (BTM,2007)

2008 5115 2406 5238 2392 2132 13751 (BTM,2008)

2009 4265 334  2843 3510 2447 4738 14468 (BTM,2009)

2010 5544 4386 2626 3793 3495 17156 (BTM,2010)

I alt 22464 2419 0 0 8996 7896 0 5073 13769 5782 2928 383 3495 47860

Andel 47% 5% 0% 0% 19% 16% 0% 11% 29% 12% 6% 1% 7% 100%

Antal MW leveret pågældende år (møller på mere end 1,5 MW)
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Bilag 7 Spredningen af størrelsen på møller 

 

 Hele verden (BTM, 1998-2010) 
0-
750kw 

750-
999kw 

1000-
1500kw 

1500-
2500kw 2500kw- 

Total 
units 

Årstal Antal installeret det pågældende år (supply side data) 

1998 1165 1556 460 1 0 3182 

1999 2003 2674 802 0 0 5478 

2000 1660 2697 1293 0 0 5650 

2001 1689 2322 1620 591 0 6221 

2002 1719 1946 1946 1181 0 6792 

2003 1035 2139 2141 1539 24 6878 

2004 854 2323 1739 1892 23 6831 

2005 974 1754 2785 2692 89 8294 

2006 782 3024 3195 4045 225 11271 

2007 503 3665 5036 5260 379 14843 

2008 454 3691 1061 14241 603 20050 

2009 1000 3319 1408 16919 566 23212 

2010 156 2954 804 19610 1078 24602 

2010 (gennemsnit det år: 1,96 
MW) 1% 12% 3% 80% 4% 100% 

       2003 (gennemsnit det år: 1,25 
MW) 15% 31% 31% 22% 0% 6639 
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Baseret på ovenstående fordeling for 2010 og 2003 kan det argumenteres for at spredningen af de 

installerede møller et givet år er: [gennemsnit-500 kW;gennemsnit+500 kW].  En simpel model 

for denne spredning er en  normalfunktion og  kan illustres som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spredningen sættes til 0,7*500 kW.  Hvilket giver følgende funktion (middelværdi i eksemplet er 

sat til 2042 kW): 

Møllestørrelse 

Fordeling 

Gennemsnit 

Det årstal 
+ 500 kW - 500 kW 
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:  

 

Med spredning på 0,7*500 kW fås følgende andel af det gennemsnitlige antal møller (som 

forventes opsat et givent år) er over 2,5 MW: 

Middelværdi 

(kW) 

Andel over 

2500 kW 

2042 12% 

2121 17% 

2229 26% 

2336 37% 

2444 48% 

2551 59% 

 

Hvis fx at den gennemsnitlige størrelse af møller som opsættes i år 2010 er 2,042 MW (Se Bilag 

5 – 2010) og antal møller som forventes at blive opsat det år er 8.628 stk, fås at man kan forvente 

at der i år 2010 skulle blive installeret 1.042 stk (=8.628* 12%). Det observerede antal møller på 

over 2,5 MW som faktisk blev opsat i 2010 var på 1078 stk. (se første tabel i dette bilag - 2010). 

Det kan derfor konkluderes at spredningen på 0,7*500 kW er velbegrundet.  

 

Fra Bilag 4 kan det ses at Asien (Kina mfl.) har en gennemsnitlig størrelse på under 1,5 MW for 

vindmøller installeret i 2010, hvilket betyder at der i praksis kan forventes at have været 

installeret et forsvindende lille antal møller på over 2,5 MW om nogen overhovedet i Asien.  Det 

kan derfor konkluderes at alle møller over 2,5 MW må antages at have været installeret i primært 

Europa og US.  


