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EnBW Sverige AB
Åkarevägen 17
31132 Falkenberg
Telefon: +46 10 45 40 890
sverige@enbw.com
www.enbw.se

Mads, du är ingen främling på den svenska vindmarknaden. 
Vad är det som lockar dig med den nya uppgiften?
Mads: Under min tid som VD för ett svenskt företag fick jag 
möjligheten att vara med och forma en organisation som 
hade både projektutveckling och drift av vindkraftverk som 
sin kärnverksamhet, dvs en stor del av värdekedjan. På EnBW 
Sverige blir mitt uppdrag inte bara att etablera ett nytt företag 
i Sverige, utan också att implementera ambitiösa tillväxtmål 
på en intressant men inte lätt marknad.

Torbjörn, EnBW förvärvade 51 vindkraftverk med en effekt 
på 105 MW i slutet av förra året. Är det en byggplan för era 
nästa steg? Och letar ni fortfarande efter befintliga turbiner?

Mads Miltersen, Verställande  
direktör EnBW Sverige AB

Torbjörn Sjölin, Styrelseordförande 
EnBW Sverige AB

Torbjörn: Vi var mycket nöjda med möjligheten att kunna 
ta över den befintliga portföljen som en plattform för vårt 
företag i slutet av förra året. Vi kan gott föreställa oss vår 
tillväxt här i Sverige både genom uppköp av redan befintliga 
anläggningar, förvärv av tillstånd och nya projekt. Så om jag 
får säga det som styrelseordförande: Vi har aptit på mer!

Mads, nu klagar den svenska vindindustrin på att certifikat-
priserna har sjunkit och att det nästan inte finns någon annan 
stark pelare för finansiering av vindkraftsprojekt. Oroar du 
dig inte för de ambitiösa tillväxtmål som du, som ny VD, 
måste implementera?
Mads: Den svenska vindmarknaden har en avgörande fördel 
gentemot sina europeiska grannar. Den är van vid att agera 
marknadsbaserad. Naturligtvis är den nuvarande utveck-
lingen inte bra och vi stöder alla initiativ inom vindkraftsindu-
strin för att uppmana politiker att vidta lämpliga åtgärder för 
att stoppa prisfallet på certifikat och för att förbättra ram-
villkoren. Men osäkra marknader kan också ge möjligheter 
för partners med en bred kunskapsprofil, som vi på EnBW är. 
Jag är därför ganska säker på att vi som EnBW kan spela en 
intressant och attraktiv marknadsroll här.

Torbjörn, Du är inte bara styrelseordförande för EnBW Sve-
rige AB utan också VD för Connected Wind Service i Sverige. 
Vad betyder det för CWS att EnBW nu också vill växa starkt i 
Sverige?
Torbjörn: Det stärker vår konkurrenskraft. Speciellt i svåra 
tider behöver marknaden teknisk kvalitet från pålitliga tjäns-
televerantörer. Samarbetet med EnBW ger oss möjlighet att 
expandera regionalt och utvidga vår produktportfölj.

Vad är nästa steg för EnBW Sverige? Låt oss säga till mitten
av nästa år?
Mads: Vi vill fortsätta att växa. Med konsultföretaget Wind
Sweden och särskilt med Jeanette Lindeblad och Mikael
Palmqvist har vi fått ett projektutvecklingsföretag som
samarbetspartner som vi vill ta oss an nya projekt med.
Båda företagen är baserade i Falkenberg. Den geografiska
närheten är en fördel här. Och jag hoppas kunna skriva under
ytterligare kontrakt för specifika projekt på årets vindmässa.
Vi kommer också att fortsätta aktivt leta efter befintliga
anläggningar. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna
göra attraktiva offerter. Vi kommer även att fortsätta utöka
vårt team i Falkenberg. Med Per Öhmann har vi inte bara
fått en ny CFO för EnBW-Sverige, utan även en kollega som
kan förnybara energikällor, energisektorn och kommunägda
företag. Det är vi mycket nöjda med.

Landbaserade verksamheter i Sverige
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Göteborg

Falkenberg
Köpenhamn

Norge

Säliträdberget

Hedbodberget

Granberget

Råmmarehemmet

Brahehus

Kulltorp

Röbergsfjället

Bliekevare

Nätbolag

Falkenberg, Säte för 
EnBW Sverige ach CWS

Välkommen till oss på VIND i Stockholm
23–24 oktober 2019, monter 3 + 4

EnBW har ambitiösa 
tillväxtmål på den svenska 
vindkraftsmarknaden
Nya VD:n Mads Miltersen kommer att styra företagets fortsatta expansion

Stockholm / Falkenberg – Efter att ha gått in i den svenska vindmarknaden 
förra året förstärker det tyska energibolaget EnBW sin organisation ytterlig-
gare med rekryteringen av Mads Miltersen. Mads Miltersen och styrelseord-
föranden Torbjörn Sjölin förklarar sin syn på den svenska vindmarknaden  
och hur EnBW Sveriges framtid ser ut.
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Tema: Drift och underhåll
I en bransch med kraftig tillväxt – som vindkraft – gäller det att 
det finns förutsättningar för att ta hand om drift och underhåll av 
befintliga och nyuppförda verk. Forskning och utveckling pågår 
inom området, men kompetensförsörjningen kan bli en utmaning.
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Vice ordförande i Svensk Vindkraftförening

F
ör knappt en vecka sedan avslutades FN:s globala klimatmöte i New 
York. Det som skilde detta möte från tidigare möten var den modiga och 
klarsynta Greta Thunberg. Hon har på knappt ett år lyckats samla miljoner 
av ungdomar över hela världen - men även oss äldre – att stå upp för 

framtiden, att vara en gemensam röst för att bemästra den allt mera allvarliga 
klimatkris vi står inför.

Vi måste ta klimatutmaningen på allvar, vi kan inte längre förneka vad som 
händer om inget görs. Vi ska heller inte förneka att vi i Sverige enligt den 
senaste rapporten som Världsnaturfonden tagit fram konsumerar som om 
vi hade fyra planeter. Detta gör uppgiften svår, men utan tydliga mål går det 
inte. Läs Johan Ehrenbergs kloka ord i detta nummer mom vad vi står inför 
om vi ska kunna lösa miljö- och klimatproblemen.

se också vårt remissvar om buller från vindkraftverk och om våra synpunkter 
på Energimyndighetens förslag till en nationell energi- och klimatpolitiska plan.

Vi tycker att det är bra att vi har ett övergripande miljömål direkt kopplat 
till IPCC/COP 15. Att vi till år 2040 ska ha 100 procent förnybar el och till år 
2045 ska nå målet om 100 procent förnybar energi. Men vägen dit kommer 
kräver stora insatser och vilja av oss alla om vi ska nå målen.

vår vindprofil i detta nummer är Energimyndighetens GD Robert Andrén som 
tror på en kraftig utbyggnad av vindkraft och säger att det är fullt möjligt att vi 
till år 2040 ska ha 90 TWh vindkraft i Sverige.

Vi stödjer detta mål, men då krävs en förändring av det kommunala vetot, 
att man gör förenklingar och ändringar i miljöbalken, löser diskussionen om 
hinderbelysning för vindkraft. Att man löser problemen med försvarets  
utökade spärrområden, vilket kan komma stoppa ett flertal pågående vind-
kraftsprojekt med mycket goda förutsättningar.

Dessa är bara några av de hinder som kan äventyra målet att trygga Sveriges 
elförsörjning och nå målet om 100 procent förnybar el år 2040.

i övrigt är huvudtemat i detta nummer drift och underhåll av vindkraftverk. 
Här finns ett antal artiklar kring temat; missa inte texten om hur vi arbetar med 
att skapa en mötesplats för just drift och underhåll. Det blir ett seminarium som 
kommer hållas nästa år i maj, i samband med vårt årsmöte.

branschen förväntar sig också att regering och Energimyndigheten i arbetet 
med att behandla remissvaren om kontrollstation 2019 lyssnar på oss och 
stänger elcertifikatsystemet för ny elproduktion efter år 2021. Detta för att  
få ett system i balans och säkerställa att det inte ska utarmas för redan genom-
förda projekt.

Men tolkar vi Robert Andréns svar i vår intervju,  
lär Energimyndigheten inte att ändra sitt beslut  
att stänga systemet före år 2030. Det gör att vi, 
vindkraftbranschens företrädare, nu kommer  
få lyfta ärendet till Energidepartementet och 
vår energiminister - och hoppas att man ändrar 
beslutet där.

Carl-Arne Pedersen

KLIMATUTMANINGEN OCH
MÅLET OM 100 % FÖRNYBART
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N ej, vi är faktiskt inte ense 
om detta! Sverige är på 
många sätt ett lustigt land. 
Vi pratar och diskuterar 

som om det alltid var en allmännytta 
som gällde, varje förslag och åtgärd  
presenteras som om det var ”bäst för 
alla”. I själva verket är de flesta förslag 
som kommer drivna av egenintresse.

Det här gör att diskussionen blir 
falsk, alla säger att de vill rädda mat-
jorden, för att ta ett enkelt exempel, 
och sen presenterar man helt olika  
lösningar som omöjligt går att förena 
(fossil konstgödsel och monokultur  
eller bokashi och plöjningsfria åkrar 
med blandad växtlighet).

kraftvärme från kommunala fjärr- 
värmebolag har stora utsläpp jämfört 
med vatten, vind och sol. Här och nu  
är förbränning alltid smutsigare än 
verkligt förnybar energi. Ändå, när 
fjärrvärmen utmanas av kombinationen 
privat solel och bergvärme så är mot-
ståndet mot att ens diskutera det nya 
kompakt hos fjärrvärmebolagen.

Istället för att agera (genom att till 
exempel göra fjärrvärmen CO2-neutral 
med vind, sol och bergvärme storskaligt 
i kraftverket) så slåss man för att få 
fortsätta som om förändringens vind 
inte fanns.

Och när utvecklingen ändå fortsätter 
sin obönhörliga envetna förändring så 
blir man till slut sur och försöker sig 
på utpressning. När regeringen lägger 
självklar skatt på avfallsförbränning 
så svarar Eon med att ”då lägger vi ner 
elproduktionen i Malmö”.

när solelen verkligen började slå  
igenom 2015 lyckades biobranschen få 

”ALLA KOMMER INTE ATT  
VINNA PÅ DET VI FÖRESLÅR”

Johan Ehrenberg om det naturliga med skilda synvinklar

igenom begränsningsregler så att den 
aldrig skulle kunna bli storskalig (max 
255 kW per juridisk person). Och när 
vindkraften slår ut kärnkraften, när det 
som sagts vara omöjligt, eller åtmins-
tone helt orealistiskt, plötsligt händer, 
då försöker lobbykrafterna bromsa ut-
vecklingen med påståenden om fram-
tida effektbrist och outvecklade elnät.

Det senare är kanske det mest upp-
rörande, vilket man ibland kan höra i 
minister Ygemans inlägg. Elnäts- 
bolagen har gjort enorma övervinster 
i decennier. Vinsterna kommer sig av 
att man inte investerat utifrån de verk-
liga behoven. (Det är ju ingen nyhet 
att storstäderna växer.) När politiken 
då försöker bromsa vinstuttagen och 
de ständigt höjda priserna för elnät, 
så hotar man med ännu mindre inves-
teringar och gör utspel om stoppade 
industrier och stadsdelar eftersom man 
saknar nät.

För att vara privata monopol är det ett 
rätt hisnande pokerspel man försöker 
sig på. Politiska partier ska vika sig för 
att elnätsbolagen har makten över nätet.

Men en makt som man fått och miss-
sköter kan man ju snabbt förlora.

hela mitt liv har handlat om olika 
typer av utmaningar mot det som 
ansetts vara givet. Just nu bygger jag 
”omöjliga” klimatpositiva hyreshus och 
försöker med pyrolys få fram småskalig 
fjärrvärme med hampaflis, det vill säga 

med en extremt kort klimatcirkel. Och 
det är klart att en del saker har miss-
lyckats. Småskalig vindkraft förlorade 
stort mot solel som istället i kombination 
med stora vindsnurror blir en fantastisk 
hybrid.

Men allt det man skapar, alla försök 
att hitta nya spår bygger på att man i 
grunden vet att man alltid utmanar. Det 
finns ett motstånd, inget är ”bäst för alla”.
Så ska en diskussion bli ärlig är det bra 
att erkänna detta enkla. Vi är faktiskt 
inte ense och alla kommer inte att 
vinna på det vi föreslår. Några, och det 
är några med väldigt mycket pengar, 
kommer förlora stort på att vi faktiskt 
räddar klimatet. 

Johan Ehrenberg
Grundare av ETC-företagen. Årets mottagare 
av SERO:s miljöpris Solrosen.

” ...några med väldigt mycket pengar, kommer 
förlora stort på att vi faktiskt räddar klimatet.”

KRÖNIKA
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Connected Wind Services Sverige AB
Åkarevägen 17, 311 32 Falkenberg
Telefon: +46 (0)10 45 40 800

Eolus årliga vindkraftseminarium 
går av stapeln lördagen den 25 januari 

2020 i Hässleholm Kulturhus.
Boka in dagen redan nu!

Mer information kommer på Eolus 
hemsida under hösten 2019. 

010-199 88 00
www.eolusvind.com

SAVE THE DATE! 25 januari 2020

Tel. 018-512000, www.bronco.se

SIME-Stromag
safety in motion

Reservdelar och service av 
bromsar och växlar i Knivsta

Bronco annons i svensk vindkraft
JR1513C

Winterwind samlar årligen världens yrkesverksamma  
inom vindkraft i Sverige för att diskutera utmaningarna med  

att generera vindkraft i kalla klimat. Ta del av bland annat  
seminarier, debatter, nätverk och sociala evenemang! 

Boka in 
Winterwind 2020

redan nu!

Åre, 4-5 februari 2020 V www.winterwind.se

Denna sent publicerade pdf är en SVEF-medlemsförmån. Bli medlem i Svensk Vindkraftförening för att erhålla tidningen i pappersformat på utgivningsdatumet.



9Svensk Vindkraft #4 2019

BRANSCHNYTT

Pengar till  
utveckling av  
flytande verk

svenska seatwirl, som utvecklar en ny 
typ av vertikalaxlade flytande vindkraft-
verk, inledde i september sitt tvååriga 
projekt som nyligen fick finansiering 
med cirka 2,5 miljoner euro från EU:s 
SME-instrument.

Bidraget kommer att användas till 
detaljkonstruktion, projektledning, 
marknadsföring och kommersialisering 
av SeaTwirls S2-turbin på 1 MW. EU 
riktar stödet till entreprenörer och 
bolag som har ”banbrytande idéer med 
potential att skapa helt nya marknader 
eller revolutionera befintliga”.

 Källa: SeaTwirl

”Jag har inte sett 
någon som tror på 
elbrist i Sverige. 
Tvärtom har vi ett 
växande överskott.” 
Energiminister Anders Ygeman  
i Svenska Dagbladet (190904).

Internetjätten Google  
köper svensk vindkraft
google storsatsar på vindkraftsanläggningar i Örnsköldsvik och Ragunda 
för att säkra att en utbyggd dataanläggning i Finland i så hög grad som möjligt 
kan drivas med förnybara energikällor.

Produktionskapaciteten för bolagets svenska vindkraftsatsningar ska bli  
286 MW och Google har tecknat avtal med Stavro Vind AB och GE Renewable 
Energy/Infravia. 

 Källa: Dn.se

Hallå där…
… lars andrén, föreläsare inom för-
nybar energi och ”solpionjär”, som 
har nominerats till det ärofyllda  
Roger Léron-priset. Utmärkelsen  
hyllar framträdande bidrag till ut-
vecklingen av hållbar energi på EU-, 
lokal och regional nivå.

Gratulerar till nomineringen!  
Du omnämns som solpionjär; när 
började du i branschen?
– Tack! Det var redan i början av 
80-talet som jag mer eller mindre 
av en slump kom i kontakt med och 
började arbeta på Sveriges då ledande 
solvärmeföretag, TeknoTerm AB, 
med säte i Ingelstad utanför Växjö. 
Jag fastnade för både branschen och 
företaget, och blev kvar på Tekno-
Term under drygt tio år.

Och efter det har du fortsatt med 
fokus på sol?
– Ja, så kan det sammanfattas, i mitten  
av 90-talet startade jag mitt eget företag  
DrivKraft Andrén AB och har sedan 
dess i första hand ägnat mig åt förfat-
tande och föreläsningar om förnybar 
energi, energieffektivt byggande och 
inte minst solel och solvärme, runt om 
i landet. Jag har skrivit några böcker 
i ämnet, och så var jag ordförande i 
branschorganisationen Svensk Solen-
ergi under åren 1995-2015.

Vad händer inom solenergi just nu?
– Oj, massor – en intressant utveckling 
som pågår för fullt är att integrera 

solceller i olika delar av byggnaden, 
som i takpannor och fasadmaterial. 
Det finns ett stort intresse för det, 
och precis som inom många andra 
teknikområden ligger svenska inno-
vatörer och företag långt fram på om-
rådet. Men det mest spännande är ju 
självklart marknadsutvecklingen där 
installationstakten just nu ökar med 
60-80 procent per år.

Du har också engagerat dig i vindkraft?
– Ja, bland annat blev jag i fjol invald 
i styrelsen till ett kooperativ i Falken-
berg, och även i styrelsen till SVEF, 
Sveriges vindkraftkooperativ. I SVEF 
gör vi nu vår första solparksinveste-
ring, i linje med att kunna erbjuda 
olika former av förnybar el i andels-
ägd form under varumärket Evig El.

 Lars Andrén är en av 13 nominerade 
till Roger Lerón-priset. Vinnaren utsågs i 
Bryssel 9 oktober (dvs. efter denna tidning 
gått till tryck).

Lars Andrén
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Samarbete 
för att återvinna 
turbinblad
under de kommande fem åren förväntas 
12 000 vindkraftverk tas ur drift. Att 
bredda utbudet av återvinningsalternativ 
är avgörande för branschens utveckling, 
menar organisationen WindEurope 
som har inlett ett samarbete med  
kemikalie- och kompositindustrin för 
att främja nya återvinningsmetoder.

– Livslängden på den första genera-
tionen vindkraftverk börjar nu närma 
sig sitt slut, och verken ersätts av mod-
erna turbiner. Återvinning av de gamla 
bladen är en högsta prioritet för oss,  
säger Giles Dickson, vd för WindEurope.

I dag används 2,5 miljoner ton kompo- 
sitmaterial i vindkraftssektorn.

Vindkraften har  
passerat 20 TWh
nu står det klart att vindkraften i Sverige har producerat 20,1 TWh el under 
det senaste året. Det är första gången vindkraften överträffat 20 TWh och 
det nya rekordet innebär att vindkraften nu står för 14 procent av den svenska 
elanvändningen. Andelen förväntas öka till drygt 25 procent redan år 2022.

Den ökade vindkraften innebär att också den svenska nettoexporten av el 
har ökat och slagit nytt rekord. Under de senaste 52 veckorna har elexporten 
uppgått till 24,1 TWh, enligt Energiföretagens statistik. Det kan minska kli-
matutsläppen från fossil elproduktion i våra grannländer med cirka 14,5 mil-
joner ton, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av Sveriges egna utsläpp  
av växthusgaser.

I Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos förväntas elproduktionen 
från vindkraft öka till 37 TWh år 2022, medan Svensk Vindenergis prognos är 
en ökning till nästan 40 TWh.

 Källa: Svensk Vindenergi

i augusti 2019 invigde bland andra 
HKH Kronprinsen av Danmark 
och Danmarks statsminister Mette 
Frederiksen den havsbaserade 
vindkraftsparken Horns Rev 3, pla-
cerad ett par mil utanför Danmarks 
västkust. Detta Vattenfallprojekt är 
Skandinaviens största havsbaserade 
vindkraftspark med sin 49 vindkraft-
verken och en total effekt på 407 

MW, och kommer att öka den danska 
elproduktionen från vind med cirka 
12 procent.

Vattenfall valde världens kraftigaste 
vindkraftverk – ett MHI Vestas V164 
på 8,3 MW – till Horns Rev 3.

 Källa: Vattenfall

Danska Rev 3  
är invigt

Synpunkter  
på buller- 
vägtledning
svensk vindkraftförening har inbjudits 
att lämna synpunkter på Naturvårds- 
verkets förslag till ny vägledning om 
buller från vindkraftsverk.

Några av de övergripande synpunkterna i 
föreningens svar:
• Vi vill framhäva att det i dag inte

finns några påtagliga negativa hälso-
effekter av ljud från vindkraftverk.

• Vi tycker att Naturvårdsverkets
rapport är välskriven och att dess
innehåll i stort överensstämmer
med vad vi tycker.

• Vi ställer oss bakom kravet att rådande 
bullerkrav med ett riktvärde från
vindkraftverk om 40 dBA fullt ut är
att acceptabelt krav.

• Det finns inga bevis på att dagens nya
och större vindkraftverk skulle alstra
mer ljud än gårdagens mindre vind-
kraftverk, snarare tvärtom, vilket även
får stöd i Naturvårdsverkets rapport.

  Läs hela remissvaret på svensk-vindkraft.org
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Framtidsmöjligheter 
för vindkraftsägare
Våra produkter och dokumenterade erfarenheter

• Förnyelse av befintligt verk – oberoende av  fabrikat

• Förlängning av verkets livstid

• Nya finansieringsmöjligheter

• Repowering via PreOwned turbine med fullserviceavtal 

• Life-Time-Extension – med eller utan elcertifikat och fullserviceavtal

• Igångsättning av “gamla” projekträttigheter

Välkommen att delta på våra Nätverksdagar i höst för mera information:

09 Oktober:  Östersund

23-24 Oktober:  Vind 2019 i Stockholm

05 November: Vargön

Välkommen att kontakta oss för mera information och anmälan på:

Service-se-businessdevelopment@vestas.com eller telefon 040 376868.

www.vestas.se

svensk vindkraftförening har inbju-
dits att lämna synpunkter på Energi-
myndighetens förslag till nationell 
energi- och klimatpolitisk plan (NEKP).
Det här är några av kommentarerna:

"Vi tycker rapporten i nuläge är  
genomtänkt och omfattande till viss 
del väl detaljerad. Vi vill framhäva hur 
viktigt det är att den nationella klimat-
planen utgör ett ramverk för att leva 
upp till det globala FN mötet IPCC och 
Parisavtalet COP 15 från december 
2015. Vidare tycker vi det är bra att de 
nationella klimatmålen både består av 
en klimatlag och att man har ett klimat-
politiskt råd."

"Vårt förslag är att om Sverige ska klara 
målet om 100 % förnybar el till år 2040, 
så bör vi redan till år 2030 ha 80 % för-

nybar elproduktion i vårt elsystem. 
En viktig del i utbyggnationen av vind-
kraft är att vi snarast kan förenkla  
dagens tröga och omfattande tillstånds-
process, hinder som det kommunala  
vetot, diskussioner om hinderbelysning, 
tolkning av miljöbalken, försvarets ut- 
ökade spärrområden. Lyckas vi inte med 
det kommer vi inte nå de nationella mål 
vi satt för utbyggnad av förnybar el."

"Att sverige till år 2030 ska minska sina 
utsläpp av växthusgaser med 63 % tycker 
vi är ett för lågt satt mål.  Vi föreslår att 
Sverige redan år 2030 ska ha minskat 
sina utsläpp av växthusgaser med 75 % 
jämfört med år 1990."

 Läs hela dokumentet med synpunkter på 
svensk-vindkraft.org

Ikea gör miljard- 
affär med Vestas
ikeas ägarbolag Ingka Group  
kommer att köpa en 80-procentig 
andel i sju rumänska vindkraftverk 
från Vestas för 136 miljoner euro, mot- 
svarande nära 1,5 miljarder kronor.

– Den 80-procentiga ägarandelen 
hjälper oss att uppfylla vårt mål om 
att generera lika mycket förnybar 
energi som vi konsumerar, säger 
Krister Mattsson, investeringschef 
på Ingka.

Kommentarer till 
ny nationell plan

Föreningen 
tycker till om 

den nya planen!

BRANSCHNYTT
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MARKNADSANALYS

Turbulenta tider i 
väntan på politiska 
beslut
Oro i omvärlden har skapat turbulens på världens energi- 
marknader. Och här hemma väntar vi fortfarande på besked 
om elcertifikaten.
text:  Mia Bodin

Det har stormat rejält på en-
ergimarknaderna de senaste 
veckorna. Först kom vars-
len om tekniska problem 

som hotade en stor del av den franska 
kärnkraftsflottan, eller som min kollega 
Fredrik uttryckte det i vår kundanalys 
för veckan: ”Just when everything was 
dark and gloomy among Nordic (and 
European) power producers, we were 
saved by some French welders. Or 
rather some French weld inspectors.”

oro för att tappa 20 franska kärnkrafts- 
reaktorer precis lagom till vintern gav 
utslag på terminspriserna, främst på 
kontinenten men även en euro upp på 
nordiska frontkvartalet. Samma dag 
fick vi dessutom besked om att  
holländska gasfältet Gröningen skulle 
stängas ner i förväg. Bara några dagar 
senare kom drönarattackerna mot sau-
diska oljeproduktionsanläggningarna, 
vilket ledde till mycket kraftiga tempo-
rära prisspikar på olja, och en mer 
långsiktig uppgång på 10–15 procent, 
bland annat på grund av oro för veder-
gällningar.

Intressant är då att titta på vad som 
hände i Norden. En nu positiv hydro-

logisk balans gör att den nordiska el- 
marknaden är mindre känslig för  
händelser och priser på kontinenten. 
Blöta och vindrika prognoser höll  
istället nere den nordiska elen och 
spotpriserna inte påverkades alls.

går vi vidare till elcertifikatmarknaden 
så låg priserna vid förra publiceringen 
runt 70 kronor och sedan dess har det 
tyvärr gått utför! Vi fick en kortvarig 
positiv fläkt (prismässigt – dock inte 
branschmässigt…) i slutet av augusti. 
Här bidrog nog den nya kvartals- 
rapporten från Energimyndigheten 
som denna gång faktiskt tydde på en 
tillbakagång i tillväxten för vindkraft.

Cirka 0,8 TWh hade tagits i drift 
under kvartalet men produktion under 
konstruktion hade samtidigt minskat 
med 0,7 TWh. Kommande produktion, 
med status ”taget investeringsbeslut”, 
minskade även denna gång. Redan till 
förra rapporten hade myndigheten 
gjort bedömningen att flytta bort stora 
Markbygden etapp 2 från listan.

prisfallet i september var enligt oss 
oväntat stort, men det fick sedan kraft 
av nästa statistikrunda varefter priser-

na föll tillbaka ytterligare 3-4 kronor  
till cirka 46 kronor för spot och Mars-
20. Utfärdanden av elcertifikat under
augusti visade sig nämligen vara cirka
200 GWh (0,2 miljoner) högre än må-
naden före och i stort sett all ökning
kom från vindkraft.

Den ackumulerade balansen ligger 
dock kvar på knappt -1,3 TWh och 
tittar vi framåt så ser vi att, trots att 
utfärdandesiffror väntas öka betydligt 
under sista kvartalet, en negativ balans 
mycket väl kan vara över årsskiftet.

vi har i flera rapporter skrivit att vi 
anser att prisnivåer under 50 kronor 
är för låga mot bakgrund av rådande 
underskott på marknaden. Ett stort 
intresse att sälja på priser över detta 
sätter dock tak.

Även om sannolikheten är hög att 
positiv balans ska ha uppnåtts till nästa 
annullering bör det dock kunna skapa 
viss nervositet om balansutvecklingen 
fortsätter i samma takt ytterligare några 
månader. Men var beredda om vi ser 
tydligare tecken åt andra hållet!

priset för mars-21 har fallit tillbaka 
kraftigt sedan sist, från cirka 36 kronor 
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”Även om sannolikheten är hög att 
positiv balans ska ha uppnåtts till nästa 
annullering bör det dock kunna skapa 
viss nervositet om balansutvecklingen 
fortsätter i samma takt ytterligare 
några månader.”  
Mia Bodin, analytiker på Bodecker Partners.

  Observera: Analysen är skriven den 23 september och är baserad på då tillgängliga fakta.  

i mitten av augusti till cirka 23-25 kronor 
för ett par veckor sedan – och efter 
senaste statistik ner till 18 kronor. Så jag 
hoppas att ni som kunde gick på min 
rekommendation i förra upplagan: ”för 
er med möjlighet att sälja terminer kan 
detta vara en möjlighet till viss förhands-
säkring om inte beslut om stoppmeka-
nism skulle gå vår väg.”

En intressant fråga nu är om ned-
gången är ett tecken på att marknaden 
tappat tron på en fungerande stopp-
mekanism?

genomförandegruppen har enligt upp-
gifter haft sitt första möte efter sommaren, 
där bland annat anslutningsavgiften för 
havsbaserad vind och stoppregel disku-
terades. Dock inget tydligt besked än så 
länge, förutom att regeringskansliet nu 
arbetar med frågan och att även Norge 
kommer att involveras.

Vi ser att allt fler aktörer på markna-
den börjar förlora hoppet om att politi-
kerna ska ta sitt ansvar och säkerställa 
en faktiskt fungerande stoppregel, men 
detta är långt i från klart. Det vi nu ser 
med fallande antal investeringsbeslut, 
svårigheter att hitta köpare i PPA-avtal 
till nya parker och snabbt ökat mot-

stånd mot vindkraft i Norge kan också 
(förhoppningsvis) bidra till en mer 
försiktig hållning i att ”dra undan  
mattan” för gjorda investeringar i 
svensk vindkraft.

avslutningsvis något om priserna på 
ursprungsgarantier (GoO) från nordisk 
vind- och vattenproduktion, som har 
legat relativt stilla den senaste tiden. 
Vindkraft från 2018 har sålts runt 30-35 
cent, även om vi har sett några affärer 
på lite högre nivåer. GoO från vind 
2019 ligger några cent högre medan 

2020-kontrakt handlas runt 65-70 cent 
och 2021 cirka 5 cent högre.

Säljintresset för speciellt 2021 och 
framåt ökar kontinuerligt, vilket dämpar 
priserna även om mäklarna rapporterar 
om ett visst ökat köpintresse för fram-
förallt 2020-2022.

Något som har legat lite som en blöt 
filt över marknaden i flera månader är 
att Frankrike startar ett auktionsför- 
farande för ursprungsgarantier där  
volymen varit osäker och aktörer oro-
liga för högt utbud. 
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TEMA DRIFT OCH UNDERHÅLL

det finns flera faktorer som gör att 
underhållsaspekten blir allt mer in-
tressant för vindkraftsägare. För det 
första har den stora planerade fram-
tida utbyggnaden och kapaciteten för 
svensk vindkraft en tydlig förskjut-
ning norrut, som Vindkraftcentrum 
konstaterar i en fördjupad studie om 
drift och underhåll. En stor andel av 
svensk vindkraftsproduktion kom-
mer enligt studien att finnas i kallt 
klimat och skog inom ett decennium, 
och med tanke på att de står i ett hårt 
klimat kommer behovet av service 
och underhåll att öka under verkens 
livstid. 

Dessutom blir turbinerna allt mer 
kraftfulla, vilket gör att ett driftstopp 

eller försämrad driftseffektivitet får 
större konsekvenser på produktionen.  

Enligt Vindkraftcentrums rapport 
beräknas drift och underhåll stå för 
mellan 20 och 35 procent av ett verks 
livscykelkostnad. Det innebär alltså 
att det finns stora möjligheter att för-
bättra lönsamheten genom att före-
bygga produktionsavbrott och minska 
reparationsbehovet. 

– Vi har sett att generellt har
kostnaden för driften legat på samma 
nivå i många år inom vindkrafts-
branschen, medan man har kunnat 
göra tydliga förbättringar i en hel del 
andra branscher, säger Sara Fogelström, 
koordinator för Svenskt Vindkrafts-
Tekniskt Centrum. 

på svenskt vindkraftstekniskt 
centrum (SWPTC) förenar de teori 
och praktik genom ett nära samarbete 
mellan industri och akademi, enligt 
deras egen beskrivning av sin verk-
samhet. Det gemensamma målet att 
optimera vindkraftverkens kapacitet 
och göra produktionen och driften 
mer kostnadseffektiv. 

Ett av grundproblemen är att  
oförutsett underhåll, alltså felav-
hjälpning, fortfarande står för en stor 
del av kostnaderna. 

– I andra branscher har man
kommit längre med att arbeta pro-
aktivt. Vindkraftsägarna befinner sig 
ju i en situation där varje krona och 
öre räknas, så det är helt naturligt att 

Utveckling för sänkta 
kostnader och ökad livslängd 
Drift och underhåll av vindkraftverk är ett område som är i fokus i 
olika typer av forskning och utveckling just nu. Vilket är fullt för- 
ståeligt, eftersom bättre metoder både gör att kostnaderna sjunker 
och att verken håller längre. 

text: Peter Wiklund
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Med en ny beräkningsmodell kan forskarna 
se exakt hur vindfältet ser ut för varje enskilt 
vindkraftverk i en vindpark. Bilden är en cfd-
simulering (Computational Fluid Dynamics-
simulering) skapad av Hamidreza Abedi, 
Chalmers.

TEMA:
DRIFT OCH  

UNDERHÅLL
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fundera över var det går att dra ner 
kostnaderna. 

Det gäller också att ha ett helhets-
perspektiv på vindkraftverkets livs-
cykel, något som kan vara utmanande 
om man tittar på lönsamheten under 
enskilda perioder. 

– Det är viktigt att kunna se hel- 
heten för att kunna bedöma om 
man till exempel ska köra vindkraft-
verket på ett annat sätt för att öka 
livslängden och i slutändan ge lägre 
produktionskostnader, säger Sara 
Fogelström. 

 
i projektet ”Optimalt underhåll av 
vindkraftverk” har SWPTC inriktat 
sig på att kombinera information 
från övervakningssystem – som 
SCADA-data – med matematiska 
optimeringsmodeller. Tanken är att 
kunna förutsäga när det är optimalt 
att genomföra olika insatser inom 
underhåll och service på såväl lands- 
som havsbaserade vindkraftverk.  
– Vi har kommit långt med den ma-
tematiska optimeringsmodellen för 
detta. Vi började med att titta på hur 
den skulle kunna användas för växel-
lådan, och nu vill vi överföra meto-
den till fler komponenter. 

Sara Fogelström kan ännu inte ange 
några konkreta nivåer på vilka bespa-
ringar det går att göra inom vindkraft, 
men berättar att grunden till den 
metod som de använder utvecklades 
i ett tidigare projekt där den skulle 
användas för stridsflygplanet JAS 39 
Gripen. I det fallet kom de fram till 
att metoden skulle kunna innebära en 
sänkning av drifts- och underhålls-
kostnaderna med sju procent. 

– Nu är vi inne i en ny fas av pro-
jektet, som pågår i två år till. Det 
ska förhoppningsvis leda till ett bra 
underlag för att skapa en ny app som 

ska användas av underhållstekniker i 
vindkraftsbranschen. 

det övergripande målet är att gå allt 
mer mot så kallat opportunistiskt un-
derhåll, det vill säga ett system som 
kan föreslå byte av flera komponen-
ter när det ändå finns en servicetek-
niker på plats. Tanken är att problem 
ska kunna åtgärdas innan de hinner 
bli för stora, och att teknikerna inte 
behöver åka ut lika ofta – något som 
förstås blir en allt större fördel i takt 
med att vindkraftverken placeras i 
mer svårtillgängliga miljöer. 

– Ett avhjälpande underhåll – som 
är det vanliga i dag – är det som gene- 
rerar störst produktionsbortfall. Det 
har pratats om förebyggande under-
håll i många år, och med det kan man 
minska ”nertiden”, inte minst med 
hjälp av övervakningssystem. Men vi 
tycker att man ska gå ett steg längre. 

Den metod som de utvecklar ska 
dessutom dra nytta av underhålls-
teknikerns erfarenhet, och det faktum 
att han eller hon kan upptäcka andra 
indikationer än vad mätningarna kan 
utvisa på att något inte står rätt till. 

– Om teknikern till exempel ser 
att det ligger små metallspån i något 
hörn i turbinen kanske det tyder på 
att det har börjat bli något mekaniskt 
fel. Det är sådant som ska kunna   
läggas in i den app som vi planerar, 
för att då utgöra underlag tillsamm-
ans med all annan tillgänglig inform- 
ation, säger Sara Fogelström. Optime- 
ringsmodellen tar också hänsyn till 
ekonomin, så att den optimerar mot 
minsta möjliga underhållskostnader i 
dagsläget. D

”Det är viktigt att kunna se helheten för att 
kunna bedöma om man till exempel ska 
köra vindkraftverket på ett annat sätt för 
att öka livslängden och i slutändan ge lägre 
produktionskostnader.”

Sara Fogelström, 
koordinator för 
Svenskt Vind-
kraftsTekniskt 
Centrum.
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D

”Det är väldigt mycket datorkraft som krävs för de 
här beräkningarna, men det kan mycket väl visa sig 
vara en värdefull analys.” 
Sara Fogelström

– Även här kommer betydelsen
av ett helhetsperspektiv in. Det 
gäller att bedöma konsekvenserna 
på sikt, till exempel om det kan upp- 
stå behov av ett extra byte under 
verkets livstid om en viss kompo-
nent byts ut nu istället för senare. 

Sedan är det inte givet att alla 
operatörer nödvändigtvis vill 
optimera mot ekonomi utan vissa 
kanske hellre fokuserar på annat, 
som säkerhet, konstaterar hon. 

swptc är ett nationellt center,  
där Chalmers tekniska högskola 
fungerar som värdorganisation.  
På Chalmers pågår forskning 
kring ämnen som berör vindkraft-

verk inom ett flertal olika discipli-
ner, bland annat inom strömnings-
lära, dynamik, elkraftteknik och 
konstruktionsteknik. 

I ett av projekten hos SWPTC är 
många kompetenser samlade, näm-
ligen när de studerar hur vindkraft-
verk påverkas under svåra drifts-
förhållanden. Verk som står i en 
komplex terräng utsätts i hög grad 
för växlande vindar, och det blir då 
större mekaniska påfrestningar på 
växellådan än vid platt terräng. 

– Vi har tagit fram en beräk-
ningsmodell för att se hur vind-
fältet ser för ett enskilt verk i en 
vindpark. Med så kallade CFD-
beräkningar (Computational Fluid 

Dynamics, red.s anm.) kunde vi se 
vilken vind och turbulens ett verk 
utsattes för, och sedan jämförde vi 
det med utdata från produktionen. 
Vi tittade också på om det fanns 
verk som hade fått byta ovanligt 
många komponenter. 

från vinden kunde de sedan be-
räkna lasterna som vindkraftverket 
utsätts för. Nästa steg blir att  
beräkna den kvarvarande livsläng-
den hos vindkraftverket.  

– Det är väldigt mycket dator-
kraft som krävs för de här beräk-
ningarna, men det kan mycket väl 
visa sig vara en värdefull analys, 
säger Sara Fogelström. 

TEMA DRIFT OCH UNDERHÅLL

Ny metod kombinerar 
STATISTIK OCH EXPERT-
KUNSKAPER
ett sätt att nå ett mer kostnadseffektivt
underhåll kan vara att använda så kallad  
bayesiansk statistik. Det är en gren av stati-
stiken där man kombinerar insamlade data 
med andra informationskällor, exempelvis 
tidigare studier och expertutlåtanden, till en 
samlad slutledning. 

Projektet ”Bayesianska metoder för före-
byggande underhåll” har utförts av Uppsala 
universitet med Bahri Uzunoglu som projekt-
ledare, och har finansierats av Energiforsk 
och Energimyndigheten genom programmet 
Vindforsk.  

– Utvecklingen inom sensorer, mätutrust-
ning och datakommunikation gör att vi hela 
tiden kan få tillgång till mer information om 
enskilda komponenter, ner på detaljnivå. Och 
det är bra – ju mer underlag du har, desto 

bättre beslut kan du fatta – men ännu bättre 
kan det bli om man adderar annan informa-
tion och experternas erfarenheter och kun-
skaper, säger Bahri Uzunoglu. 

Med hjälp av den matematiska sats som 
heter Bayes sats har han kommit fram till en 
metod för att optimera förebyggande under-
håll för ett vindkraftverk. Det är en lärande 
modell, berättar Bahri Uzunoglu, det vill säga 
att den hela tiden utvecklas och förfinas i takt 
med att den används. 

– För att hantera till exempel en under-
hållsteknikers bedömning i modellen har vi 
tagit fram en triangelformad schematisk figur.  

Där får han eller hon ange hur trovärdigt 
ett givet scenario är; i hörnen på triangeln är 
ytterligheterna Disbelief, Belief och Uncerta-
inty – det vill säga ungefär ”tror”, ”misstror” 

och ”är osäker”. Genom att pricka in sin upp-
fattning mellan dessa får man input som kan 
kombineras med kostnader och mätdata. 

– Det är en generisk metod som har börjat
använda i skarpt läge inom sektorn för förny-
bar energi, men än så länge endast i begrän-
sad omfattning. Liknande metoder har redan 
använts i andra branscher. Vi hoppas kunna 
hitta lämpliga samarbetspartner som kan 
hjälpa oss att få ut metoden på marknaden, 
säger han. 
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TEMA DRIFT OCH UNDERHÅLL

Stefan Ivanell

en av utgångspunkterna för en effektivisering 
av underhåll är att ta in mer mätdata, något 
som kommer att kunna underlättas markant 
när 5G-tekniken börjar tas i bruk.  

– Det är mer än en ny generations mobilnät 
som kommer. 5G är en betydligt mer komplex 
teknologi än 4G, säger Marcus Törnqvist,  
affärsutvecklare inom IoT (Internet of 
Things) på Ericsson. 

Det finns inte heller någon tydlig ”skarv” 
som mellan tidigare generationer, berättar 
han, utan det kommer att dyka upp olika 5G-
applikationer successivt framöver.

– Vid sidan om att de IoT-uppkopplingar 
som vi traditionellt kallar mobilt bredband 
utvecklas vidare, kommer ytterligare två olika 
typer av uppkopplingar. En av dem kallas  
”massive machine-type communication”.  Det 
är en teknik som redan har tagits i bruk och 
används till exempel i lösningar för smarta nät.  

en av fördelarna med massive machine-type 
communication är att den kommer att bli rela-
tivt billig, enligt Marcus Törnqvist. 

– Det gäller både själva uppkopplingen och 
modulerna. Sensorer kommer att bli så över-
komliga att man kan ”gödsla med dem”. Ny 
teknik gör att de kan ha rejält lång livslängd, 
åtminstone tio år – vissa hävdar att det kan 
bli 30 år, beroende på hur de används. 

I ett vindkraftverk skulle man till exempel 
kunna ha nytta av det genom att placera  
sensorerna inne i fundamentet, för det går 
att kommunicera med dem även om de sitter 
inne i betong. Med automatiserade mätningar 
och analyser kan man direkt få en indikation 
på om det verkar uppstå några brister i kon-
struktionen.  

den andra nya IoT-uppkopplingen som  
kommer med 5G är Ultra-reliable low latency 
communication (URLLC), en typ av super-
snabb uppkoppling med minimal fördröjning i 
kommunikationen. 

– Det är inte ofta det finns någon poäng att 
ligga på så låga nivåer, men exempelvis i ett 
framtida elnät kan det vara en förutsättning 
för att man snabbt ska kunna reagera för att 
balansera nätet genom att växla mellan olika 
typer av energikällor, som vindkraft och bat-
teri. Även vid inspektion med flera drönare 
i samverkan kan tekniken bidra till att göra 
kalkyleringar som förebygger kollisioner  
mellan drönarna. 

Marcus Törnqvist

FORSKNING KRING  
OPTIMAL PLACERING
standup for wind är ett annat  
forskningscenter, och är huvud- 
sakligen ett samarbete mellan  
KTH och Uppsala Universitet. Det 
är en del av regeringens strategiska 
forskningsområde STandUP for 
Energy. Stefan Ivanell är föreståndare  
för STandUP for Wind, och huvud- 
ansvarig för projektet ”Strömnings-
mekanik för vindturbiner i parker och 
i skog”. 

Projektet siktar på att besvara 
frågor som: Hur ska vi placera vind-
kraftverk för att undvika att de på-
verkar varandra mer än nödvändigt? 
Hur fångar enskilda turbiner upp 
vinden? Hur bromsas vind upp och 
fördelar sig i hela vindkraftsparker? 

– Vi har ett nära samarbete med 
branschen kring detta, eftersom det 
är ett uttalat bekymmer med att 
placera verk i och nära skogsmiljöer. 
Vår forskning – som bland annat 
bygger på laserscanning över svensk 
skog – visar att även skog som växer 
en bra bit bort kan ha en tydlig på-
verkan på vindförhållandena, säger 
Stefan Ivanell. 

stefan ivanell är även engagerad 
i arbetet kring New European Wind 
Atlas (NEWA)*, en ny europeisk  
vindatlas grundad på avancerade 

vindresursmodeller. NEWA inne-
håller fritt tillgänglig data för vind-
resursen för EU-länderna, områden 
upp till tio mil från kusterna samt 
Östersjön och Nordsjön. 

– Det handlar till exempel om att 
kunna bedöma flödena kring turbi-
nerna, för att bättre förstå hur de  
ska vara placerade och styras. Vi 
ser att standarderna, som många 
använder sig av, inte alltid bygger på 
förhållandena i verkligheten. Det här 
kan förstås få stor betydelse för både 
produktion och slitage. 

* map.neweuropeanwindatlas.eu
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Svenska företag erbjuder 
fjärrövervakning

 

Marknaden för fjärrövervakning av vindkraftverk har vuxit snabbt och de  
stora systemen blivit allt mer avancerade – och dyra. Två svenska företag erbjuder 

övervakning och analys för mindre och mellanstora ägare.

text: Jonas Hållén

när anders andersson arbetade som 
driftsansvarig för Vattenfall på Näsud-
den i slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet startade 
International En-
ergy Agency (IEA) 
en grupp för att 
försöka ta fram en 
standardiserad kom-
munikation för drift 
och övervakning av 
vindkraftverk.

Målet var att med en programvara 
kunna styra vindkraftverk från olika 
tillverkare. Ur det arbetet föddes idén 
om att skapa ett eget fjärrövervaknings-
system. Sedan 2007 erbjuder Anders 
Anderssons bolag SMTeknik mindre 
ägare med upp till cirka tjugo vindkraft-
verk ett enkelt system för insamling och 
lagring av driftparametrar som effekt, 

vind, temperaturer och så vidare, bero-
ende på vad som finns tillgängligt i res-
pektive verk. Du kan följa hur ditt verk 
”mår” via dator eller mobil och få larm 
vid driftsstörningar efter fel. Oavsett 
vilket fabrikat det är på turbinen. 

– Mer behöver inte de flesta som äger
några få verk, säger han.

Ett av Anders Anderssons program 
kallas Vindstyr och ger det gotländska 
energibolaget GEAB möjlighet att vid 
behov och på ett rättvist sätt reglera 
ner vindkraftverken på Gotland när det 
blåser för mycket och blir för ”trångt” 
i överföringen till fastlandet. Vindstyr 
och SMTekniks system hämtar den 
mesta informationen från turbinernas 
styrsystem (SCADA-system). 

svenska greenbyte i Göteborg går ett 
par steg längre med sitt ”Greenbyte 
Energy Cloud” där driftdata lagras, 

behandlas och kompletteras med andra 
datakällor för att ge ägare till vind- och 
solkraft möjlighet att göra djupare ana-
lyser. Målgruppen är ägare med minst 
150 MW i installerad effekt (genom-
snittet är 300 MW). Nio av tio av företa-
gets kunder finns i dag utanför Sverige.

– Medan SMTeknik inriktar sig på ren
övervakning ger vårt 
system möjligheten 
att koppla ihop pro-
duktionsdata med 
till exempel prog-
noser om väder och 
vind och sedan med 
hjälp av algoritmer 
ge en bättre över-
blick över hur turbinen fungerar, säger 
Greenbytes vd Jonas Corné.

Greenbyte använder även artificiell 
intelligens (AI) och machine learning 
för att spåra slitage på enskilda kom-

Jonas Corné

Anders Andersson 

TEMA DRIFT OCH UNDERHÅLL

” Du kan följa hur ditt verk ’mår’ via 
dator eller mobil och få larm vid 
driftsstörningar efter fel. Oavsett 
vilket fabrikat det är på turbinen.” 
Anders Andersson

GREENBYTE
Produkt: Energy Cloud.
Målgrupp: Sofistikerade ägare med 
vind– och solportföljer över 150 MW.
Pris: Ingen uppgift.
Installerad effekt Energy Cloud: 25 GW.
Kunder i urval: Greencoat Capital 
(UK), Eneco (Nederländerna), Total 
EREN (Frankrike), Encavis (Tyskland), 
Ventient Energy (UK), Longroad  
Energy (USA), CGNEE (Frankrike), Tilt 
Renewables (Australien).
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ponenter i turbinerna och förutspå när 
det är dags för underhåll. Företagets 
Energy Cloud hjälper även ägare i olika 
länder att rapportera produktion till 
myndigheter.
– För Tyskland har vi tagit fram en  
modul som räknar ut hur mycket nät- 
ägaren ska kompensera ägaren av vind-
kraftverket om nätet tillfälligt stängs 
vid överproduktion. Vi har även utvecklat 
ett rapportsystem för amerikanska vind- 
kraftsägare som måste rapportera sin 
produktion till amerikanska myndig-
heter.

nästa steg för Greenbyte är att göra 
som Apple och andra mjukvarubolag: 
öppna en marknadsplats där andra 
utvecklare kan ta fram tilläggs- 
moduler som passar in i Greenbytes 
Energy Cloud. Den marknadsplatsen 
ska vara i gång i oktober i år. Utveck-

lingen när det gäller databearbetning 
går snabbt och i framtiden räknar 
Jonas Corné att produktionsdata från 
vind- och solkraft inte enbart ska kunna 
kopplas ihop med väderprognoser, utan 
även marknadspriser på el och hur 
mycket  energi man har lagrat i till ex-
empel litiumjonbatterier.

– Det skulle kunna ge möjlighet att 
räkna ut inte enbart hur mycket man 
producerar och tjänar på det man pro-
ducerar, utan även hur lönsamt det 
är att skicka ut lagrad energi på nätet, 
säger han.

Anders Andersson på SMTeknik vill 
fortsätta att marknadsföra sitt nuva-
rande system, med vissa förbättringar 
och tillägg.

– Jag vill att det ska vara grundlägg-
ande och enkelt. Om jag lägger till ana-
lyser och AI hamnar jag på Greenbytes 
nivå och det är inte min marknad. 

TEMA DRIFT OCH UNDERHÅLL

SMT TEKNIK
Produkt: Insamling och lagring av drift- 
parametrar som effekt, vind, tempe-
raturer med mera, beroende på vad 
som finns tillgängligt i respektive verk. 
Presentation på websidor och i app. 
Larmsändning vid fel på verk samt 
då verk är i drift efter fel. Flertalet på 
marknaden förekommande verk, både 
nyare och äldre kan anslutas. Kunden 
kan hämta data från systemet via API 
för att bygga egna presentationer
Målgrupp: Mindre ägare som vill  
ha enkel och kostnadseffektiv över- 
vakning av sina verk.
Pris: Installation/uppläggning,  
5 000–20 000 kr, beroende på för-
utsättningar. Årsavgifter 2 040 kr/park  
plus 960 kr/verk.
Installerad effekt: Cirka 1 100 MW.
Kunder (i urval): ES Power AB, Ble-
kinge Vind ekonomisk förening, TA-
wind AB, Brunnsgården Vind, Slitevind 
AB,   Renewable Energy AB.
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Hur ser aktörerna i drifts- och underhållsbranschen själva på  
dagens situation – och på framtiden? Vi frågade några av dem.

Linus Sturesson, vd, 
Deutsche Windtechnik
Vad ser du för tendenser i 
branschen?
– Fler servicebolag har
börjat att erbjuda mär-

kesoberoende service, vilket gör att 
ägarna får fler alternativ. Ägarna kan 
också anlita en och samma servicele-
verantör till flertalet av sina vindkraft-
verk, även om de är av olika fabrikat.

Tendenser kring underhållsrutiner?  
– Svensk vindkraft börjar få en bety-
dande roll i elförsörjningen och då blir
det också mer angeläget hur man plan-
lägger sitt underhåll. Jag tror att alla
serviceleverantörer har som ambition
att planera servicen till lågvindssäsong i
så stor utsträckning som möjligt.

När det gäller serviceavtalsmodeller? 
– Cirka 80 procent av våra serviceavtal
är så kallade fullserviceavtal med till-
gänglighetsgaranti. Tidigare har ägaren
försökt att få åtgärden inkluderad i sin
försäkring men det har blivit allt svå-
rare och premien blir oftast för hög.

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu?

– Att hitta kompetent personal för att
täcka upp dagens underhållsbehov.
Många gånger är vindkraftverken
placerade på avskilda platser, och att
anställa personal lokalt är en utmaning.

Kommande rekryteringsbehov? 
– Vi ser på en fortsatt stark tillväxt
framöver, vilket kommer att innebära
ett stort rekryteringsbehov.

Hur ser du på möjligheterna till att klara 
kompetensförsörjningen framöver?

– Deutsche Windtechnik har investerat
i ett eget utbildningscentrum i Tysk-
land som stod klart 2018. Centrumet
ger oss en fördel att vi kan omskola
personer som tidigare kommer från en
annan bransch för att öka på kunskap
och erfarenhet.

Piotr Juszczak, 
Sverigechef, Nordex
Vilka tendenser ser du när 
det gäller underhållsrutiner?
– Med större och mer
avancerade turbiner för-

söker alla OEM effektivisera det årliga 
underhållet och kontrollerna utan 
att tappa kvalitet. I framför allt norra 
Sverige ligger underhåll och kontroller 
under vår- och sommarhalvåret.

När det gäller serviceavtalsmodeller? 
– Vi ser två trender: den första är
väldigt långa premiumkontrakt där vi
har hand om vindparker under 25 års
tid. Den andra är kortare premium-
kontrakt på några år, där kunden senare
tar över underhållet av vindparken
själv, med stöd från vår support. Båda
fungerar väldigt bra men det är viktigt
att kunden har kunskapen som krävs
för att välja det senare alternativet.

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu?

– Den största svårigheten vi stöter på
är att hitta tekniker med rätt kunskap
och erfarenhet, framförallt i avlägsna
delar i Sverige.

Hur ser du på möjligheterna till att klara 
kompetensförsörjningen framöver?

– Nordex expanderar snabbt, vilket
innebär att vi kommer behöva ha mer
kunnig personal. Därför har vi börjat
ett nära samarbete med bland annat
Campus Varberg för att uppmuntra
studenter att söka sig till vindindustrin.
I och med den större medvetenheten
kring miljö så tror vi också att intres-
set för att jobba för en grönare framtid
kommer att bli allt större.

Nader Kiswani, service- 
chef norra Europa,  
GE Renewable Energy
Vad ser du för tendenser i 
branschen?
– Oberoende aktörer blir

större där vissa köps upp av OEM  
(Original Equipment Manufacturer, 
red.s anm). OEM öppnar allt mer upp 
för att drifta och underhålla andra  
märken än sina egna. Det visar på att 
drift och underhåll får större betydelse 
för resultaträkningen hos en OEM.

Tendenser kring underhållsrutiner?  
– Det går mer åt säsongsbaserat under-
håll, så att både kunder och vi vill
underhålla verken under lågvind- 
säsongen, vilket är sommarhalvåret.

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu?

– För oss är det den starka tillväxten i
Sverige, vilket då leder till en resursfråga
på kompetent personal och ständig
kompetenshöjning på befintlig personal
eftersom utvecklingen av verken går
väldigt snabbt.

Kommande rekryteringsbehov? 

– Vi har stora rekryteringsbehov fram-
över på GE i Sverige. Fram till 2021 så
räknar vi med att mer än dubbla antal
installerade MW jämfört med vad vi
har i slutet på 2019.

Hur ser du på möjligheterna till att klara 
kompetensförsörjningen framöver?

– Jag ser att det finns goda möjligheter
att klara försörjningen men där vi som
OEM behöver ett tätare samarbete
med vindkraftsskolorna. Dessutom be-
höver antalet utbildningsplatser i Sve-
rige öka. Utvecklingen går snabbt fram
och verken blir allt mer sofistikerade.

Henrik Lindqvist, vd, 
Allwinds
Vad ser du för tendenser i 
branschen?
– När verken blir större
och utvecklingen går

framåt skapas ett vakuum kring under-
hållet av äldre vindverk. För att även 
hantera dessa vindverk i framtiden krävs 
säkerligen fler och mindre lokala aktörer.
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Tendenser kring underhållsrutiner?  

– För vår del är det viktigt att göra olika 
typer av underhåll i intervaller med 
max tre månaders mellanrum. Vind-
kraftverken är komplexa och ”hands 
on”-besök krävs för att undvika onödiga 
skador och driftsstopp. Inget mätin-
strument kan ersätta en bra teknikers 
ögon, öron och luktsinne...  

När det gäller serviceavtalsmodeller? 
– De tenderar att fokusera på kortfris-
tiga ekonomiska bedömningar istället 
för att fokusera på att nå lång livslängd 
hos vindkraftverken med hjälp av ett 
bra underhåll. 

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu? 

– Störst är nog tillgången till fler tekni-
ker. Därefter tillgång på och goda leve-
ranser av framförallt reservdelar. 

Och framöver?  

– I vårt fall har vi ”semi offshore”-
anläggningar där isvintern kan ställa 
till problem. Men annars blir det en 
utmaning att hitta servicepersonal till 
avlägsna anläggningar som finns inom 
en rimlig radie från parkerna. 

Kommande rekryteringsbehov? 
– Vi behöver inom en snar framtid fyra 
till sex nya tekniker. 

Torbjörn Sjölin, vd, 
Connected Wind Sweden
Vad ser du för tendenser i 
branschen?
– Specialisering. Vissa vind- 
kraftsleverantörer och 

större ägare minimerar arbetsstyrkan 
och fokuserar enbart på vissa delar, 
eller i vissa fall upphör helt med egen 
serviceverksamhet, för att upphandla 
mer tjänster externt.

Tendenser kring underhållsrutiner?  
– Utvecklingen går trögt på grund av 
turbintillverkarens rekommendationer, 
försäkringskrav och annat som påver-
kar när och hur service kan utföras. 
Däremot kan produktionsbaserade 
serviceavtal med vinstdelning bidra 
till att optimera verkens tillgänglighet 

genom intensivare service- och under-
hållsarbete under lågvindsdagar som 
”kostnadskompenseras” under hög-
vindsdagar.

När det gäller serviceavtalsmodeller? 
– Marknaden domineras fortfarande 
av fullserviceavtal men avtalslängder, 
utförandekvalitet och ersättningsmo-
deller ifrågasätts. Turbinvärderingen 
påverkas och det finns ett behov av 
utvecklade serviceavtalsmodeller.

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu?

– Fortfarande är det turbintillverkarnas 
protektionism och monopolställning 
när det gäller tillgång till dokumenta-
tion, mjukvara, styrning med mera som 
är den största utmaningen.

Kommande rekryteringsbehov? 
– Vi har behov av många fler service-
tekniker under de närmsta åren.

Tomas Fagermo,  
regionchef, Enercon
Vad ser du för tendenser i 
branschen?
– Det vi har märkt på  
senare år är att det  

kommer upp allt mer fristående servi-
ceföretag som är oberoende av fabrikat.

Tendenser kring underhållsrutiner?  
– Gällande säsongsbetonat så ligger 
våra toppar på vår och höst, vi drar ner 
antalet servicetillfällen över sommaren 
samt vintern.

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu?

– De riktigt stora utmaningar just nu är 
att kunna anställa tekniker i samma takt 
som det byggs nya verk. 

Och framöver?
– Enercon har utmaningar med avlägs-
na vindkraftparker och att få till en bra 
utnyttjandegrad på våra tekniker.

Kommande rekryteringsbehov? 
– Vi ser en stor personalbrist framöver, 
så vi kommer att behöva anställa många 
tekniker.

Hur ser du på möjligheterna till att klara 
kompetensförsörjningen framöver?

– Ärligt talat så är det en stor utmaning 
för oss att kunna rekrytera i rätt takt, 
men vi jobbar med många olika rekry-
teringsföretag och vindkraftsskolor, så 
det känns som vi har en bra plan.

Jöns Sjöstedt, service-
chef Norden, Vestas
Vad ser du för tendenser i 
branschen?
– Vi ser att serviceavtalen 
blir allt längre, samtidigt 

som andelen kunder som vill ta över 
service själva är fortsatt liten, men den 
ökar något. I övrigt har vi en mycket 
stark tillväxt i antalet GW vi servar.

Tendenser kring underhållsrutiner?  
– Med produktionsbaserade tillgänglig-
hetsavtal planerar vi underhållsarbete 
så långt det är möjligt under lågvinds-
perioder.

När det gäller serviceavtalsmodeller? 
– Tendensen går mot allt längre avtal 
där nytecknande i genomsnitt nu över-
stiger 20 års längd.

Vilka är de stora utmaningarna inom drift 
och underhåll just nu?

– Vestas arbetar kontinuerligt och ut-
hålligt med att rekrytera ny personal. 
För tillfället ser vi utmaningar i att finna 
personal med kompetent bakgrund i 
vissa områden där våra kunder vill  
bygga ut vindkraft. Vi balanserar det med 
att utbilda och utveckla den personal vi 
anställer men även med resurser från 
andra geografiska områden.

Kommande rekryteringsbehov? 
– Vi växer starkt och rekryterar många 
tekniker just nu och de närmaste åren.

Hur ser du på möjligheterna till att klara 
kompetensförsörjningen framöver?

– I vissa områden är det och kommer 
sannolikt att fortsätta vara problem-
atiskt. Ett utökat samarbete med  
vindkraftsskolorna är ett sätt att  
arbeta med problematiken. Vi skulle 
gärna se fler kvinnliga sökande till våra 
rekryteringar.
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TEMA DRIFT OCH UNDERHÅLL

O2O wind är ett använder som i dagens 
läge samlar 50 energibolag från 23 län-
der på sex kontinenter. Bland medlem-
marna finns Vattenfall, Skellefteå Kraft, 
Acciona, Innogy, Stena Renewable, EDF 
och Shell.

– Alla våra medlemmar äger serietill-
verkade turbiner med serietillverkade 
svagheter. Hos oss får den chansen att 
diskutera dem. De kan lära sig av varan-
dra, lösa problem tillsammans och ge-
mensamt sätta press på leverantörerna, 
säger Mårten Nilsson som är upphovs-
man till O2O Wind.

Samtalen mellan användarna rör allt 
från växellådor, drivlinor och rotor-
blad till fjärrövervakning och hur man 
använder data från turbinerna för att 
förbättra prestanda. Under det senaste 
året har O2O Wind byggt upp turbin-
specifika grupper, där medlemmarna 
kan prata om problem kring en viss 
modell. Till exempel finns det i dag en 
grupp som enbart diskuterar Nordex 
2.3–2.5 och en annan som hanterar 
frågor kring Vestas 1.8–2.0.

mårten nilsson och moderatorerna, 
som jobbar med drift och underhåll 
inom vindkraft, ska finnas där för att 
ge service till medlemmarna, men inte 
svara på frågorna – det ska andra med-
lemmar göra.

Upplägget kallas P2P (peer-to-peer, 
användare till användare) och fungerar 
som när datoranvändare diskuterar 
program och operativsystem med var-
andra på nätet.

Det finns dock en viktig skillnad: vem 

som helst kan ställa en fråga var som 
helst om sin dator eller sina program. Det 
kan man inte göra om man är ett företag 
som äger ett vindkraftverk. Men eftersom 
de flesta energibolag inte anser att de är 
konkurrenter inom drift och underhåll så 
kan de samarbeta med varandra.

– Vi har skapat ett rum där ägarna kan 
prata ostört. Det är viktigt att ägarnas  
representanter ska kunna känna sig 
trygga och kunna diskutera fritt, men 
också att de vet var gränsen går och att 
de har koll på vilka NDA de har med sina 
partners när de deltar i diskussionerna.

han fick idén till O2O Wind när han satt 
och pratade idéer med Sverre Trollnes 
på Statoil på en konferens 2013.

Några år dessförinnan hade Mårten 
Nilsson startat Ecopower Academy, 
som ordnade konferenser runt drifts- 
och underhållsfrågor. Nu kom han och 
Sverre Trollnes på att man kunde skapa 

ett forum på nätet där informations-
bytet kunde pågå kontinuerligt.
Kort därefter var Statoil med och grun-
dade O2O Wind. Men det norska energi-
bolaget hade ett villkor: det måste bli fler 
medlemmar innan sajten kunde öppna.

Våren 2014 fick Mårten Nilsson med 
sig Skellefteå Kraft, Vattenfall, Innogy 
och EDF Luminus.

– Min ”lucky break” var Alan  
Henderson, på Innogy i Spanien. Han 
föreslog att vi skulle träffas i Zaragoza 
på Spaniens årliga vindkonferens och 
ordnade så jag fick träffa alla de andra 
medelhavsgiganterna.

Snart hade Mårten Nilsson fått ihop 
en grupp med ett halvt dussin energi-
bolag som var beredda att gå med i O2O 
Wind. Runt omkring stod ytterligare ett 
halvt dussin bolag och avvaktade.

– Det är viktigt att få med de stora 
ägarna och att de låter sina mest  
kompetenta personer få tala så fritt som 
möjligt i forumen.

Utmaningen har hela tiden varit att 
få ingenjörer som fostrats i en kultur 
där man inte pratar med konkurrenter 
och håller tyst om vad som händer i 
företaget att börja diskutera öppet med 
kollegor från andra företag.

Där har Mårten Nilssons entusiasm 
och moderatorernas trovärdighet an-
tagligen varit viktiga drivkrafter.

– Nu har vi fått människorna att börja 
dela sin kunskap, nästa steg blir att få 
ägarna att dela med sig av sin data i  
de turbinspecifika grupperna för att 
skapa ännu bättre underlag för att hjäl-
pa varandra. 

Samarbete på sex kontinenter 
kring drift och underhåll

Ett vanligt sätt att lösa datorproblem är att fråga andra 
användare om råd på internet. Samma tanke ligger bakom 

Mårten Nilssons användarforum för ägare av vindkraft.

text: Jonas Hållén

Mårten Nilsson
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UL works to help renewable energy manufacturers, 
developers, owners, investors, lenders, utilities and 
policy makers navigate the risk and complexity 
associated with renewable resources. 

We have become a trusted advisor by providing access 
to proven science and expert engineering, and by 
offering innovative solutions to meet the unique 
challenges of the renewable energy industry. We pride 
ourselves on being accessible, flexible and keenly 
responsive to the needs of our clients, helping them 
build projects that reduce humanity’s global carbon 
footprint and generate healthy financial returns. 

UL advises on wind and solar projects, as well as battery 
and energy storage technologies, helping our clients 
make them safer, compliant, and perform to the highest 
standards. Our goal is to empower trust in renewable 
energy throughout the project lifecycle and across the 
supply chain. 

One Trusted Source, UL 
Technical Advisory | Testing | Certification We help renewable energy customers with: 

 
• Asset Management (e.g. Life Extension, Remaining 

Useful Life) 
• Bankable Due Diligence (LTA/Owners Engineer). 
• Project Development Support & Energy Services  

(+3,5 GW EYAs performed in Scandinavia). 
• Grid Solutions. 
• Certification. 
• Testing and Inspection. 
• Energy Storage Solutions. 
• Cybersecurity. 
• Software solutions for Wind/Solar design and 

operational monitoring. 
 

Varmt välkomna att upptäcka UL Renewables: 
 www.ul.com/renewables 
 www.linkedin.com/showcase/ul-renewables/ 
 

UL Renewables | Kista Science Tower, Färögatan 33  
SE-164 51 Kista  (Sverige)  
Kontakt: pedro.talavera@ul.com | +46 703 170 777

Upptäck SOLEN 
på VIND 2019!
Evig El erbjuder delägarskap i 100 % förnybar elproduktion genom 
både vind- och solkraft. En långsiktig investering både för dig som 
medlem och för klimatet – bli delägare i Evig El.

Besök oss i monter 52 på mässan VIND i Stockholm, 23–24/10

evigel.se

sa
la

bi
m

.c
om

Evig El är ett varumärke som ägs och drivs av SVEF – Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening
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i början av 2019 arbetade drygt 800 
personer i Sverige med drift och under-
håll kopplat till torn, turbin och blad 
på vindkraftverk, enligt en rapport som 
har gjorts av Vindkraftcentrum, Nät-
verket för vindbruk och Energimyndig-
heten. Utöver finns det ett antal tekni-
ker som tillfälligt kommer till landet för 
i första hand punktinsatser.

Det här är en siffra som skulle behöva 
öka markant framöver. Det framgår i 
rapporten att, utifrån befintliga prog-
noser av vindkraftens tillväxt i Sverige, 
kommer rekryteringsbehovet av vind-
kraftstekniker att kunna vara omkring 
170 personer årligen under de kommande 
fem åren.

Dessutom är det värt att notera att 
svenska vindkraftstekniker lär få allt 
större möjligheter att börja arbeta i våra 
grannländer. I exempelvis den norska 
Tröndelagsregionen byggs nu 278 vind-
kraftverk som ska stå klara under nästa 
år. En del av de som utbildas kan alltså 
lockas över landets gränser.

myndigheten för yrkeshögskolan pekar 
ut vindkraftsutbildningar som ett av de 
områden inom teknik- och samhälls-
byggnad som kommer att prioriteras 
framöver. I dagens läge är det ytterst få 
utbildningsplatser som har en renodlad 
vindkraftsinriktning, men det finns 
samtidigt möjligheter att välja vind-
kraftsinriktning i någon av utbildning-
arna för servicetekniker för förnybar 
energi.

Fast fler utbildningsplatser skulle 
dock inte vara hela lösningen på situa-
tionen med det stora, akuta behovet 
som råder. Det gäller också att locka 
studenter till utbildningarna.

Det här är något som ligger högt på 
agendan för Lars Jacobsson, drifts- och 
underhållsansvarig på Rabbalshede 
Kraft och ordförande i ledningsgruppen 
för YH-utbildningen till vindkrafttekni-
ker på Campus Varberg.

– Ja, knäckfrågan just nu är ”Hur 
gör man yrket känt och populärt?”. I 
branschen har vi hittills varit dåliga 

på att ta ansvar och informera, eller i 
alla fall att nå ut till ungdomarna. Nu 
har vi på Campus Varberg inlett ett 
samarbete med Uppsala universitet och 
andra aktörer i branschen för att öka 
både kunskapen om och efterfrågan på 
YH-utbildningarna och yrket som vind-
kraftstekniker.

Det gemensamma marknadsförings-
projektet inleddes i våras och sträcker 
sig fram till och med mars 2020.

enligt lars jacobsson kommer alla de 
stora turbinleverantörerna ha rekry-
teringsbehov framöver, eftersom de 
erbjuder sina kunder drifts- och under-
hållstjänster på verken.

– Vissa vindkraftsägare – som Rab-
balshede kraft – har egna tekniker, och 
även i den delen av branschen lär beho-
vet märkas av inom kort.

Han konstaterar att det här är en vik-
tig fråga för den regionala utvecklingen, 
att kunna tillhandahålla kompetens 
inom ett område där det finns en tydlig 
efterfrågan.

– Alternativet blir ju att man får 
importera arbetskraft, och de som 
kommer hit kanske inte är beredda att 
stanna mer än ett par månader. Då går 
blir det dessutom svårt att få

kontinuitet och stabilitet i verksam-
heten, hur duktiga de utländska tekni-
kerna än är, säger han.

Framtidsyrke som 
måste locka fler
Kompetensförsörjning kommer att kunna bli ett stort dilemma inom vind- 
kraftsbranschen framöver. Nu pågår ett marknadsföringsprojekt för att få fler  
att upptäcka yrket vindkraftstekniker, och att locka dem till utbildningarna.

text: Peter Wiklund

Lars Jacobsson
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I Sollefteå pågår just nu projektet 
”Vindkraft – generator för hållbar ut-
veckling” med kommunen som huvud-
man, där man bland annat ska ta fram 
metoder och samarbetsformer i regionen 
för att stimulera ungdomar att välja 
utbildningar inom området förnybar 
energi. Projektet inleddes sommaren 
2017 och pågår till årsskiftet 2019/2020.

För de flesta nyutbildade vindkrafts-
teknikerna är det mycket lätt att hitta 
en anställning redan idag (något som 
bland annat Kristian Sievers har upp-
levt, läs mer om honom på sid 26). Det 
lär inte bli svårare framöver, snarare 
tvärtom, enligt Lars Jacobsson.

– Man kan mycket väl fundera över 
hur det ligger till med den allmänna 
konjunkturen i näringslivet framöver, 
men inom vindkraft är det helt givet 
att vi har en lång period med en hög-
konjunktur framför oss. Vindkraft är en 
avgörande pusselbit för att vi ska kunna 
nå de ambitiösa målen om produktion 
av förnybar el. Det är dessutom ett yrke 
där man kan räkna ett gott löneläge 
redan från start, säger han.

det behövs alltså fler vindkraftstekniker 
framöver – och inte minst behövs det fler  
kvinnor i branschen. I dagens läge är det 
någonstans mellan 25 och 30 procent 
kvinnor inom vindkraftsbranschen totalt 
sett, konstaterar Tanja Tränkle, projekt-
ledare Förnybar Energi på RISE.

Hon påpekade hur den sneda köns-
fördelningen blir uppenbar i alltför 
många sammanhang när hon presen-
terade de nominerade till årets Open 
Innovation Contest vid Winterwind-
konferensen.

– Det kändes viktigt att lyfta fram det 
faktum att det var fem män – och ingen 
kvinna – bland de nominerade. Det är 
ett ”big no-no” för mig att det är på det 
sättet, säger hon.

För det är just vid den typen av tillfäl-
len som det finns mycket att göra för att 
bidra till en förändring, menar hon.

– Det är enkelt, men ger stor effekt, 
om man konstant ser en blandning av 
kompetenta kvinnor och män i alla 
offentliga sammanhang. Synligheten är 

en ytterst viktig aspekt i arbetet för en 
jämnare könsfördelning.

hon är själv aktiv i Kraftkvinnorna, en 
förening och ett nätverk som bildades 
2015 ”med syfte att synliggöra och lyfta 
kompetenta kvinnor i energibranschen 
och samtidigt motverka bilden av att 
det är brist på erfarna kvinnor i vår 
bransch”. En av deras aktiviteter är att 
granska seminarierna med energi- 
anknytning i Almedalen och dela ut en 
”jämställdhetsmärkning”. I år nådde 36 
procent av seminarierna upp till kriteri-
erna för deras märkning, betydligt sämre 
än de 46 procent som lyckades med det 
förra året.

– Jämställdheten är en överlevnads-
faktor för vår bransch. Vi måste visa 
att vi är en modern och spännande 
bransch, inte mossig och styrd av kon-
ventionella mönster, för att kunna locka 
till oss talangerna i framtiden.

Vindkraftsägare kan bidra till utveck-
lingen på olika sätt, menar hon.

– Förutom att bygga företagsled-
ningen och alla team oavsett nivå på en 
jämn könsfördelning, så kan man också 
ha en punkt om jämställda team i sina 
upphandlingar. Något som också är 
gynnsamt för verksamheten, för det är 
bevisat att det blir ett mera balanserat 
risktagande och ett förbättrat resultat 
när man undviker en sned könsfördel-
ning. Det är viktigt att sätta mål i orga-
nisationen och ännu viktigare att följa 
upp dem och justera åtgärderna, säger 
Tanja Tränkle.

sedan finns det också mycket att göra 
i vardagen, bland annat inom den egna 
familjen.

– Det börjar med hur vi pratar med 
våra döttrar och söner. Våra hjärnor går 
mycket på ”automatismer” annars skul-
le vi inte klara av våra dagar, så vi ska 
se till att programmera eller träna våra 
egna och andras synsätt med medvetna 
ordval. Här kan alla dra sitt lilla strå till 
stacken. Uppmuntra god självkänsla, 
lev jämställd själva, utmana genuskoder 
själv och låt barnen göra det, är bara 
några få exempel. För om en liten tjej 
har blivit uppmuntrad att tro på sig 
själv, har fått veta om och möta olika 
människor – kvinnor, män och andra – 
och vilka val de har tagit, så kan vi rusta 
henne till att välja sin egen väg oavsett 
konventioner. Då blir vi alla vinnare. 

Tanja Tränkle

”Vi måste visa att vi är en modern  
och spännande bransch, inte mossig 
och styrd av konventionella mönster.” 
Tanja Tränkle
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på gymnasiet gick Kristian Sievers 
tekniskt program, där han fick ägna sig 
en hel del åt sina favoritämnen: teknik, 
matematik och fysik. Men efter hand 
tappade han ändå motivationen, fram-
för allt för att det var så många andra 
ämnen som också ingick i programmet…

Han hoppade av skolan under det 
tredje året och försörjde sig ett tag på 
att vara klätterinstruktör och lärare.

– Jag började läsa in kurser för att få 
behörighet att söka vidare, och hade 
bestämt mig för att börja på någon ut-
bildning hösten 2017. Men jag hade inte 
bestämt vad jag skulle söka, berättar han.

Då såg han en reklamfilm från Eon på 
tv. Han beskriver lyriskt hur den visade 
en tjej som seglar ut i en båt till ett 
vindkraftverk, det var solnedgång och 
skön musik i bakgrunden…

– Så jag googlade direkt på hur man 
blir vindkraftstekniker, och såg att det 
fanns en utbildning på Campus Varberg.

Sagt och gjort; han sökte utbildningen 
och blev alltså klar efter de två läsåren 
nu i våras.

– Redan i mars i år blev jag erbjuden 
jobb på Nordex, och det tyckte jag  
verkade lockande. Jag har jobbat där 
sedan dess, men jag kunde ändå gå klart 
utbildningen eftersom sista terminen 
till stor del består av examensarbete 
och praktik.

Han började med att arbeta vid en 
anläggning i Mora i åtta veckor, men 
när Svensk Vindkraft får tag på honom 
är han stationerad vid vindkraftsparken 
i Korpilombolo, mellan Övertorneå och 
Pajala.

– Jag ägnar mig främst åt avhjälpande 
underhåll här, och sedan är det under-
entreprenörer som kommer och gör 
förebyggande underhåll. Det finns 
också två bladteam på plats för att vi 
ska hinna täcka behovet.

Kristian Sievers räknar med att vara 
kvar i Korpilombolo ”fram till våren i 
alla fall”.

– När jag kom upp i maj låg det fort-
farande snö kvar, det var fascinerande. 
Vid Riksgränsen gick det att åka skidor 
på midsommar. Nu tränar jag inför 
Vasaloppet, så det här är ju en perfekt 
miljö för det.

Vad är då det bästa med jobbet som 
vindkraftstekniker?
Han funderar en stund.

– I grund och botten är det nog den 
skillnad jag gör. Jag är lite av en ”miljö-
mupp”, och tycker att det är en väldigt 
härlig tanke att känna att jag tar hand 
om ett vindkraftverk och ser till att det 
fungerar så bra som möjligt. Jag menar, 
om ett vindkraftverk stannar och vi 
åker ut och gör ett bra jobb så att det 
kommer igång snabbt kanske vi har 
lyckats ”rädda” 1000 kWh grön el... det 
är en mäktig känsla.

Han konstaterar att det lite kring-
flackande livet också passar honom bra.

– Jag tycker om tanken att flytta runt 
regelbundet, i alla fall just nu. Jag vill 
säkert slå mig till ro någon dag, och då 
vet jag att det finns sådana möjligheter. 
Sedan är det väldigt kul att jobba på 
Nordex, eftersom de satsar mycket på 
kompetensutveckling. Vi får gå minst 

två kurser om året, och jag har redan 
hunnit vara på utbildning i Manches-
ter. Det finns också ett träningscenter i 
Tyskland.

Men även om han är mycket nöjd 
med dagens situation, så är han inte 
främmande för tanken att byta till en 
annan bransch någon gång i framtiden.

– Men det är på lång sikt i så fall, det 
första steget blir att söka mig vidare 
inom Nordex så småningom. Fast jag 
vet ju att jag kan ha stor nytta av kom-
petensen jag får som vindkraftstekniker 
även inom andra områden. 

Fick jobb innan han 
tagit examen
Det var en reklamfilm på tv som gjorde att 23-årige 
Kristian Sievers fick upp ögonen för vindkraft. Han 
blev färdigutbildad vindkraftstekniker i våras, och 
hade redan under sista terminen fått fast anställning.

Kristian Sievers
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när jakob van den broecke gick sin 
kandidatutbildning på det tekniska 
universitetet i Delft, Nederländerna, 
blev han efter ett tag tvungen att välja 
en inriktning.

– Valet föll på aerodynamik, vilket  
är ett väldigt brett område. Det är  
sådant som är av stor vikt för bland 
annat flyg- och bilindustri, men det 
kan även handla om elitidrott eller 
luftcirkulation i stora byggnader,  
berättar han. 

Även vindkraft ingår i detta område, 
och så småningom blev Jakob Van den 
Broecke allt mer intresserad av den 
snabba utvecklingen som han såg inom 
speciellt havsbaserad vindkraft.

– Det är först på senare år det har 
blivit en mogen bransch, men jag blev 
ändå fascinerad av den tillväxt som var 
på gång – och jag ville vara en del av 
den utvecklingen.

han valde att göra sin masteruppsats 
med fokus på vindkraft, i form av en 
studie av en metod för plasmabaserad 
avisning. Han presenterade sina under-
sökningar i ett föredrag på Winterwind 
2016.

– Jag hade varit på Winterwind året 
innan, och fick då kontakt med ett 
företag som hade en testanläggning i 
Belgien. Det visade sig att jag kunde 
genomföra studierna – vid 20 minus-
grader – i den anläggningen, och sedan 

alltså berätta vad jag kommit fram till 
vid den kommande konferensen.

För Jakob Van den Broecke blev del-
tagandet i Winterwind en kombination 
av flera stora intressen, eftersom han 
njuter av friluftsliv.

– Jag planerade in ledighet i sam-
band med konferenserna för att få en 
möjlighet att åka skidor i de fantastiska 
miljöerna. Men det allra mest givande 
var förstås att få en chans att träffa så 
många som delar en passion för vind-
kraft – och som är beredda att dela med 
sig av sina tankar och erfarenheter. Det 
är en påfallande öppen stämning i den 
här branschen.

när hans mastersexamen var klar fick 
han jobb på ett bolag inom havsbaserad 
vindkraft i Belgien, DEME Offshore, 
och blev efter något år erbjuden en an-
ställning på MHI Vestas Offshore Wind.

– Det är otroligt mycket som händer 

på turbinsidan just nu, och det kändes 
lockande att få vara delaktig i detta, 
säger Jakob Van den Broecke.

Under de första två åren arbetade 
han med att koordinera anbudsteam 
för internationella anbud och i maj blev 
hans roll att ansvara för aktieägarrela-
tionerna i bolaget.

– Det är mer av en strategisk än en 
teknisk roll, även om det förstås gäller 
att ha goda tekniska kunskaper för att 
få full förståelse för de olika aspekterna 
av verksamheten.

Han konstaterar, i likhet med många 
andra, att branschen står inför en stor 
utmaning när det gäller kompetensför-
sörjning.

– Det gäller inte minst inom havsba-
serad vindkraft, där vi kan se en 20-pro-
centig ökning årligen de närmaste åren. 
Det kommer att behövas stora mängder 
kompetenta tekniker för att få den till-
växten att gå smidigt.

Han tycker att branschen borde vara 
attraktiv för många, bland annat för 
den stora expansion som väntar, men 
också för att det är en så tydligt global 
bransch.

– I andra delar av världen ser vi en 
utveckling där det är allt fler som får 
tillgång till el, och då behöver det eta-
bleras miljövänlig elproduktion. Som 
tekniker – eller annan vindkraftsexpert 
– kommer det att finnas goda chanser 
till att göra en global karriär. 

Jakob Van den Broecke

Ville vara delaktig i  
den starka tillväxten
Belgiske Jakob Van den Broecke drogs till branschen för att han ville  

vara med i ett sammanhang där det händer mycket – nu och framöver.  
För ett par år sedan flyttade han till Danmark för att börja på MHI  

Vestas, där han nyligen har fått ansvar för bolagets aktieägarrelationer.
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i början av maj nästa år kommer 
Svensk Vindkraftförening att skapa en 
mötesplats för alla som är intresserade 
av drift och underhåll inom vindkraft.

– Vi kommer att ha ett tydligt ägar-
fokus när vi planerar innehållet, till 
nytta för både små och stora ägare. Det 
handlar ju i slutändan om att optimera 
drift och kostnad för elproduktionen 
i verken, säger Lars Jacobsson, drifts- 
och underhållsansvarig på Rabbalshede 
Kraft och styrelseledamot i Svensk 
Vindkraftförening.

Enligt Lars Jacobsson är tanken att 
flera serviceleverantörer, både OEM 
(vindkraftsleverantörer) och ISP (obero-
ende serviceleverantörer) ska finnas på 
plats för att kunna berätta om sina res-
pektive upplägg för drift och underhåll.

det kommer att bli två halvdagar, en ef-
termiddag och följande förmiddag, för 
att på det sättet också kunna erbjuda ett 
bra tillfälle för samtal och att knyta nya 
kontakter under kvällen.

– Även om programmet är långt ifrån 
klart så kan jag utlova en rad intres-
santa seminarier och presentationer, 
och det kommer att finnas gott om 

konkret information om hur underhål-
let kan skötas i praktiken, säger Lars 
Jacobsson.

Forskningsprojekten som bedrivs på 
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum 
på Chalmers kommer att presenteras, 
för att ge en bild av var branschen be-
finner sig när det gäller drift och un-
derhåll och övrig forskning inom vind-
kraftsteknik. En helt annan aspekt som 
kommer att belysas under dessa dagar är 
"risk management".

– Har man verk med äldre turbiner 
är det förstås alltid en ökad ekonomisk 
risk, både kring service och inkomst-
bortfall vid produktionsstopp, vilket 
är något som det gäller att ta höjd för. 
Därför kommer vi se till att det går att 
få ordentlig information om de möjlig-
heter som finns att lösa detta med  
hjälp av ett försäkringsbolag.

den stora vinsten för deltagarna tror 
han kommer att vara det kompetens-
utbyte som kan ske under den här 
typen av sammankomster med många 
branschaktörer samlade.

– Dels kommer vi att ha många aktörer 
som sitter inne med stora kunskaper på 

plats, men sedan lär alla deltagares egna 
erfarenheter vara mycket värdefulla. 
Det här är ju frågor som alla brottas 
med, och man har säkert hittat lite olika 
sätt att lösa det. Då kan det vara mycket 
givande att ta del av andras lösningar 
och skapa nätverk för framtiden.

Det är första gången som Svensk Vind- 
kraftförening arrangerar en konferens 
med fokus på drift och underhåll, men 
det blir antagligen inte den sista.

– Det här är en viktig och vital del 
av branschen, där det sker mycket 
utveckling just nu. Därför känns det 
naturligt att vi i föreningen ser till att 
skapa ett arrangemang som detta, och 
att det förhoppningsvis kan återkomma 
regelbundet för att göra det lättare för 
landets vindkraftsägare att hänga med 
i och dra nytta av utvecklingen, säger 
Lars Jacobsson. 

NÄR OCH VAR?
Datum: 5-6 maj 2020.

Plats: Säröhus (preliminärt)
Mer information hittar du på:  
www.svensk-vindkraft.org

Ny mötesplats för 
drift och underhåll

Wind mill tower Dehumidifier

Plug-n-play installation

Same energy efficiency at low temperatures

Dew point sensor control for optimized

performance

info@airwatergreen.com

Kompetensutbyte och matnyttig information utlovas på Svensk 
Vindkraftförenings nya drifts- och underhållsdagar i vår. 
text: Peter Wiklund
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Vår kunskap är din trygghet
Deutsche Windtechnik är din oberoende serviceleverantör 
inom vindkraft.

Hos oss kan du skräddarsy ditt avtal efter behov eller låta oss ta hela ansvaret i form av ett 
fullserviceavtal. Alltid med personlig service som genomsyras av kunskap, fl exibilitet och kvalitet. 
Vår expertkunskap: Vestas, Siemens, Nordex, Gamesa, Fuhrländer, Senvion, NEG Micon, Enercon

deutsche-windtechnik.com/sverige

Kontakta oss:
Tel. +46 10 788 18 00

Global partner for a safe world

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 
30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 40 000 medarbetare i över 50 länder. 
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DEMAND EXPERT SERVICE
From individual bearing replacements to major component changes, such as high 
speed pinion or high speed intermediate pinions. Moventas combines the flexibility 
of an independent service provider with the know-how of a technology leading 
gearbox manufacturer. Supporting all the major turbine brands - We will make the 
difference in your gearbox service.

TAILORED SERVICE
Hundreds of completed field services yearly with 40 years of industry leading 
experience in manufacturing and multi-brand service allows us to meet even the 
most demanding service requirements. Take use of tailored service agreements 
and participate in our gearbox expert training sessions at our dedicated Training 
Center.

Service Sales in Europe & ROW
service@moventas.com

Read more at 

www.moventas.com

MULTI-BRAND
GEARBOX
FIELD SERVICE

SERVICE TODAY, NOT TOMORROW
Minimize costs of downtime. Moventas is committed to answer you within hours of 
receiving a service enquiry. Benefit from our market leading from stock spare parts 
response time. Have your turbine running in days rather than months.

Contact our Nordic service representative

Toni Pääskynen 
Key Account Manager 

toni.paaskynen@moventas.com
+358 46 876 2055

Follow us on LinkedIn, Twitter and Facebook
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staffan niklasson hade länge drömt 
om att bo på ett ställe där han kunde ha 
ett eget vindkraftverk. Så träffade han 
sin blivande hustru, med en gård på 
blåsiga södra Öland.

– Vi ansökte om tillstånd och fick det. 
Då var alla förutsättningar uppfyllda, så 
jag gav mig ut på jakt efter ett bättre be-
gagnat vindkraftverk som skulle kunna 
producera el till gården, berättar han.

Valet föll på en Nordex N27 150 kW 
från 1990. Verket stod tidigare på  
Lolland i Danmark.

– Jag hade tur som fick tag i det så 
billigt. Nordex är dessutom kända för 
sina robusta konstruktioner och tur- 

binen hade en 
prydlig servicebok.

I april 2001 
monterades verket 
upp på Öland.

– Till en början 
hade jag ingen 
medveten strategi 
att sköta underhål-
let själv. Jag hade 
hjälp av ett litet 

danskt serviceföretag, som kom upp 
med jämna mellanrum och tittade till 
min turbin. Men jag tyckte det verkade 
onödigt att de skulle åka upp från Dan-
mark några gånger om året och göra 
några ganska enkla byten och kontroller.

Så Staffan Niklasson, som mestadels 
arbetat med projektutveckling och min-
dre med teknik, bestämde sig för att göra 
det grundläggande underhållet själv.

– Det rör sig mest om funktions- 
kontroller, byte av fettpatronerolje- och 
hydraulfilter. Det tar cirka två-tre tim-
mar, två gånger om året.

När det är dags att byta olja och ut-
föra reparationer tar han hjälp av en 
kollega på Gotland, som bland annat 
har behörighet att utföra arbete med el:

– Det var ett antal år som olika krets-
kort i styrsystemet pajade. Systemet 
innehöll den första generationen halv-
ledarkretsar. De är känsliga för tempe-
raturvariationer – och i turbinerna kan 
det bli riktigt varmt på sommaren och 
kallt när det är vinter och blåser och 
verket står stilla.

Den mest omfattande reparationen 
av verket har dock Staffan Niklasson 
utfört själv.

– Turbinen är placerad på ett fack-
verkstorn. Släpper en bult sticker det 
snart i väg i hela konstruktionen.

Till slut glappade alla bultar i tornet. 
Drog han åt en bult lossnade en annan.

– Jag fick brotscha ur vartenda bult-
hål och sätta in större bultar. Jag bytte 
ut 250 bultar, stående i en skylift, med 
en meter lång momentnyckel som jag 
fick hänga mig på.

Lärdomarna från det egna under-
hållet och de egna reparationerna 
har varit något som Staffan Niklasson 
haft nytta av inte bara som vindkraft-
sägare, utan även som projektör på 
Vindkompaniet, som han startade 1991 
tillsammans med sin pappa Göte och 
kamraten Andreas Wickman, och  
senare på O2 (numera OX2), som han 
var med och startade 2005.

– Det praktiska arbete som jag har 
utfört själv har gett mig en större för-
ståelse för teknik och underhåll, vilket 
i sin tur varit betydelsefullt när jag har 
varit ute och pratat om vindkraft med 
andra människor i branschen, säger 
Staffan Niklasson.

I dag arbetar han egen projektut-
veckling i Finland, har en del konsult-
uppdrag/föreläsningar samt äger egen 
vindkraftsproduktion ”här och där”, 
som han själv uttrycker det.

Nordex-turbinen räknar han med ska 
fortsätta producera energi i ytterligare 
några år.

– Växellådan, bladen, generatorn och 
girväxlarna är fortfarande i gott skick. 
Generatorn börjar kyla lite sämre och 
det är ett tecken på att lindningsiso-
leringen börjat bli lite tunnare – inte 
konstigt efter alla miljoner varv som 
generatorn snurrat. 

Han sköter 
underhållet  
på egen hand
När Staffan Niklasson köpte ett begagnat vindkraftverk 
bestämde han sig för att sköta underhåll och tillsyn själv. 
Normalt tar det 15-20 timmar om året – men när bultarna 
på tornet började släppa blev det tufft.

text: Jonas Hållén

Nordex-turbinen är den enda av sitt slag i 
Sverige. Den producerar cirka 4 000 kWh 
om året på södra Öland.

Staffan Niklasson
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SAJTREPORTAGE

A lla vindkraftsprojekt inne-
bär ett möte med en lokal 
opinion som ibland är 
positivt inställd, men ofta 

avvaktande och inte sällan negativt 
inställd till projektet. Varenda projektör 

kan berätta historier om protestgrupper, 
kommunalpolitiker som försöker  
navigera den lokala opinionen, mer 
eller mindre kaotiska samråd, över-
klaganden och insändare.

historien bakom Stena Renewables 
projekt Kronoberget i kanten av södra 
Kilsbergen mellan Örebro och Karl-
skoga rymmer nog med dramatik för 
en dokusåpa: Förutom protestgrupp 
och namnlistor splittrade projektet 
det lokala Miljöpartiet. Moderater och 
folkpartister, som på riksplanet vill ha 
kärnkraft, röstade ja. Socialdemokra-
terna röstade nej.

”Den största frågan hittills i kommu-
nens historia,” sa Kerstin Leijonborg 
från Framtidspartiet i Lekeberg, som 
röstade nej till vindkraften.

kommunstyrelsen röstade för en 
folkomröstning i frågan. Frilufts- och 
naturorganisationerna i Kilsbergsfräm-
jandet mobiliserade mot vindkraften. 
Stena Renewable beskylldes för att dela 
ut mutor när bolaget erbjöd det lokala 
föreningslivet del av sin Vindbonus.

Till råga på allt sa försvaret först nej till 
delar av projektet. Och mitt i allt detta 
sjönk elpriset till 25 öre/kWh. Investe-
ringsbeslutet försenades ytterligare och 
planerna att sälja ett av vindkraftverken 
till en lokal ekonomisk förening fick 
läggas ner.

– Vi har vana av att hantera lokala 
opinioner och diskutera med lokala 
politiker, men det här var ett projekt 
som tog tid och kraft på många olika 
sätt. Det var inledningsvis väldigt laddat, 
säger projektchefen Dan Sandros på 
Stena Renewable.

Försvaret hade synpunkter på delar 
av projektet och där backade Stena  
Renewable undan, helt enkelt för att 
inte komma i konflikt.

– Vi har tidigare lagt ned ett projekt 
närmare Villingsbergs skjutfält och 
erfarenheten har lärt oss att det är svårt 
att ta strid med Försvarsmakten.

Strax före omröstningen i kommun-
fullmäktige i Lekeberg plockade Stena 
Renewable bort fyra av de 20 planerade 
vindkraftverken i sin miljöansökan till 
länsstyrelsen för att säkra ett ja från 
kommunen.

SAJTREPORTAGE

KRONOBERGET  
I KORTHET
Plats: ett höjdområde vid Kronoberget 
i utkanten av södra Kilsbergen i Leke-
bergs kommun, Örebro län

Turbiner: 16 Vestas V136 3,8 MW

Total effekt: 61 MW

Totalhöjd: 185 meter

Rotordiameter: 136 meter

Medelvind i området: strax över 7 m/s 
i navhöjd 117 meter

Leverantörer: Vestas (turbiner), Ellevio 
(elanslutning), Veidekke Anläggning 
(markentreprenör)

Beräknad produktion: 200 GWh

Driftstart: 2019

Investering: 600 miljoner kronor

Trots lokal motvind  
– nu är Kronoberget 

klar för drift
Den lokala opinionen, Försvarsmakten och låga elpriser gjorde att det 

tog nästan tio år att förverkliga vindkraftsparken Kronoberget. Men nu är 
projektet nästan klart – och Stena Renewable letar nya sajter i området.

text: Jonas Hållén foto: Jann Lipka
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”Det är inte på långa 
vägar slut på sajter i 
södra Sverige.” 
Dan Sandros

Ett nav till en av Vestas 
V136-turbiner ligger 
redo för att monteras 
ihop med turbinen.
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KILSBERGEN
Ligger på gränsen mellan landskapen 
Närke, Värmland och Västmanland 
och är en serie förkastningsbranter. 
Bergskammen sträcker sig mellan Nora 
i nordöst och Svartå i sydväst, fågel-
vägen en sträcka på cirka 50 km.

Från Närkeslätten framstår Kilsbergs-
förkastningen mycket tydligt och har 
givit upphov till benämningen "De blå 
bergen".

Bergslagsleden och andra, lokala vand-
ringsleder löper genom Kilsbergen, som 
är ett populärt utflyktsmål. En kortare 
sträcka av Bergslagsleden löper genom 
Kronobergets vindkraftspark.

Svensk Vindkraft #4 2019
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Till slut, 2012, sa kommunfullmäk-
tige i Lekeberg ja till projektet med 
några rösters marginal.

Två år senare var alla tillstånd klara 
och nu tas de 16 vindkraftverken i drift.

stena renewable hade samråd om att 
bygga vindkraftverk med en totalhöjd 
på 250 meter, men valde till slut att 
följa höjden i tillståndet från 2014.

– Processen att ändra tillståndet är 
osäker och tar lång tid, så vi valde att 
nyttja befintligt tillstånd och bygga 185 
meter total höjd, säger Peter Zachrisson, 
vd för Stena Renewable.

Med den senaste generationens vind-
kraftverk, som har mycket större svepyta 
än för bara några år sedan, innebär  
den lägre tornhöjden ändå inte så stor 
skillnad i produktion.

Kronoberget ligger dessutom i ett bra 
vindläge: uppe på en höjd ovanför en 
slätt. Vinden kan ta fart längs slätten 
och pressas sen upp längs branterna.

Det finns fler intressanta platser runt 
Närkeslätten som Stena Renewable nu 
tittar på. Motståndet runt Kronober-
get har inte avskräckt bolaget från att 
söka nya tillstånd i södra och mellersta 
Sverige.

– Vi har valt att satsa på att bygga 
vindkraftsparker i elprisområde 3 och 
4. Fördelen med det är högre elpris 
i SE3 och SE4, lägre kostnader för 
anslutning till elnätet, lägre tariffkost-
nader och mindre risk för nedisning, 
säger Peter Zachrisson.

Med nuvarande marknadspris på el, 
runt 40 öre/kWh innebär det också 
att Stena Renewable räknar med att 
kunna klara Kronoberget och andra, 
nya investeringar utan subventioner 
(elcertifikat).

34 Svensk Vindkraft #4 2019

Dan Sandros

STENA RENEWABLE 
Bolaget har i dag 115 vindkraftverk i 
drift och byggnation. De flesta vind-
kraftverken finns i prisområde 3 och 
4. Ägare är investmentbolaget Stena 
Adactum AB och sedan förra året AMF 
Pensionsförsäkring AB (AMF) och 
norska Kommunal Landspensjonskasse 
gjensidige forsikringsselskap (KLP).

Nästan tio år efter 
investeringsbeslutet 
står vindkraftsparken 
Kronoberget redo att 
börja producera el.
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– Det är inte på långa vägar slut på 
sajter i södra Sverige. Den tekniska 
utvecklingen har också gjort att vi kan 
bygga på ställen där det förut inte var 
lönsamt, säger Dan Sandros.

exakt var i trakterna runt Lekebergs 
kommun som Stena Renewable vill 
bygga mer vindkraft vill inte företaget 
avslöja, men diskussionerna är redan i 
gång med markägarna.

I övrigt har Stena Renewable totalt 
94 vindkraftverk i drift runt om i lan-
det. 89 av dem finns i prisområdena 
3 och 4. Med Kronoberget och de tre 
turbinerna i projektet Fjällberget II i 
Ludvika blir det ytterligare 19.

Näst på tur står vindkraftsparker i 
Uppvidinge kommun i Kronobergs län 
och i Mönsterås kommun i Kalmar län, 
totalt 80-talet vindkraftverk.

Stena Renewable har också sju verk 
planerade i Riskebo i Hedemora kom-
mun och femton på Älgkullen i Smedje-
backens kommun.

– Vi har tillstånden klara för samtliga 
verk och räknar med att ta investerings-
beslut inom ett halvår, säger Peter 
Zachrisson.

precis som vid Kronoberget och de flesta 
andra projekten ser Stena Renewable 
projekten som långsiktiga investeringar, 
där man både äger och driver parkerna. 

Finansieringen kommer från ägarna 
(se faktaruta) och banklån. Den stora 
utmaningen – förutom det kommunala 
vetot – är anslutningarna till elnätet.

– I Uppvidinge krävs till exempel en 
ny stamnätsanslutning till en stor för-
stärkningskostnad, säger Dan Sandros.

Stena Renewable har ytterligare  20 
vindkraftverk på gång i två olika parker. 
Det finns tillstånd att bygga, men Mark- 
och miljööverdomstolen behandlar just 
nu koncessionsansökan för anslutningen.

– Vi har många områden i prisom-
rådena 3 och 4 där vi inte kan bygga på 
grund av brist på elnät. I Dalarna och 
Värmland är det särskilt problematiskt, 
säger Peter Zachrisson. 

Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable, berättar att bolaget fortsätter att satsa på vindkraftsparker i elprisområde 3 och 4.

Denna sent publicerade pdf är en SVEF-medlemsförmån. Bli medlem i Svensk Vindkraftförening för att erhålla tidningen i pappersformat på utgivningsdatumet.



36 Svensk Vindkraft #4 2019

VINDPROFILEN

Denna sent publicerade pdf är en SVEF-medlemsförmån. Bli medlem i Svensk Vindkraftförening för att erhålla tidningen i pappersformat på utgivningsdatumet.



37Svensk Vindkraft #4 2019

VINDPROFILEN

En attityd- 
förändring  

kan underlätta 
vindkrafts- 
utbyggnad

Energimyndighetens generaldirektör, Robert Andrén, 
ser vindkraft som den stora ersättaren när kärn- 

kraften försvinner. Utbyggnadsprocessen kan dock 
hindras, bland annat av motstridiga intressen.

text: Eva Ekholm foto: Anders Nilsson 

robert andrén är i grunden genetiker 
och har under hela karriären arbetat för 
olika myndigheter och departement, 
samt för Länsstyrelsen i Värmland. 
Han beskriver sig som en stolt byråkrat 
som trivs med uppgiften att tjäna det 
allmänna.

– Jag har arbetat med de flesta olika 
typer av politikområden, med miljö-
frågor som röd tråd. Under de tre år  
då jag arbetade på Miljö- och energi-
departementet, bland annat med att ta 
fram energiöverenskommelsen, växte 
betydelsen av energifrågor och min  
förståelse för hur viktigt detta är för 
den framtida samhällsutvecklingen. 
Därför kändes det självklart att söka 
tjänsten som generaldirektör för  
Energimyndigheten när möjligheten 
kom, berättar han.

Robert Andrén påpekar att samhället 
blir alltmer komplext, men ännu är det 
få som har en helhetsbild, de flesta  
jobbar inom sina separata områden.  
Han vill att Energimyndigheten ska ha 

ett helhetsperspektiv och leda omställ-
ningen till det framtida samhället.

– Jag är övertygad om att vindkraft 
kommer att utgöra en stor del av vårt 
framtida energi- och elsystem. Det finns 
dock utmaningar för utbyggnaden. Den 
första är var vindkraftverk och -parker 
ska placeras. Konkurrensen om mark 
i förhållande till andra legitima sam-
hällsintressen är en stor utmaning, som 
även påverkas av hur vårt elnät ser ut 
och hur den producerade kraften ska 
kopplas in i systemet. Den andra stora 
utmaningen är att tillståndsprocessen 
är lång, vilket kan vara försvårande för 
att hålla den utbyggnadstakt vi behöver.

han anser att processerna kan och bör 
ses över då och då.

– Men jag anser också att det till stor 
del är en attitydfråga. De flesta skriver 
under på att klimatförändringarna 
kommer att skapa problem och vill att 
det ska motverkas, men när det ska byg-
gas säger alla ”ja, men inte här”. D
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ROBERT ANDRÉN
Ålder: 51 år.

Gör: Generaldirektör för Energimyndig-
heten sedan 1 september 2018.

Bor: I Vasastan i Stockholm – alltså 
nära tåget till Eskilstuna (där Energi-
myndighetens huvudkontor ligger).

Familj: Fru och två vuxna barn.

Bakgrund: Är i grunden genetiker, har 
jobbat på Jordbruksverket, Naturvårds-
verket, Länsstyrelsen i Värmland, Miljö- 
departementet, Jordbruksdepartemen-
tet, Landsbygdsdepartementet samt 
Miljö- och energidepartementet. Och 
nu på Energimyndigheten. Har samman- 
lagt varit chef i 15 år.

På fritiden: Utövar och tittar på idrott; 
har varit ledare och tränare under 
många år och har själv spelat fotboll till 
för två år sedan – nu säger knäna ifrån, 
men kör fortfarande bandy (inte inne-
bandy …). Gillar också matlagning, och 
har fått ett alltmer ökande vinintresse, 
inte minst när det gäller att kombinera 
vin och mat.

Motto: “Success is not final, failure is 
not fatal, it’s the courage to continue 
that matters.” (Winston Churchill) 
Med andra ord, håll i och håll ut om du 
tror på någonting.

För att förändra attityder behövs kun-
skap och vindkraftsbranschen behöver 
möta berörda parter i större utsträck-
ning och tidigare än vad som ofta sker 
i dag. Företagen behöver komma ut till 
lokalsamhällen och andra som berörs 
av vindkraften och förklara, beskriva, 
underlätta och öka förståelsen. Det 
gör vi på Energimyndigheten också; vi 
satsar på olika forskningsprojekt, både 
om teknikutveckling och om det sociala 
perspektivet exempelvis acceptansfrågor.

Ett exempel på det är att Energimyn-
digheten har inlett ett strategiarbete 
tillsammans med Naturvårdsverket.

– Vi träffar olika centrala intressenter 
som påverkar möjligheten att bygga ut 
vindkraften, exempelvis Försvarsmak-
ten, för att ta reda på vad de ser som 
viktigt och hur vi kan underlätta ut-
byggnaden utifrån deras perspektiv.  
Det är väldigt konkret att börja prata 
med varandra, för att hitta vägar framåt.

i dag står vindkraft för runt 14 procent 
av elproduktionen. När kärnkraften, 

som står för runt 40 procent, läggs ner 
försvinner mellan 60–65 TWh.

– Vindkraft är den stora ersättaren.  
Totalt räknar vi med att den kommer 
att behöva byggas ut till runt 90 TWh. 
Frågan är var den ska placeras: i norr, 
söder, till havs, på land... det ger olika 
utfall. Men det är helt klart att vi måste 
producera betydligt mer från vindkraft 
än i dag.

Energimyndigheten arbetar som  
tidigare nämnts för att skapa helhet, 
och för att få aktörer att samarbeta.

– Om det finns saker som försvårar 
exempelvis i lagstiftningen kan vi på-
peka för regering och riksdag att det 
behövs förändringar. Vi har också en 
viktig roll i att stödja forskning, inno-

vation och teknikutveckling för att hitta 
nya lösningar på det vi i dag ser som 
problem.

När det gäller stöd till vindkrafts-
ägarna påpekar Robert Andrén att det 
inte är en homogen grupp. I dag finns 
en utveckling där investeringar sker av 
större utländska aktörer med andra in-
citament och premisser än mindre ägare.

– Väldigt glädjande är att börsutveck-
lingen är positiv för vindkraftsbolag 
och deras underleverantörer, exempel-
vis tillverkare av vindturbiner. Vi ser 
en positiv spiral och jag vet inte om det 
behövs så mycket underlättande från 
det offentliga längre, åtminstone inte 
när det gäller det ekonomiska. Brans-
chen har gått från ung och spännande 

” Totalt räknar vi med att den kommer 
att behöva byggas ut till runt 90 TWh.” 
Robert Andrén

D
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till mogen och lovande. Det är det som 
är tanken, att vindkraften ska konkur-
rera på marknadsvillkor. Den ska visa 
på sina fördelar och sin betydelse för  
ett fossilfritt välfärdssamhälle.

den stoppregel i elcertifikatsystemet 
som presenterades i december 2018  
har väckt starka protester i vindkrafts-
branschen. Många hade velat se ett 
volymbaserat stopp istället för det  
datumstopp som nu har föreslagits.

– Vi tittade på mängder av alternativ 
och det finns för- och nackdelar med 
alla. Med den enorma tillväxt som skett 
de senaste åren bedömer vi att den 
stoppregel vi föreslår är den bästa för 
att nå målen och balansera producent- 
och konsumentperspektiven samtidigt. 
Det som vi bedömde orimligt med en 
volymbaserad stoppregel var att få en 
marknad där priset på elcertifikat hålls 
uppe genom en ny regel som ska balan-
sera utbud och efterfrågan – det blir 
väldigt kostsamt för samhället och kon-
sumenterna. Vi såg en tidsgräns som 
mest kostnadseffektiv för skattebetalarna 
och utifrån ett helhetsperspektiv. En 
viktig aspekt är också att vi ska stänga 
systemet koordinerat med Norge.

Robert Andrén påpekar att oenigheten 

till viss del handlar om olika sätt att 
räkna. Energimyndigheten utgår från 
när det kommer in TWh, branschen 
räknar ofta från själva investerings-
beslutet. Myndigheten ser dock inga 
tecken på minskad investeringsvilja.

– Vi ser en positiv utveckling hos 
stora aktörer; de växer och såväl pro-
duktionen som aktiernas värde ökar. 
Sverige har också bra vindlägen, det 
kommer att fortsätta vara viktig faktor. 
Och vi har i grund och botten en bra 
infrastruktur för eldistribution, även 
om det finns utmaningar med elnäten 
framöver.

i ett allt mer elektrifierat och digita-
liserat samhälle finns andra typer av 
säkerhets-, kris- och beredskapsfrågor 
att hantera än tidigare.

– Ett annat viktigt område är trans-
portsektorn, där behöver en omställning 
ske. Eldrift kommer inte att införas över 
en natt så vi behöver fortsätta få in mer 
biodrivmedel och effektivisera de  
befintliga förbränningsmotorerna för 
att minska utsläppen. Viktigast på sikt 
är nog ändå att planera samhället på  
ett mer transportsmart sätt och få en  
effektivare infrastruktur både vad gäller 
elektrifiering och laddmöjligheter men 

också hur vi transporterar material och 
produkter.

Från regeringen önskar Robert Andrén 
ett tydligt samordningsuppdrag vad 
gäller elektrifieringen i samhället; det 
finns många aktörer som agerar, men 
någon måste hålla ihop helheten,  
annars finns risken för en fragmenterad 
och ineffektiv samhällsutveckling. Han 
pekar på att det sker en tydligare kraft-
samling inom näringslivet, exempelvis 
inom fordons- och gruvområdena där 
elektrifiering börjar komma på allvar 
och stora viktiga aktörer går ihop för att 
genomföra detta.

– Vid sidan av att Sverige är ett inno-
vations- och entreprenörsland så har vi 
i grund och botten lätt för att samverka 
mellan olika delar av samhället. Om vi 
kan se möjligheterna som ligger i att 
ställa om till ett fossilfritt välfärds- 
samhälle, istället för att förblindas av 
klimatoro … då kan vi med samverkan 
få saker att hända ganska fort och visa 
att det går, och kan gå fort. Omställ-
ningen kommer att ge miljövinster,  
ekonomiska och sociala vinster sam-
tidigt. Det går hand i hand och kan 
bli riktigt spännande, Sverige kan ta 
ledar-tröjan även globalt, säger Robert 
Andrén. 

Utvecklingen går åt rätt håll för  
vindkraftsutbyggnaden, konstaterar 
Robert Andrén. 
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Branschforum 
speglar vindkraftens  
samhällsnytta
Lokala företag, vindkraftsbolag och kommuner bland andra samlades i Ånge 
under Branschforums flagg i slutet av september. Vindkraftcentrum, som 
arrangerar forumet, vill peka på den samhällsnytta som vindkraften kan bidra 
med när den kommer till orten.
text och bild: Birdie Dahlberg

det finns flera goda exempel där  
kommuner och lokala företag på flera 
sätt ser fördelar med en vindkrafts-
etablering. Det är väl dokumenterat 
att vindkraftsnäringen skapar många 
jobb både på kort och lång sikt. Men 
fortfarande finns det stort motstånd 
på många orter och Ånge kommun har 
tagit en time out, vilket har stoppat 
projekt Storåsen.

Ånges avgående kommunalpolitiker 
Sten-Åke Danielsson (s) passade på att 
avslöja att det lutar mot att kommunen 
nog kommer att riva upp beslutet inom 
kort. Vetskapen om att Norrskogs såg-
verk i Östavall stänger vid halvårsskiftet 
nästa år, med följden att 80 personer 
sägs upp, har skapat en stor oro i kom-
munen. En händelse som kan påverka 
inställningen till vindkraft som en  
öppning till arbete.

Anders Dahlström, Ellevio, varnade 
för att om inte projekt Storåsen kommer 
igång igen så tappar Svenska Kraftnät 
intresse för området, och då dröjer det 
länge innan anslutningarna byggs ut.

företagen i ånge representerades av 
bland andra Kenneth och Britt-Marie 
Östman, som driver ett företag som 
transporterar lyftkranar till olika vind-
kraftsajter.

– Jag tror ingen fattar vad efterbörden 
blir i form av årsarbetstillfällen. Som  
företagare borde man tänka efter vad 

man kan bidra med när vindkraften 
kommer. Ska vi leva och bo i glesbygden 
så måste vi gräva där vi står, säger  
Kenneth Östman.

Christer Andersson från Vindkrafts-
centrum tryckte på att kompetensen 
bland svenska företag finns, men att 
inte alla har förstått vad som krävs. 
Vindkraftcentrums databaser där  
företagen registrerar sig underlättar för 
huvudentreprenören att hitta  
underleverantörer på orten. Idag finns 
det databaser för vindkraftsprojekt i 
Åsele, Ragunda, Härjedalen, Kramfors, 
Malung-Sälen, Torsby, Skellefteå och 
Tranemo/Gislaved.

– Att få en förankring i bygden är 
inget självspelande piano, säger  
Jeanette Lundqvist, Vattenfall, och be-
tonar att det är ett mödosamt jobb som 
vindkraftsbolagen måste inleda tidigt 
inför ett projekt.

Samtidigt uppmanar hon kommunerna 
att ”krama ut varenda droppe” när vind- 
kraften väl kommit till byn.

vattenfall har inte nöjt sig med att 
bara ge bygdemedel när det gäller  
projekt Blakliden och Fäbodberget i 
Åsele och Lycksele kommun, utan har 
tillsammans med Vindkraftcentrum och 
kreditbolaget Garantia arbetat fram en 
ekonomisk modell som ger mikro- och 
småföretagarelån i storleksordningen 
50 000–300 000 kronor. Lånemedlen 
kommer från Vattenfall och öronmärks 
till lokala företag.

Garantiamodellen startade under 
våren 2019 och företagen runt Fäbod-
berget har nyttjat 19 procent av det 
tillgängliga kapitalet.

– Det finns företag som är beroende 
av detta mindre kapital för att kunna 
åstadkomma någon service alls. Lånen 
har gått till nystartade företag med 
investeringsbehov, befintliga företag 
inför ägarskifte, branscher som turism, 
it, livsmedelsproduktion, hantverk och 
handel. Modellen kan givetvis tillämpas 
i andra kommuner, säger Caroline  
Nyström på Garantia. 

BRANSCHFORUM

Jeanette Lundqvist

” Det finns flera goda exempel där 
kommuner och lokala företag på flera sätt 
ser fördelar med vindkraftetablering.” 
Jeanette Lundqvist
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Projekt vindbruk i Haverö jobbar för att 
ena bygden och göra vindkraft och in-
vesteringar i vindkraft socialt hållbara. 
I projektet ingår 37 ”ambassadörer” 
från 18 byar i Haverö med omnejd som 
arbetar med bygdeutveckling utifrån 
vindkraftens möjligheter.

närmast ska de bilda en förening för 
att nästa år ta emot bygdemedel från 
vindkraftsparken Haverö, som uppförts 
på Länsterhöjden och Storflötten i 
västra delen av Ånge kommun. Årligen 
kommer 560 000 kronor att delas ut, 
en summar som kommer att indexeras 
enligt konsumentprisindex.

– Utan projektet hade vindkrafts-
pengarna splittrat bygden mer än vad 
det hade gett, konstaterar Emelie Säter-
berg, näringslivsutvecklare i Ånge kom-
mun och projektledare.

Lokalbefolkningen, som är splittrad 
i fem kommuner, är polariserad. Av 
tradition saknas sammanhållning och 
samverkan mellan byarna; det har sna-
rare varit prestige och byrivalitet mel-
lan dem. Det är 1 255 fastboende i en 
glesbefolkad trakt där befolkningsun-
derlaget minskat betydligt, och risken 
är att det fortsätter när sågverket läggs 
ner i Östavall.

en problemtyngd bygd leder till po-
larisering, vilket stoppar informa-
tionsutbyte och byutveckling. Det vill 
nu projektet få bukt med. Det är inte 
ovanligt att folk inte vågar sig till ett in-
formationsmöte, så man har fått jobba 
hårt projektet för att värva nya byar och 
projektdeltagare. Varje ny projektmed-
lem besöks i sin hemby för en pratstund 
över en kopp kaffe.

– Vår utgångspunkt har varit att prata 
om byutvecklingen, inte om att vara för 
eller mot vindkraft. Vi vet att även inom 
ambassadörsgruppen är många kritiska 
till vindkraft. Man är rädd om det man 
har, men behöver inte landa i svart eller 
vitt utan istället se möjligheter. Inom 
projektet har vi samma värdegrund och 
det är att hitta lösningar som gynnar 
bygden, säger Emelie Säterberg.

hon saknar visionen om social hållbar-
het i debatten om vindkraft.

– Målet är att ha en förankring i by-
arna så vi får en enad bygd och en röst. 
Vilket är bra inför framtida projekt. 
Sedan Haveröprojektet startade säger 
flera att ”förut pratade vi om varandra, 
nu pratar vi med varandra”, säger Eme-
lie Säterberg som själv kan vittna om 
svårigheten att ens få en överblick över 

evenemangskalendern utan upparbe-
tade kommunikationskanaler mellan 
byarna.

För att informera om stadgar och 
bildandet av en valberedning kommer 
alla tänkbara kanaler att användas, med 
bland annat flygblad till de boende och 
information på projektets hemsida och 
Facebooksida.

Just nu genomförs en lokalekonomisk 
analys som tar sin utgångpunkt i statis-
tik från SCB. I den analysen ingår bland 
annat att kartlägga köpkraften i bygden. 
Den ska resultera i en utvecklingsplan 
som ska vara ett bra stöd och som kan 
ligga till grund för framtida åtgärder.

Projektet ägs av Ånge kommun och 
drivs med stöd av Energimyndigheten 
samt i nära samarbete med SCA och 
Turinge Intresseförening. 

Under Branschforum presenterade 
Fredrik Lindahl, styrelseledamot i 
Svensk vindkraftsförening, ett nytt 
koncept för en försäkringslösning som 
ska täcka kostnaderna för projektören 
när vindkraftsparken ska återställas till 
ursprungligt skick.

den nya försäkringen, som lanseras 
som en medlemsförmån med Svensk 
Vindkraftföreningen i samarbete med 
försäkringsmäklaren Marsh, innebär 
att projektören inte behöver avsätta 
initialt flera miljoner som ska användas 
om 25-30 år. För enligt Miljöbalkens 

”Allmänna hänsynsregler” 2 kap. 3 § ska 
platsen återställas.

– Försäkringen är en garanti för att det 
finns likvida medel om entreprenören 
inte kan fullfölja återställningen, säger 
Fredrik Lindahl, som varit med om att 
ta fram konceptet.

Den försäkring 
som tidigare  
använts är oför-
delaktig, menar 
han. I förlängning-
en lönar den sig 
inte, eftersom det 
inbetalda  

beloppet efter 20 år motsvarar ungefär 
det belopp som sedan krävs vid en ned-
montering och återställning.

– Det är bättre att låta kapitalet arbeta, 
istället för att låsa in dem hos Läns-
styrelsen. Det är tillräckligt ekonomiskt 
tufft i början av en projektering, säger 
Fredrik Lindahl.

Lanseringen av försäkringen, som  
garanterar nedmontering, bortforsling 
och återställande av platsen, sker inom 
kort. 

  Läs även om försäkringen på sid 47.

BRANSCHFORUM

Ny medlemsförmån presenterades

Vindkraft för social hållbarhet

Emelie Säterberg, 
näringslivs- 
utvecklare i Ånge 
kommun var en av 
talarna på Vind-
kraftscentrums 
Branschforum i 
Ånge kommun.

Fredrik Lindahl
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MARKNADSANALYS

ELPRIS
Kolpriserna har rört sig mycket upp 
och ned de senaste månaderna, delvis 
till följd av vädret men också på grund 
av förväntningarna till marknads- 
utvecklingen där tron på en tillbaka-
gång i ekonomin växer sig allt starkare. 
Denna utveckling har även påverkat ut-
släppsrätterna för koldioxid vars priser 
i en längre tid har stigit och handlat på 
relativt höga nivåer.

EU:s åtgärd i form av Market Stability 
Reserve och ett generellt stort fokus på 
klimatförändringar har dock inte lyckats 
hålla uppe prisnivån på utsläppsrätterna 
och marknaden har istället upplevt en 
nedgång i priserna till följd av de låga 
kol- och gaspriserna.

En av de bakomliggande mekanis- 
merna vi ser i marknaden är till-
lämpningen av bränsleomkoppling 
som innebär att den billigaste råvaran 
används till att producera 1 MWh el 
(det vill säga den råvara med lägsta 
kortsiktiga marginalkostnad). Då gas-
priserna har fortsatt att sjunka är gas 
nu den billigaste råvaran och eftersom 
gas jämfört med kol släpper ut hälften 
så mycket koldioxid per producerad 
megawattimme faller också efterfrågan 
på utsläppsrätter. På kort sikt har det 
milda vädret över kontinenten i kom-
bination med välfyllda depoter också 
bidragit till en nedåtgående pristrend 
på grund av en sjunkande efterfrågan 
på kol till uppvärmning.

Angående utsläppsrätter på koldioxid 
och EU:s system för utsläppshandel 
(EU ETS) har det inte skett några större 

ändringar från det politiska perspekti-
vet. Detta kommer sannolikt fortsätta 
vara en joker så länge det fortfarande 
råder osäkerhet kring Brexit och hur 
det kommer påverka den brittiska 
marknaden. Den 29 oktober är fort-
farande deadline för Storbritannien och 
det blir spännande att se vad som händer 
fram till nästa månads marknadsanalys.

En annan händelse som har påverkat 
marknaden är att EDF i början av förra 
veckan annonserade att de hade upp-
täckt problem i några komponenter 
som används i sex av deras kärnkraft-
verk i Frankrike. Elpriserna för de 
närmsta kvartalen steg snabbt efter 
nyheten av rädsla för en upprepning  
av händelsen 2016 med begränsad pro-
duktion. Marknaden lugnade sig dock 
igen när helgen närmade sig då läget 
rapporterades att vara under kontroll.

Något som kan vara värt att notera 
är dock att den franska kärnkraften är 
gammal och reaktorerna kommer snart 
att få sin tioårsservice för fjärde gången 
för att tillåtas fortsätta i drift. Det inne-
bär att reaktorerna tas ur drift i cirka 
90 dagar. Detta kommer att påverka en 
reaktor 2019, två 2020 och fem 2021.

På kort sikt har hydrobalansen 
återgått till en normal nivå på cirka 
+2 TWh, vilket har haft en inverkan 
på priserna i närtid. Kalenderår 2020 
handlas dock på en högre nivå på grund 
av en period med hög efterfrågan på 
2020 kontrakten.

Anledningen till detta är att det finns 
en förväntning om att 2020-priset  
kommer att stiga mer än först förväntat 

och därför vill kunderna nu låsa priset. 
På lite längre sikt ser det ut som att 
prisskillnaden mellan det nordiska 
systempriset och tyska priser minskar, 
vilket leder till högre nordiska priser 
och lägre tyska priser.

ELCERTIFIKATPRIS
Den stilla perioden för handeln med 
elcertifikat börjar nu återgå till en  
normal nivå angående handlade  
volymer. Trots den stigande likviditeten 
på marknaden stiger inte priserna och 
detta är inte heller förväntningen då 
de nästkommande åren kommer att 
karaktäriseras av låg efterfrågan och 
utbudsöverskott.

Just nu ser den enda möjligheten 
för att få högre priser ut till att vara en 
ändring angående det tidigare förslaget 
om att det inte blir någon stoppregel 
förrän 2030. För närvarande pågår  
diskussioner mellan marknadsaktörer 
om huruvuda man ska sluta utfärda 
elcertifikat och därmed avsluta stöd-
systemet redan nu. Det återstår att se 
hur dessa diskussioner slutar.

Jesper Düring Lausen och Jakob Vive Munk

Råvaror och väder ger upphov 
till en volatil elmarknad

text: Jesper Düring Lausen och Jakob Vive Munk, Centrica.

Elpriset och den hydrologiska balansen ger för närvarande inga kraftigare 
incitament att binda sitt pris, men vi ser fortfarande att Brexit fortsätter 
att skapa en osäkerhet på marknaden. Inte heller på elcertifikatsidan finns 
det någon tydlig anledning till att låsa priset.
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MARKNADSANALYS

SAMMANFATTNING
Eftersom elpriset på väldigt kort sikt 
inte ser ut att stiga, och den hydrologiska 
balansen ligger på en normal nivå,  
utgör de faktorerna inga kraftigare 
incitament att binda sitt pris.

Osäkerheten på marknaden angående 
Brexit fortsätter och ger anledning  
till att hålla ett öga på hur marknaden 
utvecklar sig nästkommande månad.

På elcertfikatsidan är priserna nere 
på en nivå som gör att förlusten är be-
gränsad jämfört med möjligheten som 
uppstår om priserna stiger till följd av 
beslut kring systemet. Detta i kombina-
tion med att den nuvarande nivån kan 
betraktas som underprissatt ger ingen 
tydlig anledning till att låsa priset.

Vad gäller elcertifikaten talar det 
historiska mönstret för stigande priser 
efter sommaren och det kan då uppen-
bara sig möjligheter.  

För att ställa ett eventuellt bundet  
elpris mot möjligt utfall på spotpris 
(rörligt pris), tar vi fortsatt med exem-
plet som visar vad en vindkraftspro-
ducent i prisområde SE3 har kunnat 
få ut på spot i månadssnitt de senaste 
åren. En vattenkraftsproducent får ut 
ytterligare 10-15 SEK/MWh eftersom 
balanseringskostnaden är lägre och att 
de inte drabbas av vindviktat pris.  
Det vill säga att timmar med mycket 
blåst (mycket produktion) är spotpriset 
lägre och timmar med lite vind (låg  
produktion) är spotpriset högre. 

Observera: Analysen är skriven den  
23 september och är baserad på då till-
gängliga fakta.
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I början av september samlades  
ett hundratal personer som hade 
minst två gemensamma intressen  
– vindkraft och avtalsformen  
Corporate PPA – när konferensen 
RE-Scandinavia arrangerades för 
andra gången.

text och foto: Peter Wiklund

D et finns ett tydligt ökat  
intresse för att kunna 
teckna bilaterala långtids-
avtal – Corporate Power 

Purchase Agreement (PPA) – där ett 
företag eller en organisation köper all 
el som produceras i specifika vindkraft- 
verk, samtidigt som verken förblir i 
vindkraftsproducentens ägo.

Ett dotterbolag till Norsk Hydro teck-
nade för något år sedan ett 19-årigt 
PPA med Markbygden Ett i Norrbotten, 
för att köpa 1,65 TWh el årligen till sin 
aluminiumtillverkning. Vattenfall har 
sedan ett par år ett avtal om att sälja all 
vindkraftsel från vissa verk till  
Microsofts datacenterverksamhet i 
Nederländerna. Och i somras med-
delade Boliden att man tecknat ett 
långsiktigt avtal för årliga elleveranser 
motsvarande 240 GWh i Sverige och 
175 GWh i Finland, där produktionen 
sker i vindkraftsparker i nära anslut-
ning till gruvverksamheten i Boliden-
området samt smältverksverksamheten 
i Kokkola. Listan kan med exempel kan 
göras lång.

det finns uppenbara fördelar för båda 
parter, och de närvarande experterna 
på konferensen var ense om att det 
finns god potential för att avtalsformen 
ska spridas snabbt.

Den globala sammanslutningen 
RE100, med en rad storföretag som 
alla har offentliga mål om att använda 
100 procent förnybar el vid en viss 
tidpunkt (vilken tidpunkt varierar), kan 
ses som en drivkraft eller inspiratör 
för utvecklingen. Bland de just nu 194 
företagen finns bland annat Adobe, 
Facebook, Coca-Cola, H&M och Ikea. 
För att de ska nå sina mål gäller det 
alltså att hitta bra former för att kunna 
säkerställa tillgången på – och helst 
även kostnaden för – förnybar el.

KONFERENS

PPA – avtalsform som vinner mark
Jan Hylleberg, vd på Wind Denmark, öppnade den välbesökta konferensen.
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morten dyrholm, marknads- och  
kommunikationschef på Vestas, var 
först ut bland talarna på RE- 
Scandinavia och visade ett diagram 
över utvecklingen inom PPA-avtal. 
Under 2018 fördubblades volymen 
jämfört med året innan, och tendensen 
fram till sommaren 2019 visar att  
trenden håller i sig.

– Många företag ser att användningen 
av förnybar el kan vara värdefullt i  
ett varumärkesperspektiv, vilket är 
helt sant. Men det är viktigt att se till 
att det inte stannar vid det, man måste 
undvika risken att det blir ”greenwash-
ing”, sade han.

pierre tardieu, policychef på Wind-
Europe, visade hur den europeiska 
”kartan” ser ut när det gäller PPA. 
Norge och Sverige har varit ledande, 
men andra länder kommer starkt – 
bland annat Spanien, där Kutxabank 
har tecknat omfattande avtal om för-
nybar el.

Han är även engagerad i RE-Source 
Platform, en PPA-plattform för både 
säljare och köpare som har initierats av 
bland andra WindEurope och RE100.

– Ett av huvudsyftena med RE- 
Source Platform är att marknadsföra 
förnybar el mot näringslivet. Dessutom 
ska vi se till att påverka regelverk och 
på andra sätt underlätta för båda parter 
att teckna PPA – bland annat med en 
kontraktsmall och en ”verktygslåda” 
för företag som är nya inom PPA.

Han ser handel över nationsgränser 
som en av de stora utmaningarna inom 
PPA just nu.

– Samtidigt är det något eftersträv-

ansvärt, eftersom det öppnar möjlig-
heter till en ”pool”. 

Pierre Tardieu pekade också på att 
erbjudandena till företag och organisa-
tioner kommer att utvecklas framöver.

– Vi ser bland annat hur en del  
arbetar med att få in viss grad av flexi-
bilitet i avtalen. Dessutom finns det en 
utveckling mot att producenter kom-
binerar till exempel vind och sol, eller 
vind och batterilagring.

den tyska kapitalförvaltaren KGAL 
– som hittills har förvärvat omkring 50 
vindkraftsparker i Tyskland, Frankrike, 
Sverige och Finland – representerades 
på konferensen av Jonas Metzger, 
transaktionschef för infrastruktur.

Ungefär 70 procent av produktionen 
i Bäckhammar, KGAL:s nya svenska 
130 MW-projekt, har tecknats för PPA.

– Där är det är alltså en väldigt stor 
del som vi binder fast i avtal som är 
mycket gynnsamma för köparen. Men 
vi vill ju ha en stabil avkastning, och 

då kan vi inte vara exponerade mot det 
volatila elpriset i allt för hög grad.

Jonas Metzger är helt övertygad om 
att vi kommer att få se en hel del mer 
av PPA framöver.

– För företag som är starkt beroende 
av el i sin produktion – vilket väldigt 
många är – kommer helt klart att be-
höva engagera sig i utvecklingen av  
elpriserna. För nu kan priserna av 
olika anledningar nästan bara gå 
uppåt. Frågan är om man vågar sitta 
kvar och exponera sig för en sådan stor 
osäkerhet framöver. 

RE-Scandinavia 2019 pågick precis 
som premiärkonferensen under två 
halvdagar, med en nätverksmiddag 
mellan de båda passen. Konferensen 
var ett samarbete mellan Svensk 
Vindkraft-förening och Wind Denmark.

Läs mer på: re-scandinavia.com

KONFERENS

Jonas MetzgerPierre Tardieu

”Företag som är starkt beroende av el i sin 
produktion – vilket väldigt många är – kommer 
helt klart att behöva engagera sig i utvecklingen 
av elpriserna.”
Jonas Metzger
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Marsh Vindkrafts-
försäkring
Skräddarsytt försäkringsskydd  
anpassat för ditt vindkraftverk.

Anders Orebrandt
Phone +46 8 412 42 88 
E-mail anders.orebrandt@marsh.com

Kontakta oss för fullständig information

Michaela Billfeldt
Phone +46 8 412 42 12
E-mail michaela.billfeldt@marsh.com 

 

Just nu pågår två spännande och viktiga projekt som Svensk 
Vindkraftförening driver med stöd av Energimyndigheten

HAVSBASERAD VINDKRAFT för klimatnytta och konkurrenskraft
Ett projekt som syftar till att medvetet öka attraktionen för havsbaserade 
vindkraftsprojekt för såväl investerare som för lokalt och regionalt näringsliv  
där Offshore parker byggs. 

RE-POWERING för resurseffektiv och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige
I takt med att många svenska vindkraftverk börjar bli gamla och den  tekniska 
 utvecklingen går framåt blir det fler och fler som överväger re-powering. 
 Projektet har tagit fram en lathund, Vägen mot tillstånd för re-powering.

Flertalet kostnadsfria eftermiddagsseminarium kring re-powering kommer att 
hållas i följande städer • Helsingborg den 25/11 kl. 15–19 • Skövde den 16/12  
kl. 15–19 • Linköping den 20/1-2020 kl. 15–19 • Falkenberg den 27/1-2020 kl. 15–19

Svensk Vindkraftförening är stolt konferensvärd för Winterwind och 
RE-Scandinavia samt ansvarig utgivare för Tidningen Svensk Vindkraft
Hjärtlig välkomna till monter 52 så berättar vi mer om vår   
verksamhet och våra pågående projekt!

SVENSK VINDKRAFTFÖRENING – AKTUELLT
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Lathund för generationsskifte

föreningen har tagit fram ett material 
som ska fungera som stöd för de vind-
kraftsägare som funderar på att genom- 
föra ett generationsskifte av sina vind-
kraftverk. Denna lathund kommer 
inom kort att gå att ladda ned från 
svensk-vindkraft.org.

Vi kommer också att hålla ett antal 
seminarier kring ämnet. I år finns två 
tillfällen att delta:

efter årsskiftet kommer vi även att 
arrangera seminarier i Falkenberg och 
Linköping, mer information om dem 
kommer senare. 

NY MEDLEMS- 
FÖRMÅN FÖR  
ÅTERSTÄLLNING
föreningen har följt hur återstäl-
landegarantierna (nedmontering 
och återställande av mark) för nya 
vindkraftverk har ökat genom åren 
och nu nått orimliga nivåer. Den  
senaste nivån, som även är preju-
dicerande då det kommit ett rätts-
utslag, ligger på 1 250 000 kronor 
per verk, vilket ska betalas vid 
byggstart.

Vi har därför tagit fram en för-
säkringslösning som vi nu lanserar 
i samarbete med Marsh. Om ni är i 
projekteringsstadiet, eller om ni  
redan har avsatt kapital för åter-
ställning, kan ni kontakta Marsh 
(marsh.com/se) för att se om en 
försäkring blir gynnsammare för er.

Dags för Bixias 
producentträffar
precis som tidigare år kommer 
föreningen att medverka på Bixias 
producentträffar. Kontakta Bixia via 
telefon 0771-60 30 30, eller e-post 
produktion@bixia.se om du vill 
anmäla dig eller veta mer.

KALENDER:
31 okt Strängnäs, Arsenalen,  
 Museum försvarsfordon

5 nov Broddetorp,  
 Löfwings ateljé & krog

6 nov Ödeshög,  
 Omberg Golf Resor

11 nov Skurups folkhögskola

12 nov Falkenberg, Gits gård

18 nov Ekerum (Öland)

25 november, kl 15-19  
Helsingborg, Hotel Clarion.
16 december, kl 15-19 
Skövde, Allas Hus i Borgunda

100% förnybart – ny strategi
föreningen 100% förnybart arbetar på sin nya strategi om hur Sverige ska nå 
100 procent förnybart år 2030. Visionen är att Sverige senast år 2030 ska ha ett 
energisystem som till 100 procent baseras på förnybara och hållbara energikäl-
lor. Detta åstadkoms genom att energieffektivisera och bygga ut förnybar energi 
som fasar ut fossila bränslen och kärnkraft.

Svensk Vindkraftförening har varit med och gett synpunkter på den nya strate-
gin och ser fram emot att få ta del av den framtida strategin hur vi bäst kommer 
att nå 100 procent förnybart. 

 Läs mer på www.winterwind.se
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Nytt seminarium 
om drift och  
underhåll
föreningen kommer genomföra ett 
drifts- och underhållsseminarium 
den 5-6 maj 2020, samband med 
föreningens årsmöte. Läs mer om 
seminariet på sid 28!

Medlemsavtal 
om elhandel  
närmar sig
ett nytt elhandelsavtal/ramavtal 
för våra medlemmar är snart klart, 
upphandlingen går mot sitt slut. En 
handfull elhandelsföretag är med 
på upploppet och de slutliga för-
handlingarna förväntas vara klara 
i mitten av oktober. Så fort det nya 
ramavtalet är klart kommer vi att 
gå ut med riktad information till er 
medlemmar.

har du frågor om arbetet med det 
nya ramavtalet, kontakta då gärna 
Carl-Arne Pedersen, (carl-arne.
pedersen@outlook.com), vice ord-
förande i Svensk Vindkraftförening. 
Arbetet med att ta fram ett nytt el- 
handelsavtal sker i samarbete med 
Svensk Vattenkraftförening och SERO.

En branschprofil har gått bort
Christer Söderberg har med sitt engagemang för 
förnybar energi och vattenkraft i fokus varit med 
och skapat föreningen SERO – Sveriges energi-
föreningars riksorganisation – sedan början av 
80-talet. Under ett stort antal år var Christer även 
ordförande i SERO.

christer tillhörde på 60-talet eliten inom linstyrt modellflyg i Europa.  
Kanske föll det sig naturligt att fortsätta med en civilingenjörsexamen på 
KTH med flygteknisk linje.

Under ett antal år drev Christer turbintillverkaren Hällarydsturbiner i 
Vetlanda där man representerade Österrikiska turbintillverkaren Kössler. 
Samtidigt var han delägare i ett stort antal vattenkraftverk och senare även 
vindkraft. Christer Söderberg blev 80 år.
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• Årsprenumeration av Tidningen Svensk Vindkraft
• Medlemsinformation via utskick
• Föreningens förmånliga avtal med elhandelsbolag
• Föreningens förmånliga avtal med försäkringsbolag

• Föreningens förmånliga avtal med advokatfirma
• Rabatt på föreningens konferenser och seminarier
• Rabatt hos samarbetspartners, på konferenser och seminarier

Svensk Vindkraftförening är en producentförening öppen för alla. Bland våra medlemmar 
finns även privatpersoner, leverantörer och vindkraftsprojektörer. Vårt främsta syfte är  
att främja vindkraft. Vi är engagerade i en rad olika projekt och arbetar med alltifrån  
konferenser till olika informations- och utbildningsprojekt samt spridande av forsknings-
resultat. Vi är en etablerad remissinstans med mer än 30 års erfarenhet av vindkraft. 

Medlemsförmåner

Bli medlem!
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Medlemsträffar 
– ny tid
medlemsträffarna är flyttade till  
v 47, då vi precis som tidigare bjuder 
in för att informera om senaste nytt 
inom elhandel, försäkringar och 
juridik tillsammans med våra sam-
arbetspartner Centrica, Marsh och 
MAQS.

Detta är ett utmärkt tillfälle för 
vindkraftsägare och andra intresse-
rade att hålla sig uppdaterade – håll 
utkik efter utskicket med informa-
tion om platser och tider. 

Positivt gensvar på  
RE-Scandinavia 2019
svensk vindkraftförening och Wind Denmark tackar alla som deltog på  
RE-Scandinavia-konferensen den 3-4 september i Malmö. Konferensen där  
expertis, köpare och säljare möts för att lära sig mer om CPPAs (Corporate  
Power Purchase Agreements), fastprisavtal direkt med företag.

Med nästan 100 deltagare nådde vi uppsatt mål om fler deltagare än 2018,  
vilket är fantastiskt. Efter denna framgång, och det stora positiva gensvaret  
från konferensdeltagarna, kommer vi att genomföra konferensen även nästa år. 

Välkomna dit!

 Läs mer om konferensen på sid 44–45 och re-scandinavia.com.

Winterwind 2020
den tolfte upplagan av den stora 
konferensen Winterwind – Winter-
wind 2020 – kommer att genom-
föras 4-5 februari 2020 i Åre på 
Holiday Club. Programkommittén 
är i full gång och mer information 
kommer framöver.  

 Läs mer på www.winterwind.se

Möt oss på Vind 2019
träffa svensk vindkraftförening på den stora mässan Vind 2019. Vi 
kommer att presentera och berätta om föreningens arbete och våra 
olika projekt – pågående såväl som genomförda. Givetvis kommer vi 
även att informera om den kommande Winterwind-konferensen.  

  Kom gärna förbi och prata med oss!
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PRIVATPERSONER:
600 kr medlem i Svensk Vindkraftförening
200 kr medlem i Svensk Vindkraftförening
ungdom
700 kr medlem i Svensk Vindkraftförening
för dig som bor utomlands
SERO-medlemskap kostar 150 kr
Bankgiro 5842-2551

FÖRETAG UTAN PRODUKTION: 
600 kr + 2 500 kr*.
 
FÖRETAG MED PRODUKTION:
600 kr + 3,75 kr*/installerad kilowatt
och år, max 35 000 kr/ägare

*Serviceavgiften är avdragsgill.
För att bli medlem, besök vår hemsida 
www.svensk-vindkraft.org och klicka  
på ”bli medlem”.

ENDAST PRENUMERATION
Endast årsprenumeration av 
Tidningen Svensk vindkraft kostar 
600 kr/år inkl. moms (6%).

STYRELSE
Jeanette Lindeblad, ordförande
Tel: 070-605 44 41
E-post: jeanette@svensk-vindkraft.org

Carl-Arne Pedersen, vice ordförande
Tel: 072-338 71 77
E-post carl-arne.pedersen@outlook.com

Ingvar Bartholdsson, kassör
Tel: 0346-551 08
E-post: ingvar.bartholdsson@falkenbergssparbank.se

Niklas Lundaahl, ledamot
Tel: 023-48 80 65
E-post: niklas.lundaahl@dalavind.se

Henrik Aleryd, ledamot
Tel: 0730-32 95 00
E-post: henrik.aleryd@innovatum.se 

Fredrik Lindahl, ledamot 
Tel: 0704-44 90 94 
E-post: fredrik@slitevind.se 

Nästa nummer

Kalender

2019 

23-24 oktober
VIND 2019, Stockholm

15 november
Vindkraftskonferens, Halmstad

Vecka 47
Medlemsträffar med information om 
elhandel, försäkringar och juridik

21-22 november
Bodecker Partners, vindkraftsseminarium, Malmö

4-5 februari 2020
Winterwind 2020 – den stora konferensen om  
vindkraft i kalla klimat 

Mer information och aktuella uppdateringar hittar du  
under Kalendarium på www.svensk-vindkraft.org

2020

December 2019
Tema: Året som gått  
och en blick framåt 
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SHAPE THE FUTURE. 
HAVE A FUTURE.

www.enercon.de
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KLIMATEKONOMISK POSTTIDNING B
RETURADRESS: 

Svensk Vindkraftförening
Kvarngatan 2
SE-311 31 Falkenberg

HELA 
BILDEN 
KLAR!

Kontakta oss:

Marie Berner:   +45 24 59 12 09 Marie.Berner@centrica.com 

Jesper Düring:    +45 40 64 64 44 Jesper.Lausen@centrica.com

Hör av dig så berättar vi mer
om vår webbtjänst Direct där 
du kan göra bindningar direkt och 
få en översikt över existerande 
bindningar, priser, samt historisk 
och prognostiserad produktion.

Vi ses på
VIND 2019
23-24 oktober 2019

I Stockholm

MONTER 7
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