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1 Sammanfattning 

Denna rapport inventerar ny teknik och metoder som utvecklas, utvecklats och använts i 
vindkraftssammanhang i Sverige under senare år. 
 
Andelen vindkraft överstiger 10 % av Sveriges elproduktion idag. Men det finns ingen inhemsk 
vindturbintillverkare. Det påverkar troligtvis utvecklingen av innovativa produkter och lösningar 
kopplade till vindkraft.  
 
Trots detta finns det ändå ett dussintal företag som har innovativa idéer som de försökt och 
försöker utveckla vidare. Det är ett brett spektrum som täcker allt från vindmätning och 
övervakning till större komponenter och även förslag på helt nya anläggningar. Några av 
dessa företag och tekniker presenteras närmare med författarens egna kommentarer. 
 
Tyvärr har flera företag inte kommit vidare med sina idéer till någon kommersiell fas. I vissa 
fall har det säkerligen hängt samman med att man inte riktigt har förstått branschen och de 
aspekter som branschen värdesätter och förväntar sig. 
 
Ett sätt att effektivisera de offentliga medel som betalas ut i olika stödprogram till innovativa 
idéer skulle kunna vara att ställa krav på koppling till en referensgrupp. Med andra perspektiv 
och kontaktnät som inte finns i det företag som utvecklat innovationen kan denna grupp stödja 
företaget mot en tjänst eller produkt som är bättre anpassad till branschens förutsättningar och 
behov. Denna typ av referensgrupper är regel inom den akademiska forskningen.  
 
I brist på inhemsk turbintillverkning är det värt att notera de relativt många företag som arbetar 
med olika typer av torn och fundamentslösningar. Inte minst handlar det om havsbaserade 
applikationer, som har en världsmarknad. Men bristen på hemmamarknad och nationellt stöd 
gör möjligheten att lyckas betydligt svårare.  
 
Att Danmark har en så stark vindkraftsindustri hänger mycket samman med den stora 
inhemska marknaden som politiska beslut gav dem för många år sedan. 
 
När havsbaserad teknik nu är på stark frammarsch har Norge tagit en ledande position.  
Statoil har, med stöd från norska staten, satt upp det första flytande vindkraftverket (Hywind) i 
fullskala. Det har lockat Siemens att leverera vindturbinen och ett stort antal norska 
underleverantörer att bidra med olika komponenter och delsystem. Trots att tekniken har 
många komplicerade och kostnadsdrivande lösningar har norrmännen ett försprång. Baserat 
på denna teknik installerar de nu världens första kommersiella flytande vindkraftsparken, i 
vattnen utanför Scotland. 
 
Utifrån rent tekniska aspekter ser framtidsutsikterna goda ut för flera svenska innovativa 
företag i vindkraftssektorn. Återstår att se om det svenska företagsklimatet, eventuella 
politiska initiativ eller starka finansiella partners ska bidra till ytterligare kommersiella 
framgångar? 
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3 Inledning 

Den totala elproduktionen i Sverige 2017 uppgick till 159 TWh. Vindkraften stod för 17 TWh, 
motsvarande över 10 %. Idag finns 3 440 vindkraftverk i Sverige, enligt statistik från Svensk 
Vindenergi, som också förutser en kraftig ökning de kommande åren. 
 
 

 
 
Figur 1  Statistik över vindkraft i Sverige, källa www.svenskvindenergi.org/statistik 
 
 
Trots denna stora och växande näring så är vindkraftsindustrin i Sverige relativt liten. Det finns 
inte längre någon turbintillverkare i landet. Vindkraftsprojektörer och elbolag köper istället in 
utlänska aggregat. Det skapar naturligtvis sysselsättning när lokala företag utför mark- och 
montage-arbeten när aggregaten sätts upp. Och turbintillverkarna utnyttjar i viss utsträckning 
svenska tekniker för att utföra service och underhåll. Dessutom finns etablerade svenska 
företag som levererar komponeter och delsystem till vindkraftsindustrin globalt, exempelvis 
SKF, ABB och NKT Cables. 
 
Men i denna växande marknad borde det också finnas en stor grogrund för nya svenska 
företag med innovativa lösningar inom vindkraft. 
 
Scandinavian Wind har fått ett uppdrag att inventera ny teknik och metoder som utvecklas, 
utvecklats och använts i vindkraftssammanhang i Sverige. 
 

 Vilka innovativa idéer och aktörer finns och har startat i Sverige? 

 Hur ser tekniken ut? 

 Vilka är möjligheterna med dessa innovativa lösningar? 

 Kan de leda till sänkta kostnader för vindkraften?  

 Vilka problem och motgångar stöter företagen på i sin iver att förverkliga idéerna? 

 Hur förmedlas kunskap mellan olika aktörer i Sverige, för att skapa nya idéer och 
företag? 

 Hur ser framtidsutsikterna ut? 
 
Denna rapport tar sig an dessa frågor. Syftet är att få en överblick och föra ut kunskap om 
företag och aktiviteter som pågår i Sverige, dels till olika aktörer i Västra Götaland men också 
till Energimyndigheten och aktörer på nationell nivå. 
 
Det bör påpekas att författaren har arbetat med utveckling av vindkraftstekniken sedan slutet 
av 1980-talet, de senaste sju åren som konsult. I den rollen har jag gjort uppdrag för flera av 
de granskade företagen. Därför är jag mer eller mindre förtrogen med detaljer i respektive 
företags teknik. Det finns också sekretessavtal med företag, som jag inte får bryta. Möjligtvis 
kan jag mot den bakgrunden vara partisk i mina omdömen, vilket dock inte har varit avsikten. 
 
Rapporten har finansierats av Power Väst och omfattar två veckors arbete. 
 

  

http://www.svenskvindenergi.org/statistik
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4 Innovationsföretag som ingår i studien, uppdelat på olika kategorier 

Nedan följer sammanställning över de företag som rapporten följt upp, sorterat på olika 
kategorier. Det finns säkerligen fler innovativa företag än dessa men projektets ramar har inte 
medgett någon djupare inventering av ytterligare företag och deras eventuella inriktning på 
innovativa vindkraftslösningar. 

4.1 Kategori vindmätning 

Att mäta vindhastigheten på en plats är avgörande för att kunna prediktera produktionen från 
en eventuell vindpark just där. Det vanliga är att sätta upp en mast där anemometrar eller 
andra sensorer för vindmätning är fästa. Masten behöver registrera data under ett år för att 
tillförlitliga mätdata ska erhållas. 
 
Istället för att resa en mast och underhålla sensorer på hög höjd finns andra tekniker för att 
mäta vind. Ett svenskt företag AQSystem har en lösning som bygger på markbaserad Sodar-
teknik. Annan teknik för vindmätning är Lidar, som i huvudsak mäter vinden horisontellt. Ett 
svenskt företag i den nischen är Windvector. 
 
Att mäta vind är relativt fristående från vindturbin-industrin. Deras produkter kan också ha en 
marknad för andra tillämpningar, vilket breddar användningsområdet. 

4.2 Kategori övervakning av vindkraftverk 

Med dagens vindkraftverk följer normalt ett sk SCADA-system som ägaren kan logga in i, för 
att se vissa övergripande storheter. Dessa är mer eller mindre överskådliga och lättanvända.  
 
Ett svenskt företag, Greenbyte, har tagit fasta på att göra det lättare och roligare att följa och 
övervaka turbiner, för den som äger eller ansvarar för dem. Med fler och fler användare har 
det också skaptas underlag för analyser med ”Big Data-metoder”. 

4.3 Kategori drift och underhåll av vindkraftverk 

Roofac Wind arbetar med inspektioner och lagningar av vindkraftsblad. För att underlätta det 
arbetet har en innovativ mobil arbetsplattform utvecklats 
 
En aspekt som direkt kopplar till drift av vindkraftverk är isbildning på bladen, som är ett stort 
problem i norra Sverige. Lindskog Innovation har utvecklat en teknik för detektering och 
borttagning av is på blad. 

4.4 Kategori styrning av vindkraftverk 

Vindkraftverk idag har normalt ett inställt läge, maximal energiproduktion utifrån givna 
vindförutsättningar. Några tillverkare erbjuder turbiner med olika förinställning för lägre 
ljudemission. I princip innebär det bara att varvtalet dras ner, vilket samtidigt påverkar 
prestanda, alltså något lägre produktion. 
 
Med fokus på ett livscykelperspektiv och optimalt utnyttjande av vindkraftverken så kan 
vindkraftverk styras individuellt med olika typer av restriktioner beroende på omvärldsfaktorer. 
Det kan exempelvis innebära att dra ner effekten för att skapa bättre vindförutsättningar för ett 
bakonvarande aggregat eller för att helt enkelt spara på material och underhåll i tider när 
elpriset är lågt. Inga svenska företag i denna kategori har identifierats.  

4.5 Kategori blad 

Bladen till vindkraftverken är en ytterst vital och strategisk del. Därför vill många 
turbintillverkare ha fullständig kontroll på både design och tillverkning. Dock finns det exempel 
på fristående oberoende bladtillverkare som specialiserat sig på att utveckla och tillverka blad 
på beställning och i samarbete med turbintillverkare. Några av dessa finns i Europa, 
exempelvis LM, Euros, Aeroblade. Dock har LM nyligen blivit uppköpt av General Electric. Så 
deras oberoende ställning kan ifrågasättas. 
 



    

Datum Titel Sida 

2018-09-10 Inventering av ny teknik och metoder inom vindkraft i Sverige 6/31 

Referensnummer Författare Säkerhet 

SWE-0160-A Anders Wickström Publik 

 

I Sverige har ett företag startat som med en annorlunda teknik försöker etablera sig på 
marknaden. Företaget heter Winfoor och samarbetar med Marstöms.  

4.6 Kategori torn 

Tornen till vindkraftverken är normalt en mindre strategisk komponent. Dess funktion är att 
bära turbinen till hög höjd till lägsta möjliga kostnad. Därför är det vanligare att tornen tillverkas 
av oberoende företag som specialiserat sig inom denna nisch. På senare år har prispress på 
vindkraftverk medfört att många turbintillverkare köper tornen från länder med billigare 
arbetskraft, exempelvis Kina. 
 
I Sverige finns ett par företag som med helt olika koncept försöker etablera sig på marknaden 
för torn. Ett är ERIGOVIS som jobbar med alternativ sammansättningsteknik och ett annat är 
Modvion som jobbar med alternativt material, i detta fall trä. 

4.7 Kategori fundament 

Tornen måste fästas i ett fundament för att stå stadigt. Det finns olika typer av fundament 
beroende på hur platsen ser ut. På platser med löst markmaterial, som sand jord och lera 
lämpar sig gravitationsfundament, som i princip bygger på en relativt stor gjuten platta. Dess 
storlek och gravitationstyngd gör att aggregatet inte välter vid extrema belastningar. Ett 
svenskt företag med lång erfarenhet av gjutna konstruktioner i betong är NCC, som är aktiva i 
denna nisch. Än så länge finns ingen särskild innovationshöjd i denna typ av arbete men NCC 
satsar egenfinansierad forskning för att bättre förstå och utveckla metoden. 
 
På platser med berg lämpar sig bergsförankring bättre. Det innebär att ett betydligt mindre 
fundament hålls på plats med stag, som fästs i djupa hål som borrats i berget. Även detta är 
relativt traditionell teknik, som också används för brofästen och liknande arrangemang. 
 
En speciell typ av fundament utvecklades för Sveriges första vindpark i sjö, Vindpark Vänern. 
ReWind utvecklade en metod med förspända betongringar som tillverkades direkt vid kaj. 
Dock verkar inte denna innovativa lösning ha tagits vidare som en kommersiell idé. 
 
När det kommer till havsbaserade vindkraftverk är det idag mest förekommande lösningen en 
monopile. Det är i princip ett stålrör som hamras ner i havsbotten, tillräckligt djupt för att hålla 
vindkraftverket på plats i alla vindar. Metoden har relativt stor miljöpåverkan under själva 
pålningen, då det starka ljudet från hammarslagen kan slå ut djurlivet inom hundratals meters 
radie från platsen.  
 
Ett svenskt företag, Marcon, har utvecklat ett innovativt koncept som alternativ till monopile-
fästet. 
 
På djupare vatten blir bottenfasta fundament dyrare. Därför utvecklas nu olika typer av 
flytande fundament. Denna teknik har på senare år testats i fullskala med några olika typer av 
koncept. Längst har det norska konceptet Hywind, med stöd av Statoil kommit. En första 
kommersiell park håller nu på att sättas upp i Scotland. 
 
Flytande plattformar har många fördelar jämfört med bottenfasta arrangemang men tekniken 
är ännu inte i industriell skala och därför dyrare än bottenfasta vindkraftverk. Flytande vindkraft 
kommer med all sannolikhet att få en mycket stor internationell marknad inom en snar framtid. 
Därför har en uppsjö av koncept och idéer presenterats och testats de senaste åren. 
 
Två svenska företag har utvecklat innovativa flytande fundamentlösningar, Flowocean och 
Hexicon. 

4.8 Kategori vertikalaxlade vindkraftverk 

Vertikalaxlade vindkraftverk har utvecklats och testats sedan långa tider. I bland annat 
Canada var man tidigt ute och byggde Darrieus -turbiner i MW-klassen på 1980-talet (namnet 
kommer från den franske ingenjören Jean Marie Darrieus, som patenterade metoden 1926).  
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Trots de många försöken har tekniken inte blivit någon kommersiell framgång, vilket kanske 
kan förklaras med de pulserande lasterna och den lägre aerodynamiska prestandan. Men 
några företag arbetar vidare med tekniken. I Sverige finns Vertical Wind som utvecklat en sk. 
H-rotor med raka blad för placering på land. Ett annat föetag, Seatwirl, kombinerar den 
vertikala H-rotorn med ett flytande fundament för havsplacering. 

4.9 Kategori alternativa vindkraftlösningar 

Det utvecklas också alternativa principer och koncept för att utnyttja vindens energi. Ett 
svenskt företag, ECOMB Ocean Recycle, har utvecklat teknik för att använda vindkraft för 
både framdrift och elproduktion på fartyg. 
 
I denna kategori hamnar också lösningar för hybridsystem, företrädesvis autonoma system 
som kombinerar olika energikällor för att hålla igång lokala nät med elkraft. Teroc är ett företag 
som har en teknisk lösning på detta område. 
 
 
5 TRL-nivåer 

Ett sätt att beskriva innovativa produkters mognadsgrad är att kategorisera dem i sk TRL-nivå, 
som innebär ett mått på hur långt i utvecklingen idén eller prototypen nått.  
 
Gränserna för de olika nivåerna är ganska tydliga. Men mitt intryck är att vissa företag också 
är innovativa med att hitta argument för att sätta deras teknologi på än högre nivå än vad 
definitionen anger. 
 
För respektive har jag gett min bedömning, utifrån definitionen nedan. 
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6 Aq System Stockholm AB 

Sodar (Sound Detection And Ranging) är en teknik som gör det möjligt att mäta vindprofiler 
med hjälp av ljud. Det fungerar på samma sätt som ett radarsystem men skickar ut ljudvågor 
istället för radiosignaler för detektering. 
 
Genom att mäta spridningen av ljudvågor ger sodaren användaren information om atmosfärisk 
turbulens. Systemet används huvudsakligen för att mäta vindhastighet vid olika höjder ovanför 
marken, men även den termodynamiska strukturen i atmosfärens nedre lager. 
 
Den Sodar som utvecklats av AQSystem är ut-
formad med ett speciellt antennsystem som mäter 
ett tredimensionellt vindfält med hög noggrannhet. 
AQ510 Wind Finder sänder korta kraftfulla ton-
pulser i tre riktningar med en separation på 120 
grader. 
 
Systemet har utformats med skyddade högtalar-
element, där ljudet speglas av paraboliska skivor, 
vilket hjälper systemet att mäta vind i kraftigt regn 
och snöfall. 
 
AQSystem har lång erfarenhet av att tillhandahålla 
lösningar för att mäta vindförhållanden med hjälp av 
Sodar-teknik. Den senaste produkten, AQ510 Wind 
Finder, har sålts i flera hundra enheter till kunder i 
40 olika länder runt om i världen. 
 

Figur 2    AQ510 Wind Finder ute i fält 
 
Designen av AQ510 Wind Finder gör den till ett helt mobilt system. Antenn och elektroniska 
enheter, tillsammans med strömförsörjning, kombineras i en släpvagn som gör systemet 
enkelt att installera och underhålla. Det behövs inget bygglov. 
 
Enheten kan mäta vindprofilen upp till 200 meters höjd.  
 
Systemet har använts och testats med mycket bra resultat av välkända branschoperatörer, 
inklusive: Garrad Hassan, Airtricity, Vattenfall och Nordex. AQSystem har därför ett antal 
oberoende valideringsrapporter som visar att den ligger inom 2% noggrannhet, med en 
genomsnittlig noggrannhet på 0,16%.  

6.1 Författarens tankar och kommentarer kring Aq System och dess teknik 

Eftersom vindhastigheten är så avgörande för ett vindkraftverks energiproduktion har banker 
och andra finansieringsinstitut agerat försiktigt och konservativt för att känna trygghet i 
mätdata. Därför har vindmätningar med traditionell mast varit den dominerande metoden. 
 
Men allteftersom alternativa tekniker blir mer och mer beprövade och robusta så kanske den 
hållningen har ändrats. Aq Systems system ser ju ut att vara en kommersiell produkt på en 
global marknad. 
 
Förutom Sodar-teknik finns också konkurrenter som använder Lidar-teknik på liknande sätt 
med mätutrustning stående på marken. Vilken teknik som är bäst har jag inte kompetens att 
ha någon åsikt om. Men utifrån AQSystems omsättning, på mellan 12 och 15 miljoner de 
senaste åren, så förefaller produkten kommersiellt gångbar. 
 
Min bedömning blir TRL = 9. 
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7 Windvector AB 

Windvector är ett litet high-tech bolag med ägare som har ett förflutet från SAAB, och särskilt 
inom laserområdet. 
 
Tekniken innebär att en koherent laserkälla utnyttjar doppler-effekten genom att lysa på 
partiklar, s.k. aerosoler, som med vindens fart far genom luften. Det reflekterade ljusets fas 
från areosolerna jämförs med det ljus som emitteras från lasern. Fasskillnaden mellan ljusen 
är då ett mått på vindhastigheten. 
 
Lidarutrustningen är tänkt att vara placerad på nacelletaket eller navet. För att mäta på ett 
bestämt avstånd, fokuseras det emitterade ljuset så att fokus hamnar där man önskar 
genomföra sin mätning, t ex 100m framför nacellen. Windvectors lidar var dessutom utformad 
så att mätningen sker fördelat på fem olika punkter framför vindkraftverket, med mätpunkterna 
fördelade som en femma på en tärning. Vinkelseparationerna mellan punkterna är i 
storleksordningen 20 grader. Således kan man inom en sekund få en hygglig bild av det 
inkommande vindfältet såväl i sida som i höjd. 
 
Windvector installerade ett Lidar-system på ”Big Glenn”, GE:s vindkraftverk i Göteborg på 
4.1MW. Resultatet visade på en synnerligen god överensstämmelse med de övriga 
instrumenten uppställda för att mäta vinden framför rotorbladen. Försök pågick under mer eller 
mindre ett halvår med kontinuerliga mätningar.  

 

 

 
 
 
Figur 3   Principskiss som visar hur lidartekniken fungerar 
Laserstrålen sänds ut mot partiklar som färdas med vinden (röd). 
Den från partikeln reflekterade laserstrålen (svart) får ett frekvensskift som beror på 
hastigheten på partikeln (Doppler-effekt) 
Fasskiftet Δφ mäts och databehandlas => Hastighetsinformation 
Två laserstrålar ger vindriktningen i t ex horisontalplanet 
 
 
I ett annat projekt och med en annan typ av teknik, har Windvector tagit fram en laserbaserad 
utrustning för att på avstånd avgöra om det är ispåväxt på vindkraftverkets rotorblad. Tekniken 
är att med olika våglängder samtidigt belysa objektet, studera den reflekterade signalen från 
de olika våglängderna. Ett antal försök genomfördes i Chalmers Cold Climate Chamber, där 
en del av ett riktigt rotorblad förseddes med såväl snö, som is och vatten. Bladet belystes på 
håll, ca 10m, och skillnaderna från de olika våglängderna och beläggningarna på bladet var 
mycket signifikanta. Dock medger inte metoden några möjligheter att mäta mängden is eller 
snö. 
 
Ett ägarbyte genomfördes 2018-08-29, som innebär att Stellan Wickström nu ensam har 
kontrollen över bolaget.  
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7.1 Författarens tankar och kommentarer kring Windvector och dess teknik 

När WindVector lanserade sin idé och produktprototyp för tio år sedan så fanns det nog en 
övertro på systemets möjlighet att öka vindkraftverkens effektivitet genom att mäta 
vindhastigheten något hundratal meter framför turbinen. Kanske förstod man inte riktigt hur 
vindkraftverken fungerar och de aspekter som branschen jobbar inom. 
 
Vindkraftverken använder i princip hela rotorn som vindmätare och styr pitchsystemet utifrån 
aktuellt varvtal. Värdet av information om vindhastighet är därför begränsad. Viss feed forward 
ger också anemometern på nacelle-taket. Den har systematiska fel som påverkar 
absolutvärdet. Men med sin ringa tröghet ger den en snabb signal om de stora förändringar 
som sker i vindhastigheten, innan rotorn har hunnit accelerera. 
 
Lidarutrustningen är en avancerad teknik och torntoppens naturliga rörelser har inverkan på 
signalernas kvalitet och resultat. Det är dessutom ett ytterligare system som ska underhållas. 
Och om det inte fungerar måste vindkraftverket kunna köras ändå.  
 
Men tekniken kommer troligtvis att kunna få större betydelse i framtiden, när aggregatens 
storlek ökar och lidarutrustningens prislapp minskar. Den relativa extra kostnaden för lidarn 
blir därmed dubbelt mindre. Hur lidarn ska användas och vilka algoritmer som ska köras är 
frågor som behöver utvecklas vidare. Kanske ska lidarn hellre titta bakåt än framåt, för att med 
girsystemets hjälp styra vaken så att bakomvarande aggregat blir mindre stört? 
 
Jämför med bilar och alla extra sensorer som hjälper till att upptäcka och varna för saker i 
dess omgivning. Det är avancerade system som går att återkoppla. På samma sätt kommer 
vindkraftverken att utrustas med fler och mer avancerade sensorer för smart övervakning och 
optimal drift. Där har lidarn en plats. Både för att mäta vind men kanske också is på bladen. 
 
Windvector har idag ingen omsättning. Min bedömning blir TRL = 6. 
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8 Greenbyte AB 

Greenbyte har utvecklat en specialiserad mjukvarulösning, kallad Breeze, som monitorerar 
produktion och larm från turbinerna i realtid. Programvaran är avsedd för vindkraftsägare, 
operatörer eller investerare för att övervaka, hantera, analysera, planera och förutse vad som 
sker i ett vindkraftverk eller en vindkraftspark. Med hjälp av SCADA Data från varje enskilt 
vindkraftverk bygger Breeze upp en databas som gör att vindkraftverk och dess prestanda och 
andra storheter kan jämföras med andra aggregat i parken eller på andra platser i världen. 
 
Gränssnittet mot användaren är enkelt och anpassat för personer som inte nödvändigtvis är 
experter på området utan snarare vill ha snabb och överskådlig övergripande information.  
 

 
Figur 4   En vy av det gränssnitt som Breeze visar användaren på turbinnivå. Längre ner i 
denna vy visas också energiproduktion, larm mm. Det finns också park- och portföljnivåer. 

8.1 Författarens tankar och kommentarer kring Greenbyte och dess teknik 

SCADA Data är för vindkraftsingenjören vanligtvis mindre intressant eftersom signalerna är så 
lågupplösta, dvs de innehåller få mätvärden per tidsenhet, vanligtvis ett mätvärde var 20:e 
sekund. Därför är dessa data svåra att använda för att analysera enskilda händelser eller hur 
vindkraftverket beter sig i detalj.  
 
För andra användare, med mindre intresse för detaljer, ger gränssnittet en god överblick över 
drift och produktion.  
 
När antalet turbiner och deras drifttid i databasen blir riktigt stort, så går det att ta fram 
statistiskta underlag som kan användas för att bättre förstå och prediktera framtida händelser. 
Att kunna jämföra energiproduktionen med egna och andras aggregat gör att det blir lättare att 
gå vidare med åtgärder, om onormala avvikelser noteras. Andra typer av signaler, exempelvis 
temperaturer i olika delar av aggregatet är storheter med stor tröghet, som lämpar sig väl för 
lågupplösta data. 
 
Det enkla och genomtänkta gränssnittet mot användaren var nog initialt en viktig faktor för 
framgång. Med allt fler turbiner i databasen blir möjligheten till jämförelser med andra aggregat 
ett allt viktigare försäljningsargument. Det har visat sig vara framgångsrikt, med kunder runt 
om i världen. Greenbyte har en kraftig tillväxt och omsätter över 16 miljoner år 2016. Dock är 
rörelseresultatet negativt, vilket dock inte är ovanligt för snabbt växande företag. 
 
Min bedömning blir TRL = 9.  
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9 Roofac Wind AB 

Roofac Wind utför inspektioner på vindkraftverk. Bladinspektioner utförs normalt av personal 
som hänger i rep. Då går inspektionerna snabbt att utföra och stoppet blir så kort som möjligt. 
 
Efter inspektionen överlämnas ett inspektionsprotokoll med foto och filmdokumentation, samt 
ett eventuellt åtgärdsför 
 
Reparation av rotorblad utförs med hjälp av en avancerad plattform avsedd för vindkraftverk 
som hissas upp till området som ska repareras. Bladen behöver på detta sätt inte tas ner utan 
jobbet görs på plats. Därmed undviks kostsamma lösningar som till exempel kranar.  
 
Det är också möjligt att hyra plattformen om man önskar inspektera eller laga blad med egen 
personal. 
 

 
 
Figur 5  Foto som visar Roofacs mobila arbetsplattform vid reparation av blad. 
 
 

9.1 Författarens tankar och kommentarer kring Roofac Wind och dess teknik 

Skador och slitage på blad är ett problem. Därför är det utmärkt att det finns företag som 
specialiserat sig inom denna nisch, med metoder och utrustning som förhoppningsvis gör 
kundnytta.  
 
Rofac är inte ensamt i denna nisch och innovationshöjden är inte fantastiskt hög. Men 
företaget omsätter runt tre miljoner kronor och är lönsamt. 
 
Min bedömning blir TRL = 9. 
  



    

Datum Titel Sida 

2018-09-10 Inventering av ny teknik och metoder inom vindkraft i Sverige 13/31 

Referensnummer Författare Säkerhet 

SWE-0160-A Anders Wickström Publik 

 

10 Lindskog Innovation AB  

Lindskog Innovation har utvecklat och testat en ny metod för detektion och avisning av  
vindkraftverk. Metoden, som testats på ett vindkraftverk i drift, fungerar väl. Företaget hävdar 
att en framtida kommersialisering har goda möjligheter att öka produktionskapaciteten och 
därmed lönsamheten på befintliga och nya vindkraftverk i kallt klimat. 
 
Systemet består av två huvuddelar:  

 Uppvärmningsmoduler 

 Styrning, reglering och kommunikation 
 
Uppvärmningsmodulerna tillverkas i sektioner på 3*0.8 meter som appliceras på turbinbladen. 
Modulerna tillverkades i en specialplast med ett inbyggt elektriskt värmeelement, som består 
av en kopparväv. Modulerna kopplas samman så att de täcker den del av turbinbladen där 
isbildning vanligtvis uppstår. Modulen kan själv detektera när isbildningen börjar. Då aktiveras 
avisningen direkt. Systemet känner även av när avisningen är klar. 
 

 
Figur 6  Principiell bild visande tillverkningen av uppvärmningsmodulerna. 
 
Vid de prov som genomförts har varje blad utrustats med tre moduler. De olika modulerna 
anslöts med bandkabel till styr- och mätsystemet. Uppvärmningsmodulerna strömförsörjdes 
från maskinhuset via släpringar i navet. 
 
Systemet för att mäta is på bladen och avisa bladen övervakas och styrs autonomt. Det består 
av en styrenhet i maskinhuset, ett åskskydd vid navet och ett drivdon i varje blad.  
 
Kommunikation mellan styrenhet och drivdon sker via radio. Systemets status kan manuellt 
övervakas via en websida. 
 

10.1 Författarens tankar och kommentarer kring Lindskog Innovation och dess teknik 

Det finns ett antal olika tekniker för att värma bladen i syfte att få bort is. Förutom 
strömförande mattor, finns lösningar som skickar varmluft genom kanaler i bladet.  
 
I Sverige har man också forskat (på dåvarande SP) på mikrovågsteknik för bladuppvärmning. 
Det har mig veterligen inte resulterat i någon kommersiell produkt. 
 
Jag är inte rätt person att bedöma tekniken i Lindskog lösning för avisning. Det framgår inte 
heller tydligt hur ismätningen på bladen går till. 
 
I slutändan är det förstås kostnaden för systemet, både installation och drift, som behöver vara 
lägre än produktionsbortfallet. Och konkurrenskraftigt! Helt andra metoder finns där både 
helikopter och drönare testas för att bespruta blad med avisningsvätska. 
 
Min bedömning blir TRL = 6.  
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11 Winfoor AB 

Winfoor är ett spinoff-företag från Lunds universitet. Bakom företaget är en tvärvetenskaplig 
grupp forskare från matematik, strömningsmekanik och strukturmekanik.  
 
Förhoppningen är att vetenskapliga forskningsresultat ska resultera i ny och bättre teknik för 
vindkraftindustrin och att påskynda övergången till ökad användning av förnybar energi över 
hela världen. 
 
Winfoor menar att de är en föregångare inom rotorbladstekniken. Dess produkt, Triblade, är 
en teknik för storskaliga rotorblad i vindkraftverk. Den unika teknologin är ett 3-i-1-blad som 
sägs minska kostnaden för produktion och transport och göra bladen lättare. 
 

 
Figur 7  Bilder som visar Triblades bladkonstruktion. 
 
 
Tre slanka blad hålls samman genom en stöd-struktur eller ram som håller bladen på plats. 
Designen liknar den som fanns på gamla flygplan från början av 1900-talet, där planet hade 
två vingar på vardera sidan av flygkroppen.  
 
De extra stagen introducerar ett ökat motstånd (Drag) mot luften. Men Winfoor hävdar att 
bladens närhet avsevärt ökar den aerodynamiska prestandan, vilket ger Triblade en 
”enastående energieffektivisering”.  
 

11.1 Författarens tankar och kommentarer kring Winfoor och dess teknik 

För egen det har jag svårt att förstå hur eller varför den aerodynamiska prestandan kan bli så 
mycket bättre. Då hade väl knappast flygindustrin lämnat den tekniken bakom sig? Men 
produktionsmässigt kanske Triblade-bladen går att tillverka billigare än dagens konventionella 
blad?  
 
Det är känt att den övre teoretiska prestandagränsen (=Cpmax) för oändligt många och slanka 
blad ligger på 59 % samt att dagens kommersiella blad ligger över 50 %. Var Triblades 
prestanda ligger anges inte på företagets hemsida. Inte heller vilka tester som har genomförts 
för att visa på vilken prestanda bladen faktiskt får. 
 
Med det är inget hokus-pokus eller nytt under solen. Tankarna har, som sagt, prövats förr. 
Ersätt en vinge med flera, sinsemellan stagade vingar och addera respektive vinges bidrag. 
En fackverkskonstruktion kan göras materialeffektiv. Och prestandaförluster kan kompenseras 
med ett motsvarande längre blad.  
 
Så huvudfrågan är nog hur stora produktionskostnaderna blir, i jämförelse med traditionella 
blad. Det blir nog avgörande för företagets utveckling och framtid. 
 
Min bedömning blir TRL = 4. 
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Figur 8  Triblades bladkonstruktion består av tre blad, vars sammanlagda korda är lika stor 
som kordan för ett konventionellt. 
 
 

 
 
Figur 9  Triblade beviljades under 2017 ett betydande stöd från EU:s program Horizon2020. 
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12 ERIGOVIS AB 

EVERIGOVIS är ett ingenjörsföretag som fokuserar på att utveckla två egna patent vars 
huvudsyfte är att underlätta och förenkla logistiken vid byggande av vindkraftsparker. 
 
Det första, Erigoraise, går ut på att mindre prefabricerade element kommer till byggplatsen där 
de svetsas och monteras upp till ett torn med ERIGOVIS patenterade metod.  
 
Tornets sektioner kommer prefabricerade från 
fabrik i tremeterssektioner. Dessa reses med 
hjälp av en patentsökt lyftutrustning och svetsas 
och målas allt eftersom en ny sektion sätts på 
plats.  
 
Sektionerna produceras i inomhusmiljö som 
byggs upp runt tornet för att säkerställa kvaliteten 
på svetsar och målning. Logistiken för tornen i 
sektioner är den stora vinsten och blir markant 
bättre jämfört med dagens 20-meters sektioner. 
 
Domkrafter höjer upp tornet i ca 3 meters etapper 
så att element kan läggs på underifrån. Efter 
svetsning sänks domkraften för att sedan via 
omtag hissa upp den 4 meter varpå nya element 
kan förberedas för svetsning. Målning av 
elementens svetsskarvar sker under processen 
efter svetsning. 
 
En animering av processen visas med denna 
länk. 

Figur 10  Foto från test Erigoraise i fält  
 
Det andra patentet, Erigolift, bygger på att tornet används som kran för att hissa upp t.ex. 
generator och blad vilket medför att stora tunga lyftkranar inte behöver användas. 
 
Det handlar om en lyftanordning som ”klättrar” upp mot toppen av ett vindkraftverk och 
förankras runt tornet några meter under turbinen. Genom att lyftanordningen sitter runt själva 
tornet och tar spjärn ska man kunna lyfta upp tunga rotorblad, växelådor och andra 
komponenter upp till tornets topp.  
 
EVERIGOVIS hävdar att deras teknik klarar 
tunga lyft i betydligt högre vindförhållanden än 
vanliga kranlyft. Och kranen ska kunna monteras 
på vilket torn som helst som har en konisk form 
någonstans på tornet.  
 
I normala fall lyfter man med en kran som står på 
marken, men i hård vind svajar lyftet och det kan 
bli problem. 
 
En animering av processen visas med denna 
länk. 
 
Energimyndigheten satsade närmare två miljoner i 
stöd till en produktutveckling av Erigolift under 
2012. 

Figur 11  Konceptstudie av ERIGOLIFT 
 

 

 

https://youtu.be/9qsfnitzkNs
https://youtu.be/xsSP2FXfogk
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12.1 Författarens tankar och kommentarer kring ERIGOVIS 

Erigoraise kommer med en god tanke för att underlätta och förenkla logistiken vid byggande 
av vindkraftsparker. Deras tekniska lösning verkar också kunna eliminera behovet av 
bultförband, förutom i torntoppen. 
 
Men frågan är om företaget verkligen satt sig in i hur vindkraftstorn tillerkas idag och hur 
konkurrenssituationen ser ut. 
 
Halva plåtsegment är besvärliga att hantera som enskilda delar. Det förefaller svårt att hålla 
formen på dem när de ska lyftas och sättas på plats vid site. I fabrikerna bockas normalt 
torndelarna till 360-graders segment i en operation och svetsas till relativt styva rörsektioner 
direkt därefter. 
 
En annan aspekt är målning av tornet, som måste göras efter svetsningen. Det förefaller bli en 
intermittent operation som knappast kan uppnå samma kvalitet som man kan uppnå i de 
målarhallar som ligger i direkt anslutning till tornfabriken. 
 
Ytterligare en tanke är allt innanmäte som ska fästas i tornet, stegar, plattformar, armaturer, 
el- och signal-kablar etc. Det förefaller bli ett stort manuellt arbete att få in dessa delar efter att 
tornet svetsats ihop. Konkurrenterna monterar all denna utrustning i fabrikerna så att allt är 
färdigmonterat när torndelarna levereras till uppställningsplatsen. 
 
Det kan vara förklaringar till produkten inte har blivit kommersiell. 
 
Lyftanordningen Erigolift förefaller innehålla många komponenter att montera ihop. Det kostar 
dyrbar tid på plats. 
 
Dessutom behöver ett vajerfäste sättas upp på nacelltaket. Hur är takets geometri och struktur 
anpassad för att klara det? Och hur passar det med den öppning som ska göras för att kunna 
byta ut reservdelen? Det verkar troligt att utrustningen behöver anpassas till varje specifik 
turbinmodell och gör standardisering av produkten svår. 
 
Företaget saknar helt omsättning de senaste två åren. 
 
Min bedömning blir TRL = 5.  
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13 Modvion AB 

Vindkraftverken har under de senaste tjugo åren blivit allt större. Turbindiametrar på över 100 
meter är mera regel än undantag för nya landbaserade vindkraftsanläggningar. Transporterna 
av delar till vindkraftverk till uppställningsplatserna har därmed blivit en begränsande faktor för 
hur höga och stora aggregat som kan placeras på land. 
 
Ett svenskt företag, Modvion AB, utvecklar en ny teknik med trä som huvudsakligt tornmaterial 
för vindkraftverk. Med limträskivor, som bockas och limmas till cirkulära sektioner, tillverkas 
torndelarna som moduler i industrihallar med kontrollerad miljö. Delarna fraktas sedan i 
segment och sammanställs på plats. 
 
Modvion hävdar att tekniken möjliggör avsevärt lägre kostnader, effektivare transporter och en 
strömlinjeformad installation av torn över 120 meter, som i slutändan resulterar i mer 
kostnadseffektiva anläggningar. 
 

 
 
Figur 12  Illustration över Modvions modulära torndelar i trä, färdiga för transport till 
uppställningsplats. Figuren ger en antydan om dimensionerna. 
 

13.1 Författarens tankar och kommentarer kring Modvion och dess teknik 

Trä är ett konstruktionsmaterial som på senare år har blivit mer intressant i byggindustrin, där 
nya normer nu tillåter höghus i trä. Materialet har goda strukturdynamiska egenskaper med 
god dämpning. Beräkningar visar att trätornets egenfrekvenser, med cirka 25 % högre 
tornhöjd, blir ganska lika med motsvarande för ståltorn. Modvion tänker sig initialt att bygga 
sina torn 150 meter höga. Med dessa högre torn når vindkraftverket högre upp där vindarna 
också är starkare, vilket ger högre energiproduktion. Högre torn möjliggör också för större 
turbindiametrar. Trämaterialet har även hög utmattningshållfasthet och är en förnybar lokal 
råvara. 
 
Men det finns flera tekniska utmaningar. Skarvarna mellan sektionerna är känsliga och utsatta 
områden. Modvion har tagit fram en lösning för skarvarna, som nyligen testades med 
avseende på hållfasthet i provbänkar hos RISE. Resultaten var klargörande och medför en 
förutsägbarhet i dimensioneringen. Återstår att lösa hur nedersta sektionen, med 
dörröppningen ska se ut. 
 



    

Datum Titel Sida 

2018-09-10 Inventering av ny teknik och metoder inom vindkraft i Sverige 19/31 

Referensnummer Författare Säkerhet 

SWE-0160-A Anders Wickström Publik 

 

En annan teknisk utmaning är ytskiktet, som ska skydda trä materialet mot regn och skador. 
Vatten och fukt får inte tränga in vare sig på mantelytan eller i skarvarna. Här pågår ett projekt 
för att hitta en bästa lösning. 
 
Och även med tornmaterialet delat i sektioner så kan transportproblem uppstå eftersom 
trätornet kräver betydligt större torndiameter än motsvarande ståltorn. Orsaken beror på att 
stål klarar betydligt högre materialspänningar än trä, i absoluta tal. Räknat i förhållande till sin 
vikt blir dock trämaterialet starkare än stål. 
 
 

 
 
Figur 13 Illustration över Modvions lösning för transport av tornsegment och sammansättning 
av segmenten till tornsektioner, som sedan lyfts till vertikal position över fundamentet. 
 
 
Den största utmaningen blir nog ändå att skapa en marknad för sin lösning. Det kräver inte 
bara att i praktiken bevisa trätornens tekniska och ekonomiska fördelar utan också att få 
kunderna att överge sina invanda och väl beprövade traditionella ståltorn.  
 
Ett första steg blir att använda trätornstekniken på Chalmers forskningsturbin på Hönö. Där 
kommer det existerande ståltornet på 18 meter att bytas ut mot ett trätorn på 31 meter. 
 
Modvion var representerat på Energimyndighetens konferens ”Tema vind” som hölls i 
Stockholm 29 – 30 maj 2018. Företaget höll en presentation som kan ses via länken: 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energivarlden/energivarlden-tema-
vind/modvion---otto-lundman.pdf 
 
Min bedömning blir TRL = 3. 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energivarlden/energivarlden-tema-vind/modvion---otto-lundman.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energivarlden/energivarlden-tema-vind/modvion---otto-lundman.pdf
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14 ReWind Offshore AB 

ReWind använde en speciell typ av fundament för Sveriges första vindpark i sjö, Vindpark 
Vänern. På grund av speciella förhållanden, med stabil bergbotten och ringa vattendjup, togs 
de konstruktioner som kräver pålning bort. 
 
Fundamentet består istället av ett antal prefabricerade betongringar, vilka placeras ovanpå 
varandra. Dessa spänns sedan fast med genomgående spännstag direkt i sjöbotten. 
Betongringar tillverkades direkt vid kaj.  
 
Metoden att bygga med prefabricerade ringar är relativt enkel och kräver mindre betong än vid 
ett traditionellt betonggjutet gravitationsfundament. Ett större vattendjup kräver fler 
betongringar som med sin tyngd ger stabilitet.  
    
Denna metod är lämpligast och kostnadseffektiv på djup ner till 15 meter och förutsätter berg 
av hög kvalitet utan sprickbildningar. Det krävs därför noggranna geotekniska analyser för att 
hitta och bedöma lämpliga platser där verken kan installeras. 
 
 

 
 
Figur 14  Rewinds fundament av betong, som förankras i berget med stag som är ingjutna i 
fundamentet. Betongfundamenten gjöts på plats i hamnen innan de transporteras ut till sjöss 
för montering 
 

14.1 Författarens tankar och kommentarer kring ReWind-fundamentet 

Tekniskt sett har lösningen fungerat bra under många års driftstid i vattnet. Vissa problem 
tillstötte under monteringen, innan förspänningen dragits. Vågkrafter kunde vara så pass 
starka att ringar flyttade sig ur sitt rätta läge.  
 
Denna innovativa lösning har varit föremål för vidareutveckling i andra liknande projekt. Men i 
brist på marknad har den inte tagits vidare som en kommersiell idé. 
 
Min bedömning blir TRL = 9. 
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15 Marcon Wind Power AB 

Havsbaserad vindkraft har en mycket stor potential i Sverige. Framför allt har Östersjön stora 
arealer med mycket goda vindresurser och relativt många områden där vattendjupet inte 
överstiger 30 meter.  
 
Ett svenskt företag, Marcon Wind Power AB, har utvecklat en teknik för fundamentering av 
vindkraftverk till havs. Den bygger på ett flytande skrov som kan bogseras ut till förankrings-
platsen, med hela vindkraftverket monterat och klart från kaj. Väl på plats matas tre ben ner 
genom vattnet tills de når botten. Väl där lyfts skrovet någon meter och fylls med ballastvatten, 
vilket trycker ner förankringsfötterna djupare i botten. Genom denna förbelastning, på cirka 4 
gånger den tyngd som plattformen ska lyfta, sätter sig bottenmaterialet och stabiliserar 
plattformen. Därefter töms ballastvattnet ut och plattformen positioneras till angiven höjd. 
 
Marcon har skapat en film som visar principerna för hur plattformen kan användas, 
https://youtu.be/mrovwNqluDU 
 
 
 

 
 
Figur 15  Foto på Marcon Winds första prototyp för vindkraftsförankring. I ett första projekt har 
anläggningen använts för att bära upp en vindmast.  
 
 
Fördelar med konceptet är att hela montaget av vindkraftverket kan genomföras i ett anpassat 
hamnområde. Inga specialfartyg krävs för att genomföra förankringsarbetet till havs. Total 
installationstid är bara 16 timmar, enligt Marcon Wind. 
 
Vidare verkar förankringen betydligt skonsammare för miljön än det mer vanligt före-
kommande monopile-förankringen, som innebär att ett stålrör på över 5 meter i diameter 
(beroende på vindkraftverkets storlek) bankas djupt ner i botten, vilket skapar stora 
ljudemissioner på långa avstånd. Beroende på bottentyp kan Marcons ”fötter” på benen 
anpassas för varje plats. 
 
Vid eventuella fel eller andra orsaker kan vindkraftverket relativt enkelt flyttas, antingen för 
reparation i kaj eller till annan plats.  
 
En ytterligare fördel är plattformens kalkylerbara restvärde, som enligt Marcon är högt. 
Järnskrot har alltid ett värde! 

  

https://youtu.be/mrovwNqluDU
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15.1 Författarens tankar och kommentarer kring Marcon Winds fundamentet 

Konstruktionen ser spontant bra ut, ett uppfinningsrikt sätt att sätta vindkraftverk till havs, på 
relativt blygsamma djup. Vid en första anblick kan benen och infästningen mot botten och 
skrovet upplevas som vek. Det kan resultera i låga resonansegenfrekvenser och eventuell 
instabilitet vid vissa lastfall. Marcon hälsar att strukturen är genomräknad och certifierad enligt 
ABS mobile offshore units, vilket nyligen förnyats av Bureau Veritas. 
 
En annan faktor är möjlig korrosion i framförallt 
benen, som delvis ligger i splash-zonen. Även 
detta är enligt Marcon löst. Henrik Wall på Lunds 
universitet har kartlagt korrosionshastigheten och 
kommit fram till att avrostningen är 0.1 mm per år, 
vilket man tar hänsyn till i dimensioneringen. 
 
Vintertid kan eventuell is skapa stora tvärkrafter 
som riskerar att deformera och förstöra strukturen. 
En struktur fastfrusen i ett istäcke riskerar också att 
skapa en annan strukturdynamisk situation, med 
risk för dynamiska förstärkningar av laster.  
Marcon menar att företaget hanterar även detta, 
det ligger i klassificeringen. Både Bassoe och 
Skanska har räknat på is. I svåra fall kan 
isbrytarkoner monteras. 
 
Så varför ser vi då inte denna typ av lösning på 
vindkraftverk till havs? Marcon menar att politiken 
är det största hotet mot branschen. Det finns ingen 
marknad i Sverige för havsbaserad vindkraft. Det 
finns ingen politisk vilja att satsa där. Därför händer 
ingenting och Marcon, som är ett affärsdrivande 
bolag, fokuserar på andra marina nischer. 

Figur 16 Intyg från Bureau Veritas.  
 
Så är det säkert i Sverige. Om de tekniska aspekterna fungerar och är lösta så blir en 
kostnadsfråga och hur villig branschen är att våga ta risk och testa nya lösningar. 
 
För att få ekonomi med detta fundament krävs att investeraren verkligen tar hänsyn till alla 
kostnader och konsekvenser under hela livstiden, vilket inkluderar rivning av anläggningen 
efter dess levetid. Marcon känner väl till de höga kostnaderna för demontering i submarina 
operationer till havs eftersom de har uppdrag att riva fasta anläggningar, som de själva varit 
med om att bygga.  
 
Marcon Wind var representerat på Energimyndighetens konferens ”Tema vind” som hölls i 
Stockholm 29 – 30 maj 2018. Företaget höll en presentation som kan ses via länken: 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energivarlden/energivarlden-tema-
vind/marcon---jorn-ryberg.pdf 
 
Min bedömning blir TRL = 7. 
 
MarCon-Gruppen består av följande företag: 
Svensk Sjöentreprenad AB 
Frog Marine Service 
Stockholms Vattenentreprenader AB 
Marcon Teknik AB 
Marcon Wind Power AB 
Bogserteam Öresund AB   

 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energivarlden/energivarlden-tema-vind/marcon---jorn-ryberg.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energivarlden/energivarlden-tema-vind/marcon---jorn-ryberg.pdf
https://www.sse-ab.se/
https://www.marconwind.com/
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16 Flowocean AB 

Ett svenskt företag, Flowocean AB, har utvecklat ett flytande fundament för vindkraft under tio 
års tid. Konceptet och monteringsproceduren är i princip följande: 
 
Den flytande vindkraftplattformen byggs i ett varv eller liknande anläggning intill havet. Där 
monteras även de två vindkraftverken som konceptet består av. 
 
Under tiden förankras en boj i havet, på den plats där aggregatet ska stå. Bojen förankras 
med ett antal stag (per idag 4st) ner till botten, där sugankare håller stagen på plats. Liknande 
sugankare används för infästning av oljeplattformar och är en standardlösning i flera olika 
tillämpningar. Kraftöverföringskablar från land leds längs botten och stagen till bojen.  
 
Den färdigmonterade vindkraftplattformen bogseras sedan ut till bojen och pluggas in i 
densamma med en ”plug and play”-infästning. Hela plattformen är sedan fri att rotera runt 
bojen, där aggregaten normalt opererar nerströms bojen och passivt följer vindriktningen.  
 
Plattformen liknar ett U med ett horisontellt stag mellan tornen, där den nedre horisontella 
delen fylls med ballast-vatten för att sänka plattformen till lämpligt djup. Konstruktionen görs 
styv i riktningen mot bojen med hjälp av ett vajersystem. Vajrarna kan ta höga krafter i 
förhållande till sin vikt, utan att överföra några böjmoment in i konstruktionen.  
 

 
 
Figur 17  Illustration över Flowoceans lösning för flytande vindkraft. Notera bojen som sitter 
uppströms aggregaten, i vilken en längsgående balk är fäst. 
 
Flowocean beskriver sina fördelar med ett antal ledord: 
 
Plug & play 
Innovativ plug & play-funktion. FLOW-enheterna är helt tillverkade och testade på ett varv, 
vilket innebär att installationstiden till havs kan minimeras. Inga speciella fartyg krävs och 
installationen kan ske vid högre vindhastigheter än vid lyft från fartyg till bottenfasta 
installationer. Vid större översyn kan FLOW-enheterna enkelt bogseras till varv för eventuell 
reparation. 
 
Mjukt och flexibelt 
Flowocean är medvetet byggt med elastiska vajrar och botteninfästningar som tillåter att 
strukturen rör sig inom givna beräknade gränser. Strukturen samverkar därigenom med 
krafterna från vågor och vindar på ett mjukt och flexibelt sätt vilket resulterar i hög tillförlitlighet 
och lång livslängd. 
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Låg vikt 
Flowocean har genom sitt koncept lyckats sänka vikten jämfört med de flesta andra flytande 
vindkraftsplattformar. 
 
Standardiserad 
FLOW-enheterna är standardiserade med delsystem som är beprövade från andra 
tillämpningar, vilket möjliggör ökad kostnadseffektivitet när de byggs i stort antal. Vidare kan 
förtöjningssystem delas mellan flera enheter, vilket ytterligare sänker installationskostnaden. 
 
Bevisad teknik, innovativ design 
Flow-tekniken är en optimal kombination av Tension Leg Platform(TLP) and Semi-
Submersible. Detta ger Flowenheten fördelarna med båda principerna och låter enheten vara 
robust, lätt och kostnadseffektiv. Genom att använda två mindre turbiner på samma plattform 
har FLOW-lösningen fördelar över en större med samma totala nominella effekt: 
- Lägre kostnad per installerad MW 
- Kortare vakar 
- Lägre teknikrisk med två mindre, beprövade WTG: s än en större obestämd WTG 
 

16.1 Författarens tankar och kommentarer kring Flowocean 

Flytande vindkraft är en relativt ny företeelse inom vindkraft. Med fokus på havsdjup över 40 
meter siktar denna typ av vindkraft på att kunna konkurrera med bottenfasta installationer. Att 
flytande vindkraft inom en tioårsperiod kommer att ta stå för en stor andel vindkraft är nog 
uppenbart baserat på den utveckling som nu sker. Frågan är om svenska lösningar når 
kommersialiseringsfasen? 
 
Flowoceans konceptet har en fördel genom det system av vajrar som stabiliserar 
konstruktionen. Det gör att hela anläggningen blir förhållandevis lätt, jämfört med 
konkurrerande plattformar med samma installerade effekt eftersom vajer kan ta stora krafter i 
förhållande till sin vikt. Vajer överför inte heller några böjmoment.  
 
Strukturen kan göras slank vilket får vatten-strömmar och vågor att lättare passera igenom 
strukturen som därför ligger relativt stabilt i vattnet. 
 
Sugankare innebär en minimal påverkan, inga ljudemissioner och lätt att flytta. 
 
Infästningen mellan plattform och boj, ”plug & play-funktionen”, kräver säkerligen en hel del 
ingenjörsarbete och tester innan den kan anses tillförlitlig. Flowocean hälsar att så har skett 
och att man nu jobbar på en alternativ lösning som används inom olje- och gasproduktion i 
liknande marina miljöer och är därför väl utvecklad och beprövad. 
 
Stabiliteten behöver säkerställas i alla typer av extremväder och felfall som anläggningen kan 
råka ut för. Det inkluderar att allt material utnyttjas inom sina givna hållfasthetsgränser. Stag 
och infästningar under vattenytan påverkas över tid av påväxt av sjögräs, musslor och annat 
marint material, vilket förändrar strukturens egenskaper. 
 
Att bygga mindre prototyper för att visa på teknikens fördelar har begränsningar. Skalning av 
storleken till en mindre anläggning ger andra dynamiska egenskaper i förhållande till 
vågspektrum och kommer därför att röra sig betydligt mer än fullskaleanläggningen.  
 
Men kanske är det politiken som är det största hotet mot denna typ av anläggningar. Det finns 
ingen marknad i Sverige för havsbaserad vindkraft och inga initiativ för att stödja utvecklingen. 
Därför blir kanske finansieringen av de första prototyperna det störta hindret för utvecklingen 
av denna teknik. 
 
Min bedömning blir TRL = 4. 
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17 Hexicon AB 

Hexicon är ett privatägt, design- och teknikhus som 
utvecklar projekt och teknik för flytande multi-
turbinplattformar och grundades 2009.  
 
Konceptet idag bygger på att sätta två vind-
kraftverk på varje plattform.  En patenterad teknik 
gör det möjligt för plattformen att anpassa sig till 
vindriktningen, vilket ger turbinerna fri vind och 
maximerar energiutbytet. Detta öppnar för fler 
möjligheter med produktion från havsbaserad 
vindkraft i djupare vatten med goda vind-
förhållanden 
 
Hexicons konstruktion har konkurrensfördelar i 
parkformationer eftersom yteffektiviteten ökar när 
man har med två turbiner på samma fundament. 
På ett givet vattenområde kan Hexicons teknik 
installera ca 70% mer effektkapacitet än 
motsvarande single-turbiner som samma yta. Det 
ökar produktionen i området. Samtidigt krävs en  
mindre mängd kablar, vilket sparar i både CAPEX 
och installationsarbete.  

Figur 18 Hexicons senaste design för flytande plattform. 
 

 
 
Figur 19  Illustration som visar hur Hexicon ser sitt twin-koncept (till höger) och hur det 
utnyttjar given areal mer effektivt än traditionella monopile- eller single-unit aggregat (till 
vänster).  Hexicons video på YouTube förklarar styrkan med två turbiner per fundament: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Fn2MVieHJ4&feature=youtu.be 
 
 
Vidare kan underhållet rationaliseras, eftersom underhållspersonalen bara behöver landstiga 
en gång för att arbeta med två turbiner. 
 
Hela plattformen tillverkas och monteras i en torrdocka vid kaj på ett varv. Det gäller också 
installation av all utrustning inklusive torn och turbiner. Det ger ökad säkerhet och kvalitet 
under montaget. Alla tunga lyft sker från land, till skillnad från tex Statoils Hywind, som har en 
sk. spar, med stort djupgående. Då kan fundamentet inte stå nära kaj och tunga lyft måste 
istället ske från en enorm flytande kran (typ Saipem 7000) för installation av torn och turbin.   
 
Efter montering bogseras hela plattformen till önskad plats, där förankringssystemet mot 
botten och exportkablarna installeras. Och igen, eftersom bogseringen av en plattform 
levererar två turbiner så blir den övergripande installationen 50% snabbare än för 
turbinkoncept med bara en turbin. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fn2MVieHJ4&feature=youtu.be
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Förutom ekonomiska fördelar reducerar Hexicons twinturbinkoncept miljöpåverkan tack vare 
det minskade behovet av inter-array-kablar som behöver plöjas ner i havsbotten. Kraven på 
geofysiska och geotekniska undersökningskrav minskas också. 
 
Under 2015 och 2016 genomfördes bassängtester på MARIN i Nederländerna. Under 2016 
fick FORCE Technology uppdraget att mäta dragkoefficienter för över- och undervatten-
sektionerna av skrovet och turbinerna för att kalibrera den avancerade datormodellen som 
används i designarbetet. 
 
Därefter fick Hexicon kontrakt på ett fullskaleprojekt i Scotland, Dounreay Trì. Designarbetet 
var färdigställt så långt att tillverkningen kunde påbörjas. Totalt är närmare 100.000 ingenjörs-
timmar nedlagda i projektet, enligt Hexicons beräkningar. Allt tekniskt innehåll i projektet 
följdes och granskades av ABS för att tillslut nå en certifiering av hela projektet. Inga 
teknikhinder för att försäkra projektet påträffades. Försäkringspaketet upphandlades genom 
Willis. 

17.1 Författarens tankar och kommentarer kring Hexicons teknik 

Flytande vindkraft är en relativt ny företeelse inom vindkraft. Med fokus på havsdjup över 40 
meter siktar denna typ av vindkraft på att kunna komplettera de bottenfasta installationerna. 
Att flytande vindkraft inom en tioårsperiod kommer att ta stå för en stor andel vindkraft är nog 
uppenbart baserat på den utveckling som nu sker. Frågan är om svenska lösningar når 
kommersialiseringsfasen? 
 
Hexicon har under årens lopp gjort en lång resa, där olika turbinkonfigurationer på en flytande 
plattform testats och utvärderats. De första koncepten var multiturbinkoncept på en sex-kantig 
flytande struktur, därav företagsnamnet. Nu har man konvergerat till en flytande triangelformad 
plattform med två turbiner och liknar därmed flera andra flytande koncept. Det är bra. 
 
Att Dounreay Trì stoppades, pga finansieringsproblem i ett slutskede, var riktigt tråkigt. Jag 
och många med mig trodde Hexicons resa var över. Men företaget har inte gett upp utan 
använder sina erfarenheter och nerlagda arbete till att utveckla konceptet ytterligare, med en 
mindre plattform, lutande torn och förspänd bottenförankring. Det ser absolut ut som en 
förbättring. 
 
Två turbiner som står bredvid varandra, relativt tätt, är inget problem så länge som plattformen 
vrider sig som den ska i vindriktningen. Det kan vara en fördel, vakarna försvinner fortare 
nerströms vilket gör att plattformarna kan stå något tätare. 
 
Bottenförankringen med någon typ av ankare innebär en liten miljöpåverkan, inga 
ljudemissioner som monteringen av monopiles innebär. De är också relativt lätta att flytta. 
 
De marina villkor som denna typ av anläggningar påverkas av, korrosion och marin påväxt, är 
väl kända, hälsar Hexicon. De hanteras i regelverken.  
 
Leden som plattformen är fäst vid är en känslig komponent (singel point of failure) som både 
ska överföra krafterna som uppstår på plattformen och turbinerna, samt överföra elenergin 
från den roterande plattformen till den icke-roterande sjökabeln. Men denna typ av teknik har 
använts inom olje- och gasproduktion i liknande marina miljöer och är därför väl utvecklad och 
beprövad.  
 
Strukturen har alltså i det senaste modifierats igen, för att sänka materialåtgången i 
plattformen. För i slutänden är det troligtvis kostnaden för stål och tillverkning som avgör 
konceptets möjliga framgång. 
 
Att det inte finns någon marknad i Sverige för havsbaserad vindkraft är också ett stort hinder. 
Det bidrar till att det inte finns initiativ för att stödja utvecklingen. Därför blir kanske 
finansieringen av de första prototyperna det störta hindret för utvecklingen av denna teknik. 
Min bedömning blir TRL = 6.  
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18 Vertical Wind AB 

Vertical Wind är ett specialiserat teknikbolag inom vindkraftområdet som erbjuder innovativa 
och högkvalitativa kompletta system för att omvandla vindenergi till elektricitet. 
 
Företaget grundades 2002 för att kommersialisera 
den tvärvetenskapliga forskning som bedrivits vid 
Uppsala universitet inom vertikala vindkraftverk. 
Hans Bernhoff och Mats Leijon, bolagets två 
grundare, hade under lång tid undersökt 
möjligheterna för ett komplett system för vertikal 
vindkraft som genom att fokusera på driftsäkerhet 
och hög verkningsgrad, skulle kunna utgöra en mer 
produktiv och effektiv producent av el, jämfört med 
ett konventionellt vindkraftverk. 
 
Detta resulterade sedan i att Vertical Wind började 
tillverkningen av mindre vindkraftverk, som sedan 
skalades upp så att man år 2010 kunde bygga ett 
fullskaligt kraftverk om 200 kW. Detta är nu placerat 
i närheten av Falkenberg. Vertical Wind har skapat 
en film som visar aggregatet i drift, 
www.youtube.com/watch?v=Ox8_wMJUFZA 

Figur 20   200kW-aggregatet i Falkenberg  
 
De senaste åren har Vertical Wind tillverkat generatorer till andra aktörer inom vertikal 
vindkrafttillverkning, med generatorer på 200 kW upp till 1,5 MW. 
 
Idag har Vertical Wind valt att bygga kompletta vindkraftverk av mindre storlek, 124 kW, som 
klassas som ”Gårdsverk”. Det innebär att verket ansluts direkt till en användare som endast 
behöver ansöka om bygglov. Dessutom kommer användaren inte att behöva betala 
energiskatt på förbrukad el. 
 
”Med vår teknik har vi därmed hittat en ny nisch där dessa Gårdsverk kan placeras nära 
bebyggelse tack vare att vertikaltekniken är mycket tystare än den traditionella horisontala 
tekniken. Dessutom producerar de bra även vid turbulenta vindförhållanden.” 

18.1 Författarens tankar och kommentarer kring Vertical Winds teknik 

Grundidén bakom konceptet är enkel, turbinen har inga vridbara blad, turbinen behöver ingen 
girningsmekanism och man har en direktdriven generator placerad i marknivå. 
Det kan tyckas enkelt, med få rörliga delar. 
 
Men principen för den vertikalaxlade turbinen är inte enkel. Bladet får under sitt varv runt 
tornet uppleva mycket stora skillnader i den relativa vindens anfallsvinkel, vilket resulterar i 
varierande aerodynamiska förhållanden och pulserande laster över varvet. Dessutom 
passerar bladet både vaken från tornet och vakar från de andra bladen under sin färd 
nerströms. Utmattningslasterna blir därför förhållandevis stora i hela anläggningen, liksom 
risken för strukturdynamisk förstärkning och resonans. 
 
Det krävs förhållandevis mycket material för att fånga vinden i en given areal. Förutom bladen 
så behövs materialet i stagen för att skapa den rektangel som turbinen arbetar i. 
 
Det är också väl känt att den aerodynamiska prestandan är bortåt 20 % lägre än för 
horisontalaxlade vindkraftverk. 
 
Kanske är det orsaker som förklarar att vertikalaxlade vindkraftverk har haft så svårt bli 
kommersiella, trots många olika satsningar världen över under mer än 30 års tid. 
 
Min bedömning blir TRL = 7.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ox8_wMJUFZA
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19 Seatwirl AB 

SeaTwirl utvecklar en turbin för flytande vindkraft med en vertikalaxlad rotor. Med en unik 
design används havets flytkraft som ett lager vilket tar upp mycket av turbinens vikt. 
 
SeaTwirl kan förankras på djupare vatten än konventionella vindkraftverk vilket möjliggör 
installationer längre ut till havs där vindar är starkare. Det behövs inget system som ställer in 
turbinen i vindriktningen. Vertikala turbiner är oberoende av vindriktningen. 
 

 
 
Figur 21  Seatwirls illustration över hur en framtida havsbaserad vindkraftspark kan se ut.  
 
Underhållet blir enkelt genom att de delar som behöver underhåll är placerade i ett 
generatorhus som är lättillgängligt, precis ovanför vattennivån och under vindturbinen.  
Konstruktionens enkelhet reducerar tillverknings- och underhållskostnader jämfört med 
traditionella vindkraftverk.  
 
SeaTwirl tog 2015 i drift en första flytande prototyp utanför Lysekils kust. Aggregatet har varit 
uppkopplad mot nätet utan oplanerade avbrott sedan dess.  
 
SeaTwirl noterades på Nasdaq First North i slutet på 2016. 
 

 
 
Figur 22  Seatwirls första flytande prototyp på 30 kW utanför Lysekil. 
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19.1 Författarens tankar och kommentarer kring Seatwirls teknik 

Att flytande vindkraft inom en tioårsperiod kommer att ta stå för en stor andel vindkraft är nog 
uppenbart baserat på den snabba utveckling som nu pågår. Frågan är om svenska lösningar 
når kommersialiseringsfasen? 
 
Seatwirls konceptet har en unik fördel genom att trustlagret, som bär hela tyngden av 
anläggningen, består av det omgivande vattnet. Vattnet har mycket liten friktion, är 
underhållsfritt och gratis. Det enda mekaniska lager som behövs är det som sitter i generatorn, 
där rotationen mellan rotor och stator lagras med konventionella lager. 
 
Men vertikala turbiner har sina egenheter och utmaningar. Verkningsgraden är lägre, 
bladlasterna varierar mer över varvet och de horisontella stagen innebär extra material. 
 
För att få stabilitet i konstruktionen blir den vertikala del som fortsätter under vattenytan relativt 
lång, vilket kan vara ett problem under hantering och transport till uppställningsplatsen. 
 
Seatwirl hälsar att: 
”verkningsgraden mycket riktigt är lägre. Men det viktigaste är vad kostnaden för elen (kr/kWh) 
är i slutänden och inte vad man momentant får ut i verkningsgrad. Vi är övertygade om att tack 
vare enkelheten med färre rörliga delar och mindre underhåll kommer SeaTwirl-el bli 
billigare.”.  
 
Däri har Seatwirl helt rätt! Det är i slutänden kostnaden för energin, beräknat ur ett livscykel-
perspektiv, som ska räknas. I den ingår avvecklingen av anläggningen, där flytande 
anläggningar har en fördel relativt de monompile-lösningar som idag dominerar havsbaserad 
vindkraft. Att skära av en monopile i bottenlinjen är en dyr och komplicerad operation. 
 
Det vore väldigt roligt om Seatwirl och andra svenska flytande koncept kan visa att de blir 
billigare. 
 
Min bedömning blir TRL = 7. 
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20 ECOMB Ocean Recycle 

ECOMB Ocean Recycle (EOR) har utvecklat och patenterat en helt ny teknisk lösning – 
Selective Oxygenation – för att på ett effektivt sätt syresätta sjö- och havsbottnar som 
drabbats av övergödning och innehåller bottensediment med stora mängder fosfor och kväve.  
 
Detta sker från långsamtgående fartyg som drivs av vindturbiner och solkraft, helt utan 
bränsletillförsel.  

 
 
Figur 23   En principskiss som visar hur bottensediment kan syresättas miljöteknik. 
 
Behovet av syretillförsel till de döda havsbottnarna varierar avsevärt från ett område till ett 
annat, från en havsvik till en annan. EOR’s lösning, där syresättningen sker via Ecotube – ett 
spridarrör – nära havsbotten, ger ett optimalt resultat till ett attraktivt pris. Syrehalten mäts 
kontinuerligt och syre tillsätts enbart där det gör maximal nytta. Det påverkar inte ekosystemen 
vad gäller salthalt eller vattentemperatur.  

20.1 Författarens tankar och kommentarer kring EOR och dess teknik 

Att vindturbiner kan användas för framdrift är väl känt. Turbinerna kan fungera både som segel 
och elkraftgenerator. Med girsystemet kan trustkraften vridas inom vissa gränser och riktas för 
optimal kombination av framdrift och elproduktion i varje given vindriktning.  I forskningsprojekt 
tillsammans med Chalmers har tekniken optimerats och validerats med ett prototypfartyg, se 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/217076/local_217076.pdf 
 
För lastfartyg i kommersiell trafik är fartygets hastighet normalt så hög att relativa vinden som 
fartyget upplever ofta blir mer eller mindre motvind. Det begränsar segelmöjligheterna och 
förtjänsten med vindkraft på fartyg. I denna typ av tillämpning däremot, där havs- och 
sjöbotten ska syresättas, är inte fartygets hastighet viktig. Vindkraften på fartyget kan därför 
ge goda bidrag både till elproduktion och framdrift. 
 
Min bedömning blir TRL = 4 – 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17  Ett prototypfartyg som Stena 
lånat ut för test och validering av 
framdriftstekniken. 
 
   

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/217076/local_217076.pdf
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21 TEROC AB Vindkraft och hybridsystem 

Med en gedigen erfarenhet av vindkraft och hybridsystem, arbetar Teroc med 
konsultverksamhet, egen projektering och produktutveckling. 
 
I hybridsystem kombinerar Teroc olika 
genereringstekniker, såsom vindkraftverk och 
dieselkraftverk för att skapa ett vind-diesel-
system. Dessa system används på avlägsna 
platser utan elnätsanslutning och på platser där 
elnätet inte är tillförlitligt.  
 
TEROC har utvecklat ett, som de säger, unikt 
modulsystem, kallat TEROC Independent Power 
(TIP), som kan användas för en stor bredd av 
tillämpningar. Det omfattar generering, lagring 
och distribution av el. TIP kan användas för 
system med vindkraft, solceller, småskalig 
vattenkraft, dieselaggregat, batterier, 
bränsleceller, vattenpumpning/avsaltning, 
laststyrning och automatisk mätaravläsning. 
 
Fördelarna med hybridsystemet är framför allt 
mindre miljöpåverkan, bättre ekonomi, 
försörjningstrygghet och möjligheter till större 
samhällsnytta. 
 
 

Figur 24   TIP-Installation på Filippinerna  
 
En av de platser där ett TIP är i drift är vid Barnmissionen på Filippinerna. Skåpmodulen som 
visas på fotot levererades i samarbete med InnoVentum och ger avbrottsfri kraft till kritiska 
laster i kombination med förnybar energi på plats. 
 

21.1 Författarens tankar och kommentarer kring TEROC och dess teknik 

Teknik som kan användas för att hantera en alltmer volatil tillförsel av el i systemet kommer att 
bli alltmer viktig, när mängden förnybar el ökar och s.k smarta elnät tar plats. Men behovet i 
Sverige för relativt små anläggningar är nog liten, än så länge. Då får man istället leta andra 
typer av kunder och marknader med små lokala elnät exempelvis på öar i länder som saknar 
anslutningar till starkare nät. 
 
Jag har inte kompetens att bedöma TEROCs teknik. Men att bygga produkter för en marknad 
på avlägsna platser långt bort i världen kräver mycket energi och kraft. För drift och underhåll 
krävs lokala aktörers medverkan.  
 
TEROC har en liten omsättning och genererar ingen vinst.  
 
Min bedömning blir TRL = 8. 
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