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utbildningskoncept
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En stabil partner i vindkraftsutvecklingen
- sedan 1990
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för
projektutveckling och drift av anläggningar för
förnybar energi och erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i
Norden, Baltikum, Polen och USA.
Sedan starten 1990 har Eolus varit en pionjär i
branschen och vårt sikte är ständigt satt på
utveckling av framtida projekt för att bidra till
en hållbar utveckling.
Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare.
Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Mid Cap.

010-199 88 00
www.eolusvind.com
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Grundläggande vindkraftskunskap
Kursen vänder sig till beslutsfattare och handläggare vid lokala
myndigheter samt förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor, men
även till den som har ett intresse för dessa frågor och vill ha en fördjupad
kunskap.
Vindkraft är en viktig del i att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem i Sverige till
år 2040. För att underlätta omställningen, samt ge förutsättningar för en saklig och
rättssäker vindkraftsprövning, behöver samarbetet mellan olika aktörer förbättras och
förståelsen för vindkraftens förutsättningar och konsekvenser öka.

En utbildning som ger
ett effektivt stöd för kommuner
Allt fler kommuner berörs av vindkraftsetableringar och har en central och
ibland helt avgörande roll.
Vindkraftsprocesser är ofta mycket komplicerade och innefattar många olika intressenter,
som ska samspela på olika sätt. En vindkraftsetablering är en komplex process som
ställer höga krav på kunskap hos alla som tar del i prövnings- och beslutsförfarande.
Det gör att kraven på kompetens hos kommunerna hela tiden ökar, för att processerna
ska bli så effektiva och bra som möjligt i exempelvis översiktsplaneringen.
Svensk Vindkraft har länge jobbat med kunskap som ett av våra signum. Grundläggande
vindkraftskunskap är en utbildning som tagits fram som ett svar på ett ökat behov av
kompetensutveckling hos kommunerna, både inom förvaltning och i den politiska
organisationen.
Grundläggande vindkraftskunskap är en utbildning inom konceptet Fånga vinden.
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SYFTET MED UTBILDNINGEN:

• att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen.
• att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering.
• att förbättra samarbetet mellan kommunen och vindkraftens
intressenter.

WIND NOW ERBJUDER INTERNATIONELLA
VINDKRAFTSPARKSOPERATÖRER EN RÄTTVIS
OCH HÖGPRESTERANDE FULLSERVICE.

INDIVIDUELLA
UNDERHÅLLSPAKET
FÖR KONTINUERLIG OCH
HÖG TILLGÄNGLIGHET

DIGITALISERADE
PROCESSER

SNABBA
REAKTIONSTIDER

FÖRLÄNGDA
LÖPTIDER

OBEROENDE
UNDERHÅLLSKOMPETENS

www.windnow.de

REGIONALA
SERVICESTATIONER

MED SÄKERHET DEN BÄSTA LÖSNINGEN!

contact@windnow.de
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Om föreläsaren
Utbildningen genomförs av Hanna Lind, miljö- och tillståndsansvarig på Wind Sweden.
Hanna har 11 års erfarenhet från vindkraftsbranschen och har varit ansvarig tillståndskonsult/miljöprojektledare i ett 30-tal tillståndsprocesser från Simrishamn i söder i
Haparanda i norr. Hanna brinner för miljörätt, kommunikation och förståelsen för varje
plats unika förutsättningar.

Se introduktion
om utbildningen

Kontakta oss:
Tel. +46 10 788 18 00

Bli en av oss!
Våra medarbetares kompetens är vår grund.
Alla prestationer kan bara vara lika bra som människorna bakom.
Och tillsammans vill vi växa ytterligare. Vill du vara en del av det?

deutsche-windtechnik.com/career
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Designelement
{XXX}

Var med och bidra till
energiomställningen!
Säkra lönsamheten i din vindkraftspark genom
att satsa på nya lösningar.
• Öka produktionen genom aktiv W&S analys
• LTE-säkra din vindkraftspark
• Skapa intäkter från FCR lösningar
• Starta vätgasprojekt för alternativproduktion
• Installera batterilösningar för laddstationer
Vi hjälper dig att ta ett steg in i framtiden —
— samtidigt som du säkrar din investering.

kta

ta
Kon

SIDAN 7

oss

Vill du veta mer?
Ring Mats Ivarsson, Affärsutveckling, 0725-422548
eller skicka ett email till MAIVA@vestas.com.
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”En heltäckande utbildning
som gav bra insikter”
Ljusdals kommun är en av de kommuner som tagit del av den nya utbildningen Grundläggande
vindkraftskunskap. Under den halvdag som den digitala utbildningen pågick fick de 20 deltagarna mycket matnyttigt att ta med sig. Lena Svahn är vice ordförande i kommunstyrelsen
och menar att det funnits ett behov av att höja kunskapen om vindkraft generellt bland både
politiker och tjänstepersoner. Lena Svahn berättar att vindkraftsutveckling just nu är en mycket
aktuell fråga i kommunen.

Det pågår flera projekteringar, och det uppstår
lätt en negativ opinion bland de som bor nära de
utpekade områdena. Då tycker jag att man som politiker
inte blint ska följa opinionen, utan ha en helhetssyn på
utvecklingen. Där opinionen förstås ingår som en del.
/ LENA SVAHN, VICE ORDFÖRANDE I
KOMMUNSTYRELSEN, LJUSDALS KOMMUN

Renewable is never alternative
Tron på den gröna omställningen, som bröderna och grundarna till
Eurowind Energy ärvde av sin far, genomsyrar företaget än idag. Fadern
var en av de första vindkraftverkstillverkarna i Danmark och brödernas
intresse och fascination för vindkraften väcktes tidigt. Det som en gång
i tiden började med en investering i ett gårdsverk har idag vuxit till att bli
en ledande europeisk sol- och vindkraftsutvecklare.
På Eurowind Energy tror vi starkt på att förnybar energi aldrig är alternativ
– det är de fossila kraftslagen som är alternativa. Med fullt fokus på att
förverkliga sol- och vindkraftsprojekt tänjer vi på gränserna och ser på det
framtida energisystemet i cirkulära termer.
Sedan ett par år tillbaka driver vi flera banbrytande samarbeten inom
Power-to-X området där innovativ teknik används för att producera,
lagra och distribuera framtidens energiprodukter. I energiinfrastrukturprojektet Green Hydrogen Hub Danmark driver vi energiomställningen
på europeisk nivå och främjar synergierna mellan vår förnybara energiproduktion, Power-to-X teknologier och industrin.
Vi är den enkla länken till en komplex marknad och bygger starka relationer med en koldioxidneutral framtid i fokus. Med mångårig erfarenhet
av att utveckla, bygga och förvalta sol- och vindparker utgör vi en trygg
och långsiktig partner som investerar när andra håller igen.
Vi berättar gärna mer om våra projekt och ambitioner samt diskuterar
olika samarbetsformer för hur vi tillsammans kan säkra industrins och
samhällets energitillgång och påskynda den gröna omställningen.
Välkommen att kontakta oss!

Om Eurowind Energy
Eurowind Energy är en vindkraftsutvecklare som utvecklar, bygger, äger och förvaltar vindparker i hela Sverige. Det danska
moderbolaget Eurowind Energy A/S, med
över 200 anställda, har sedan grundandet
2006 byggt sol- och vindparker nästan
varje år någonstans i Europa.
I Sverige, där Eurowind Energy har varit
representerat sedan 2016, planeras
driftsättningen av flera vindparker med
start 2022.
Utöver Sverige är Eurowind Energy verksamma i bland annat Danmark, Tyskland,
Polen, Finland, Rumänien, Bulgarien,
Storbritannien, Sydeuropa och USA.
—
eurowindenergy.com
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Utbildningens upplägg
Grundläggande vindkraftskunskap hålls antingen fysiskt på plats i kommunens
lokaler, eller digitalt med förinspelat material med en livesänd workshop.
Utbildningen är upplagd i sex olika moduler, i två olika delar.

DEL ETT

VINDKRAFTSKUNSKAP

I den första modulen pratar vi om vilka förutsättningar som finns för vindkraftsutbyggnad,
framförallt på nationell nivå men i viss mån även på lokal nivå.
I den andra modulen går vi in och tittar på vilka miljömässiga, ekonomiska och sociala
effekter som kan uppstå från vindkraft, både negativa och positiva, under både bygg- och
driftfas. Vi gör även nedslag i vissa områden där det kan finnas ett extra stort intresse att
lära sig mer.
I den sista modulen går vi in på samspelet mellan vindkraftens intressenter och hur
komplext det samspelet kan vara.

Helt enkelt för dig
Modity är ett av Sveriges ledande energihandelsbolag. Vi är experter på hantering av förnybara
energitillgångar, med en snabbt växande vindkraftsportfölj. Modity är din partner i varje steg
mot att skapa en lönsam, förutsägbar och enkel hantering av dina vindkraftstillgångar.

www.modity.se
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DEL TVÅ

KOMMUNENS ROLL I VINDKRAFTSPROJEKTET

I del två kommer vi ner på lokal nivå. I den första modulen går vi igenom tillståndsprocessens
olika faser och vilken roll kommunen har i tillståndsprocessen.
I den andra modulen berör vi det kommunala vetot, både syftet med det och juridiken
bakom. Vi tittar även på de eventuella ändringar som kommer att göras när det gäller hur
vetot fungerar.
I den sista modulen går vi mer in på hur kommunen, på en lokal nivå, kan bidra till en
hållbar vindkraftsutbyggnad och vara en aktiv part i energiomställningen.

ENERCON

TRAILBLAZER FOR THE
WIND ENERGY TRANSITION.
www.enercon.de
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Vi fick veta att det här skulle vara en neutral
utbildning, det vill säga ingen propaganda för
vindkraft, något som är viktigt för oss. Och jag tycker att
det stämmer, det var en bra och heltäckande utbildning
som gav bra insikter i bland annat processer och roller”
/ LENA SVAHN, VICE ORDFÖRANDE I
KOMMUNSTYRELSEN, LJUSDALS KOMMUN

Utbildningen Grundläggande vindkraftskunskap
är viktig för att ge politikerna kunskap när de tar
beslut om vindkraftsetableringar. Jag har själv deltagit
i utbildningen och den ger insikt i problematiken, men
också möjligheterna, med en vindkraftspark”
/ MARI-LOUISE WERNERSSON,
F.D. NATIONELL VINDKRAFTSAMORDNARE

Foto: Vattenfall Vindkraft AB
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BOLAGET SOM VERKAR FÖR ATT
ACCELERERA HÅLLBAR UTVECKLING
- IDAG OCH FÖR FRAMTIDEN
Vi verkar engagerat och innovativt för att bidra till en globalt hållbar utveckling som omfattar klimat &
energi, cirkulärt resursutnyttjande, finansiell utveckling och socialt ansvar.
Vi samarbetar med såväl start-ups som etablerade internationella bolag.
Läs mer på www.hillforthdevelopment.com

Från bananskal till förnybar el – se hur vi, tillsammans med vårt
ägarbolag Tekniska verken, tar ansvar genom hela hållbarhetskedjan.

Hållbart
och självklart
Att bidra till en hållbar värld kan kännas stort, men vi på
elbolaget Bixia vill göra skillnad där vi kan. Tillsammans med
vårt ägarbolag Tekniska verken – det regionala energibolaget i
Linköping – utvecklar vi innovativa tjänster som gör det hållbara
valet enkelt. En del i detta är vårt arbete med att driva på
utbyggnaden av förnybar energi.
Tekniska verken är idag delägare i och utvecklare av flera
vindkraftsparker, från Falkenberg i söder till Sveg i norr. Parallellt
är vi på Bixia ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel
förnybar och lokalt producerad el.
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Därför är vindkraften viktig att satsa på
Åsikterna om vindkraft är många och i samhällsdebatten haglar argumenten för och emot.
Men vad stämmer egentligen? Här har vi på Svensk Vindkraft samlat en rad konkreta fakta,
som visar varför vindkraft är ett energislag värt att satsa på för landets kommuner.

EN VINST FÖR DEN BIOLOGISKA
MÅNGFALDEN

Hotet från klimatförändringen är akut. Fler och
fler inser vidden av den katastrof som hotar. Vi
befinner oss i ett läge där hela världen måste ställa
om. Den biologiska mångfalden är nära kopplad
till klimatet. Höjda temperaturer och förändrade
väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många arter om vi inte skyndsamt fasar
ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor.
I en ny rapport konstaterar Svenska Naturskyddsföreningen att vindkraften kan fyrdubblas i Sverige
utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom.

LÄGRE CO2-UTSLÄPP, CO2-AVTRYCK
OCH RESURSÅTGÅNG

Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan men
vindkraften har, i jämförelse med många andra
kraftslag, mycket liten negativ påverkan.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Eftersom vindkraftverk utnyttjar energiinnehållet i
vinden för kraftproduktionen blir det inga utsläpp
till mark, luft eller vatten. Inte heller behöver bränsle
utvinnas eller transporteras. Inget uttjänt bränsle
behöver tas om hand eller slutförvaras.

NI BIDRAR TILL
KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH
ELEKTRIFIERINGEN

Världen, Europa och Sverige står inför en genomgripande och brådskande omställning. De flesta
bedömare är eniga om att elektrifiering och utbyggnad av förnybar elproduktion är viktiga nycklar.
För att klara omställningen behövs utbyggd elproduktion och ett starkt elnät. Det svenska elnätet
klarar knappt dagens behov och på flera håll slår
vi i kapacitetstaket. Ändras inte detta är vi oundvikligen fossilbränsleberoende. Lyckas vi hantera
nätutmaningen i tid har vi goda förutsättningar
att klara elektrifiering, samtidigt som det finns en
enorm möjlighet för Sverige att bidra till omställningen i våra grannländer genom elexport.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi är med hela vägen från rådgivning, utveckling
och genomförande till eftermarknad.
nordic.baywa-re.com

BayWa-r.e.-Anzeige-Schweden_Svensk Vindkraft_12-2021-final.indd 1

22.12.21 13:19

Foto: Kadevind AB
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VINDKRAFT SKAPAR
ARBETSTILLFÄLLEN

De största direkta sysselsättningseffekterna ges vid uppförandet av vindkraftverken, då arbetskraft behövs för
anläggande av vägar, elnät, fundamentarbeten, resning av verken etcetera.
Sekundära sysselsättningseffekter av
vindkraftsetableringen skapas då de
personer som arbetar med parken behöver lokal service av olika slag, såsom
restauranger och logi. Detta ger ytterligare skatteintäkter till kommunen. Av
logistiska och ekonomiska skäl försöker
projektören så långt det går att anlita
lokal arbetskraft.
När parken är etablerad krävs ungefär
en person per fem vindkraftverk för drift
och underhåll under verkets livslängd,
30 år.

Som ledande global leverantör av förnybara produkter
från skogen ser vi det som en självklarhet att också stötta
omställningen till ökad andel förnybar energi. Vi vill bidra
till etablering av vindkraft inom vårt markinnehav.
Läs mer på storaenso.com/vindkraft
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Åsele ser vinsterna med vindkraft
I Åsele kommun pågår flera stora vindkraftsprojekt. Andreas From, kommunalråd och
kommunstyrelsens ordförande, ser vindkraften som viktig för klimatomställningen.
– Vindkraften är inte hela lösningen för framtiden,
men en del av den!
39-årige socialdemokraten Andreas From, som
för 14 år sedan flyttade till Åsele från Arvidsjaur,
har varit kommunstyrelsens ordförande i drygt tre
år. Han är egen företagare inom lantbruk och bor i
Åsele med sin fru och sina två barn.
Andreas From lyfter fram att det alltid finns väldigt
olika åsikter om vindkraft, det finns de som är
starkt för och starkt emot. Åsele kommun har generellt haft en positiv
inställning till vindkraft, vilket
präglat hanteringen av de ansökningar som kommit in.
– Vi har inte använt vårt
kommunala veto, men
med det sagt så ska inte
vindkraft byggas varsomhelst eller hursomhelst.
Vi försöker att ta hänsyn
till alla delar och jag anser
att vindkraften är en bland
flera basnäringar i Åsele.

SYNERGIEEFFEKTER

Just nu byggs ett projekt, BlaklidenFäbodberget, med 84 verk. Det är en
satsning på 3,3 miljarder kronor. I Vargträsk
projekterar Vattenfall för 21 verk, som ska vara
klara 2027–2028. Sedan tidigare finns bland annat
40 verk i Stor-Rotliden och 22 verk i Solberg, som
delvis ligger i Åsele kommun.
Att rent praktiskt bygga vindkraftverk generar
arbetstillfällen, framförallt på regional nivå. Men
Andreas From lyfter också fram en annan aspekt.
– Att det kommer hit människor från andra delar
av landet och Europa ger ringar på vattnet. De här
personerna behöver annan service, exempelvis
städföretag, matcatering, lanthandel, boende med
mera. Där ser vi att det finns positiva effekter!
Till exempel har Åsele Wärdshus startat upp igen,
vilket jag inte tror hade hänt utan vindkraftssatsningarna.

Andreas From upplever också samarbetet mellan
näringslivet och Vattenfall, som bygger vindkraftsprojektet Blakliden-Fäbodberget, som gott eftersom många lokala företag har haft möjlighet att
sälja in sina tjänster.

ATTRAKTIVT FÖR FÖRETAG

Även om vindkraften betyder mycket för just Åsele
kommun är Andreas From tydlig med att vindkraft
passar bättre i vissa kommuner än andra.
– Det är upp till varje kommun att själv
bestämma och det som beslutas
ska respekteras oavsett utfallet.
Det är ju en del i det kommunala självstyret. Men även
om det är upp till varje
kommun så tycker jag att
vi alla måste vara en del
av omställningen utifrån
hur vi kan bidra.
Andreas From är säker
på att tillgången till grön
el blir ett ess i rockärmen
i framtiden. De stora satsningarna som Northvolt och H2
Green Steel gör längs med kusten
är exempel på just det.
– Sedan har man lite reflektioner kring vindkraften,
hur regelverket är och vilka ersättningar den ger.
Det finns ju lite olika upplägg kring ersättningen
och det är känsligt att diskutera som kommun. En
del har ju varit pengar som skjuts till i form av lån
genom Garantia, som kan användas regionalt och
lokalt. För mig känns det viktigt att vindkraftsetableringar ger intäkter och mervärde lokalt, och där
tror jag det finns ännu större potential!
Att Svensk Vindkraft anordnar utbildningar för
politiker och tjänstemän ser han också positivt på.
– Oavsett om man ska säga ja eller nej till en
vindkraftsetablering är det jättebra att man får
fördjupad kunskap. Det krävs för att göra ett bra
ställningstagande, tänker jag.
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Foto: Vattenfall Vindkraft AB
Vattenfalls vindkraftspark Blakliden-Fäbodberget i Åsele kommun.

VI KÖPER
BEGAGNADE
VINDKRAFTVERK
Som specialister på äldre vindkraftverk kan
vi erbjuda marknadens högsta priser på
begagnade vindkraftverk för fortsatt drift.
Vi arbetar ständigt med att utveckla vår
vindkraftspark och utöka vår elproduktion.
Därför söker vi kontinuerligt efter nya
investeringar. Vi har intresse av att förvärva
verk av de ﬂesta typer och märken, allt från
äldre kW-verk till nyare MW-verk.

Vi på ES Power brinner för vindkraft och vill vara med i utvecklingen av vindkraften i Sverige. Vi tar oss alltid an våra
uppdrag med stort engagemang och arbetar hårt för att skapa goda, långsiktiga och nära relationer med våra kunder.
Läs mer på www.espower.se • 070-266 42 12 • erik@espower.se
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Matchmaking – vägen till lokal nytta
Att satsa på vindkraft kan få en positiv inverkan på det lokala och regionala näringslivet.
– Vindkraften kan öppna upp nya marknader och
möjligheter för svenska företag, säger Christer
Andersson, senior analytiker på Vindkraftcentrum.
Tillsammans med kollegorna på det nationella
projektkontoret Vindkraftcentrum byggde Christer
Andersson 2013 upp en databas i Jämtland. Där
fanns uppgifter på vilka företag som jobbat och hur
mycket. Det här sammantaget gjorde att det gick
att ta fram en prognosmodell.

till lokala och regionala företag. Nu är det uppåt 50
procent.

DEJTINGSAJT

Med den nya plattformen, som alltså kan sägas
fungera som en dejtingsajt, ska det bli ännu lättare
för projektörer och lokala leverantörer att hitta
varandra och ”matcha”. Plattformen gör det enklare
för både beställare och leverantörer att se vad som
finns på marknaden.

– Vi kunde peta in antal vindkraftverk och andra
faktorer och ut ramlade hur många årsarbeten och
vilken typ av jobb för vilka företag ett projekt skulle
generera.

– Den nya plattformen gör också att lokala och
regionala företag kan hitta varandra och därmed
hyra resurser av någon eller gå samman för att
kunna erbjuda sina tjänster.

Med databasen kunde Vindkraftcentrum visa att 50
byggda vindkraftverk innebär att 300-400 företag i
hundra branscher är inblandade.

Förutom fler jobb och större intäkter för företagen
ser Christer Andersson fler fördelar med att det
lokala/regionala näringslivet får en större del
av kakan: fler lokala företag leder i sin tur till
bättre projektekonomi, bättre hållbarhet, större
lokal nytta och acceptans för vindkraften, vilket i
förlängningen gör det lättare att få bygga nästa
projekt.

– Utmaningen för oss var att se till att så många
arbetstillfällen som möjligt skulle hamna hos
lokala och regionala företag.
Därför blev nästa steg att bygga en leverantörsdatabas med lokala och regionala företag. Databasen
har fungerat som en statisk ”telefonkatalog” för
projektörer som vill hitta leverantörer.
– När vi började gick cirka 25 procent av arbetstimmarna vid bygget av en vindkraftpark i Jämtland

– Det ger också kringtjänster: ett vindkraftsprojekt
med 45 procent regional arbetskraft ger uppåt
1 000 gästnätter per vindkraftverk, från förprojektering
tills det är färdigbyggt.

Hållbar utveckling
genom ansvarstagande
och långsiktighet
Vasa Vind är en av Sveriges största utvecklare och ägare
av vindkraft. Vi medverkar till klimatomställningen och de
långsiktiga klimatmålen genom att bidra till utvecklingen
av en ökad produktion av förnybar energi.
All vår verksamhet bygger på lokal dialog, samarbete och
ett långsiktigt ägandeskap. Läs mer på vasavind.se
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För de lokala företagen ger det en
överblick av vad som är på gång, så att de
kan förbereda sig och ta in den kompetens och de
resurser som krävs för att få vara med i projektet.”
/ CHRISTER ANDERSSON, SENIOR ANALYTIKER,
VINDKRAFTCENTRUM

RES Renewable Norden är
ledande inom utveckling,
byggnation och drift av förnybar
energi. I 19 år har vi utvecklat 1,2
GW förnybar energi i Sverige och
Norge.

www.res-group.com

VIND

SOL

BATTERILAGRING

TRANSMISSION &
DISTRIBUTION
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Foto: Kadevind AB
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Om föreningen Svensk Vindkraft
Svensk Vindkraft etablerades 1986 och är en ideell icke-politisk bransch- och
medlemsorganisation vars främsta syfte är att främja vindkraftens utveckling
samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Vi är en producentorganisation och våra medlemmar arbetar för att Sverige ska nå ett 100 %
förnybart energisystem 2040. Vi företräder cirka 800 av Sveriges mindre och mellanstora producenter av vindkraftsel. Den avreglerade och internationella elmarknaden innebär att Sverige
är beroende av att våra medlemmar är villiga att producera förnybar energi och även investera i
framtida elproduktion.
För att systemet ska vara hållbart och Sverige ska nå uppsatta mål om 100 % förnybart energisystem till 2040 krävs långsiktighet och rimliga villkor för elproducenter. Pristurbulens och
långvarigt undervärderade elpriser skadar affärsmässigheten samt marknadens vilja till nya
investeringar. Dessa investeringar är absolut nödvändiga för att Sverige på ett klimatneutralt
sätt ska möta det enorma effekt- och elproduktionsbehov som landet står inför.

Vi kraftsamlar för
en förnybar framtid.
På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi.
Genom att utveckla, äga och driva hållbara energikällor producerar vi el som
kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar
med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse - hela
vägen från projektering, byggnation och drift, till tekniska och ekonomiska
förvaltningstjänster.
Läs mer om oss och vårt arbete på rabbalshedekraft.se
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Vår verksamhet
Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av
vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska
villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.
Vi är engagerade! Vi är en erfaren organisatör och arrangerar årligen konferenser
och informativa seminarier på aktuella teman. Svensk Vindkraft är en viktig
remissinsats att räkna med. Föreningen arbetar aktivt för att tillvarata sina
medlemmars intressen, bland annat genom att ta fram remisser och artiklar
för att påverka utvecklingen av vindkraft i en positiv riktning.
Första måndagen varje månad arrangerar vi kostnadsfria webbinarier med
aktuella teman och intressanta föreläsningar. Vi samverkar med myndigheter
och organisationer, både nationellt och internationellt.
I vår medlemstidning Svensk Vindkraft publiceras nyheter, reportage och
intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för
vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl
vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Den ges ut fem
gånger om året på svenska med summering på engelska.

Läs mer på svenskvindkraft.com

Vindanalys • Produktionsutvärdering
Isrisk • Isprognoser • Isförluster
Metrologiska mätkampanjer
Kjeller Vindteknikk har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med vindenergi, och är ett av de
ledande konsult- och tjänsteföretagen inom vindteknik och tillämpad metrologi i Norden.
Vi är ett vetenskapsbaserat konsultföretag som brinner för vind, vare sig det är att driva ett
vindkraftverk eller flödet förbi en bro. Vi utvecklar kontinuerligt vår kunskap och expertis genom
att leda och delta i forskningsprojekt samt optimering av våra produkter och lösningar – med
målet att arbeta mot en mer hållbar framtid.
Vi levererar krävande klimat- och vindanalyslösningar för vindenergi och andra
infrastruktursektorer. Vi levererar nyckelfärdiga kampanjer för avancerade mätsystem för
vindenergi, kraftledningar samt större bro- och byggprojekt.
SIDAN 24
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Vi har för närvarande kontor i Norge, Sverige, Finland och på Island. Vi är en del
av Norconsult Group, som är Norges största konsultföretag och ett av de ledande
multidisciplinära konsultföretagen i Norden.
SIDAN 25

Läs mer på www.vindteknikk.com
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Foto: Vattenfall Vindkraft AB

Vill ni också ha
en professionell
broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Det florerar mycket falska rykten om vindkraft,
vilket kan bli problematiskt när kommunerna
fattar sina beslut om en eventuell etablering”
/ JEANETTE LINDEBLAD, ORDFÖRANDE SVENSK VINDKRAFT

Vi är Connected
Wind Services.

4+

En oberoende (ISP), global servicepartner på
marknaden för förnybar energi. Vår historia
och vårt arv går långt tillbaka i tiden och
våra erfarenheter har gång på gång visat sig
framgångsrika.

Years experience

Hängivna att föra övergången till hållbar energi
framåt, utmanar vi de nuvarande servicelösningarna och utforskar nya, innovativa sätt att
minska komplexiteten och optimera driften av
vindkraftverk genom att kombinera vår stora
kunskap och erfarenhet i nära dialog med
kunder och partners.

Åkarevägen 17, 311 32 Falkenberg Sverige
info.se@connectedwind.com
www.connectedwind.com

Countries with local setup

30+
50+

Service teams

200+

Up-tower repairs

1700+

Wind turbines in service

• 21906 • www.jssverige.se

Svensk Vindkraftförening
Kvarnvägen 2
311 64 Vessigebro
+46 (0)76 71 60 550
info@svenskvindkraft.com
svenskvindkraft.com

