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Fossilfritt Sverige

• Sverige ska bli ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer.

• För att nå Energiöverenskommelsens 
mål om ett 100 % förnybart 
energisystem till 2040 måste den 
förnybara elproduktionen byggas ut. 

• Vindkraftsproduktionen behöver öka 
från dagens 17 TWh till 70 TWh till 
2040.



Möjligheter

• Re-powering

• Andelsägd vindkraft

• Corporate PPA

• Havsbaserad vindkraft

• Block chain/Spårbarhet

Lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar



Sveriges bästa vindläge

• Resurseffektivt

• All vindkraft byggd innan 2015 skall ersättas innan 2040

• Re-powering kan ge de lokala energibolagen ”nya” möjligheter

• 10-20TWh i elprisområde SE03 och SE04 



Potentialen i Europa

WindEurope beräknar att den årliga volymen av repowering växer från 1-2 GW under 2017 och 5.5-8.5 GW år 2027. 
Huvudmarknader: Tyskland, Spanien, Italien, Danmark, Portugal och Frankrike

Källa: Wind Europe



Det är nu det börjar ta fart

Aktuella verkstyper för re-powering: Enercon 500-800kW - Wind World 500-600kW 
- Bonus 600kW - NEG Micon 600-750kW - Vestas 600-850kW



Källa: Vindbrukskollen

Nedmonterade verk Etablerade verk



Re-powering fördelar

• Omgivningen vana vid vindkraft

• Ökad produktion i SE03 & SE04

• Vindtillgång – välkänd

• Visst återbruk av befintlig infrastruktur

• Optimera den värdefulla platsen

• Omgivning van vid vindkraften

• Bidra till diversifierat ägande av vindkraft i 
Sverige

• Bilda kooperativ för att samordna fler små siter

• Söka nya tillstånd innan de gamla plockas ner



Andelsägd el
Ingen kan göra allt – Alla kan göra något

”Det finns bara ett sätt att ställa om till 
100% förnybar energi. Tillsammans!”



Coorporate PPA

• “Additionality” är vägen
tillbaka till en trovärdig story 

• Sverige ligger i framkant

• ”Storytelling” - Men var 
försiktig över hur du berättar
din story…

Olika nyanser av att vara grön



Havsbaserad 
vindkraft i Sverige

Avgörande för att nå våra mål



Block chain – bygger nya möjligheter
Vi befinner oss mitt i en revolution med fantastiska möjligheter  

• Det började med den digitala kryptovalutan Bitcoin. 

• Block chain ger spårbarhet i en säker och transparent kedja, som är svår 
att manipulera

• Blockkedjelösning för förnybar energi - Direkt kopplade till siter och verk 

• Möjliggör  en obestridlig identifiering av varje megawattimme som 
produceras och säkerställer dess gröna ursprung.



Klimat hjälte

”Vi barn gör ju oftast inte som ni säger åt oss 
att göra. Vi gör som ni gör. Och eftersom ni 
vuxna skiter i min framtid så gör jag det med” 

Greta Tunberg



TACK!
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