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Att de stora investeringar som görs - i så hög grad som 
möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb 
och  företagande där vindkraft byggs

Vi kartlägger utbyggnaden av vindkraften, synliggör 
möjligheterna och mäklar kontakter.

En del av Nätverket för 
Vindbruk med ett nationellt 
uppdrag. Finansieras av 
Energimyndigheten.



Målet är att hitta metoder och strategier för att 
utveckla svenska företags möjligheter till ökade 
affärer inom vindkraft. Och samtidigt ge förslag hur 
effektiviteten skall öka och kostnaderna minska för 
drift och underhåll av förnybar elproduktion med 
vindkraft.
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+ 85 % av trolig framtida utbyggnad i elområde 1 och 2



• Besiktningar, ny teknik?
• Reparationer
• Nya material
• Avisning
• Ersätta med nya
• Återvinning
• Logistik
• Forskning
• Utbildning

Möjlighet till 
klusterbildning för 
regionala eller 
nationella företag.
Enskilda företag kan 
erbjuda paketerade 
tjänster eller delar av 
behoven.
Samarbete med 
turbinleverantörer
och/eller ägare



• Begagnat
– Förmedlingstjänster

– Finansieringstjänster

• Möjlig marknad, exempel
– Demontering renovering och 

nyinstallation.
• Riv och bygganläggningstjänster

• Konsulttjänster
– Miljökonsekvensbeskrivningar

– Juridik

– Förvaltning

• Underhållstjänster

Möjlighet till 
klusterbildning för 
regionala eller 
nationella företag.
Enskilda företag kan 
erbjuda paketerade 
tjänster eller delar av 
behoven.
Samarbete med 
turbinleverantörer
och/eller ägare



• Institutionella ägare till nya parker
– F.n. byggs 810 vindkraftverk, i stort sett alla med 

långsiktiga serviceavtal med turbinleverantören

• Internationell jämförelse visar att åldrande 
maskinpark öppnar upp stora affärsmöjligheter
– I Danmark, Tyskland och USA har en stor 

tredjepartsmarknad skapats. Lär av dessa och bli bättre 
genom Klusterbildning

• Sök samarbeten med både ägare och 
turbintillverkare



• Utvecklingen går mot vad som kan kallas intelligent drift där 
tillståndsövervakningssystem blir mer och mer 
självständiga.

• Sådana system kan skötas av utbildad personal men skulle 
inte kräva specialister för tolkning av resultat.

• Istället skulle övervakningssystemet kunna utföra denna 
analys.

• Det skulle medföra att antalet turbiner som en tekniker kan 
övervaka avsevärt ökar.

• Dessutom skulle möjligheten att integrera 
tillståndsövervakningssystemet med kontroll- och 
styrfunktioner vara fördelaktigt vad gäller såväl kostnad 
som teknik och kvalitet. 

Möjlighet för företag 
och forskning.





• Nya vindkraftverk ska skötas om. Enligt Wind
Europe fördubbling inom EU till år 2030.

• Åldrande maskinpark i hela världen, brist på 
reservdelar och serviceutförare

• Repowering, i hela världen skall 340 000 
vindkraftverk renoveras, bytas ut och/eller
skrotas till år 2045

• Bladreparationer, omkring 1 000 000 blad som 
ska repareras eller bytas ut.

• Intelligent drift, programvaror och nya arbetssätt



KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET 

FÖR SVENSKA FÖRETAG


