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I förnybart
branschens tjänst
Möt Svensk Vindenergis vd

Google gör ett medvetet val 
– tecknar långt avtal med Eolus

Driften  
framför allt
Bakom kulisserna  
på driftcentralen



2 LEDARE

V
indkraften står numera för sju pro
cent av den svenska elproduktio
nen med en årlig produktion om  
cirka 10 TWh. Ingen kan längre 

säga att vindkraften inte har betydelse för 
den svenska elproduktionen. Sverige har 
goda förutsättningar för att fortsätta utveck
la vindkraften. Eolus kommer att vara dri
vande i utvecklingen för att sänka etable
ringskostnaderna för att investeringarna  
ska klara marknadens krav på lönsamhet. 
Svensk landbaserad vindkraft har idag eta
bleringskostnader som väl tål jämförelser 
med andra produktionsslag. Det visar inte 
minst den brittiska regeringens beslut att 
under 35 år garantera en intäkt på nära  
100 öre/kWh för att bygga ny kärnkraft.  
Eolus kan genom teknikutveckling och  
med projekt av hög kvalitet etablera land
baserade vindkraftsanläggningar som ger 
god lönsamhet vid väsentligt lägre intäkts
nivåer. I februari redovisade Energimyndig
heten sitt förslag till justeringar i elcertifikat
systemet som är nödvändiga för att de 
gemensamma svensknorska målen ska 
uppnås. Förslaget innebär bland annat  
kraftigt höjda kvotplikter under åren  
20162019.

Att Sverige är en högintressant marknad 
och att Eolus klarar av att leverera attraktiva 
vindkraftsparker är det Power Purchase 
Agreement (PPA) som Eolus i januari teck

nade med Google ett tydligt bevis för. Avta
let innebär att Google under tio år från och 
med början av 2015 kommer att köpa all el 
som produceras från fyra parker omfattande 
29 vindkraftverk i södra Sverige som Eolus 
etablerar under året. Google kommer att  
använda elen för att försörja sin serverhall i 
Finland med förnybar el. Tillsammans med 
ett tioårigt serviceavtal och ett långt driftav
tal med Eolus kommer vi att kunna erbjuda 
ett närmast unikt objekt på den svenska 
marknaden till investerare som efterfrågar 
långsiktiga och stabila kassaflöden. De  
29 verken kommer tillsammans med teck
nade avtal med Munich Re och Prime  
Renewables att utgöra hörnstenar i Eolus 
erbjudande till marknaden rörande full
ständiga drift och administrationstjänster.

Eolus har en unikt bred kundbas. Vi har  
under det senaste året gjort flera affärer 
inom samtliga segment som vi är verksam
ma inom. Bland kunderna finns markägare, 
närboende, lokala företag, offentliga aktörer 
och internationella investerare. En vind
kraftsinvestering attraherar alltså investerare 
över hela skalan. Tillsammans bidrar vi till 
en mycket viktig omställning till en hållbar 
energiproduktion!

PER WITALISSON
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

En nyckelspelare i laginsatsen  
för hållbar energiproduktion

Eolus Vind är en av Sveriges 
ledande projektörer av vind-
kraftsanläggningar. Eolus skapar 
värden i alla led inom ramen för 
projektutveckling och drift av vind-
kraftsanläggningar och erbjuder 
såväl lokala som internationella 
investerare attraktiva och konkur-
renskraftiga investeringsobjekt 
i Norden och Baltikum. Sedan 
starten 1990 har Eolus medverkat 
vid etableringen av över 420 av de 
cirka 2 500 vindkraftverk som idag 
finns i Sverige.

Om oss
Q1 

20130901
20131130

Q1
20120901

20121130

Helår
20120901

20130831 

Nettoomsättning, MSEK 217,2 377,2 1 204,9

Rörelseresultat, MSEK 29,9 88,1    146,7

Resultat före skatt, MSEK 20,9 70,0  135,3

Periodens resultat, MSEK 15,4    66,0  141,6  

Resultat per aktie, kronor 0,63 2,75     5,75    

Under perioden etablerade verk, antal 9 19     30  

Under perioden etablerade verk, MW 17,6 39,5 62,1

Nettoförändring verk för elproduktion, MW   1,4    19,5     -17,0   

Elproduktion, GWh 36,3 66,7 220,9

RESULTAT I KORTHET



TIDNINGEN NYA VINDAR GES UT AV: Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm.  
REDAKTION: Johan Hammarqvist, Katarina Tideman. LAYOUT/PRODUKTION:  
Mustasch Reklambyrå AB. SKRIBENTER: Johan Hammarqvist, Per Witalisson. 
FOTO: Johan Funke, Emma Tideman, Daniel Larsson, Baldur Bragson samt Eolus Vind.  
TRYCK: Norra Skåne Offset.

VILL DU HELLRE HA NYHETSBREVET PER EPOST? Kontakta Katarina Tideman,  
katarina.tideman@eolusvind.com HAR DU TIPS OCH FÖRSLAG PÅ ÄMNEN DU VILL  

LÄSA OM? Kontakta Johan Hammarqvist, johan.hammarqvist@eolusvind.com

3INNEHÅLL OCH KALENDARIUM

Kalendarium
8 APRIL 
Företagspresentation av Eolus hos 
Aktiespararna i Katrineholm/Flen/
Vingåker.

14 APRIL
Företagspresentation av Eolus hos 
Aktiespararna i Vänersborg.

29 APRIL
Delårsrapport Q2.

6 MAJ
Företagspresentation av Eolus hos 
Aktiespararna i Varberg.

6 MAJ
Vice vd Hans-Christian Schulze talar 
på Norway Wind Development  
Forum i Oslo.

17 MAJ
Invigning av Stensåsa vindpark  
i Vetlanda kommun.

2526 JUNI
Eolus medverkar på Borgeby  
fältdagar

8 JULI
Delårsrapport Q3.

16 SEPTEMBER
Företagspresentation av Eolus hos 
Aktiespararna i Bollnäs/Voxnadalen.

30 OKTOBER
Bokslutskommuniké september 
2013-augusti 2014.

Eolus Vind AB (publ) 
Box 95 • 281 21 Hässleholm 

www.eolusvind.com
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EOLUS ÅRLIGA VINDKRAFTSSEMINARIUM HAR BLIVIT NÅGOT AV EN INSTITUTION  

I BRANSCHEN. ÅRETS DELTAGARE BJÖDS PÅ ETT VARIERAT OCH UPPSKATTAT  

PROGRAM OCH MÖTTE ETT REKORDSTORT ANTAL UTSTÄLLARE.

S
ammantaget hade över 320 per-
soner sökt sig till Hässleholms 
Kulturhus för att vara med på 
det traditionsenliga vindkrafts-

seminariet som äger rum i samband med 
Eolus årsstämma. Dagen inleddes med 
anförande av professor Markku Rummu-
kainen, en av två svenska huvudförfattare 
i den senaste delrapporten från FN:s  
klimatpanel. Rummukainen, som gör 
klimatmodelleringar och är knuten både 
till Lunds Universitet och SMHI, slog i  
sitt anförande fast att klimatet förändras.  
Luften blir varmare, haven blir varmare 
och isarna smälter. Han konstaterade 
också att det är vi människor som påver-
kar, vi som påverkas och vi som kan på-
verka framöver. Hur stora förändringarna 
blir och vilka anpassningar som måste 
göras är beroende av om och i vilken  
takt utsläppen av växthusgaser minskar.

Kåbergers lösning på 
klimatproblemen
Nästa föreläsare var professor Tomas  
Kåberger som bland annat är ordförande i 
samarbetsorganisationen Förnybarhetsrå-
det och har en rad internationella uppdrag. 
Kåberger som tidigare var generaldirektör 
för Energimyndigheten inledde med att 
konstatera att vi kan lösa de klimatpro-
blem som Markku Rummukainen påvisade 
om vi fattar rätt beslut. Föreläsningen fort-
satte med att Kåberger visade hur snabbt 
det förnybara växt globalt och hur kostna-
derna för investeringar succesivt minskat. 
Det kunde också konstateras att ingen på 
1990-talet kunde förutsäga den väldigt 
snabba utbyggnaden av vindkraft i världen 
driven av bland annat stora investeringar  
i Kina. Ett annat konstaterande var att 
Sverige per capita bygger mest vindkraft  
i världen och att vi har väldigt goda förut-
sättningar för etablering av vindkraft med 
mycket biomassa, mycket vattenkraft, 
goda vindresurser och en effektiv industri.

Efter dessa två inledande föreläsningar 
var det paus med möjlighet att mingla och 
titta på elbilarna Renault Twizy och Tesla 
S och besöka de många utställarna som 
fanns på plats. Faktum är att det sattes 
rekord i antalet utställare i samband med 
detta seminarium. Bland utställarna rym-
des allt ifrån turbintillverkare till försäk-
ringsbolag och elhandlare.

Faktabaserade beslut och  
Eolus om sitt räkenskapsår
Efter pausen talade Lisa Malmquist  
Ekstrand från Vestas om Act on Facts,  
ett initiativ taget för att samla krafter som 
är positiva till vindkraft och för att agera 
kunskapsbank när det gäller att bemöta 
myter och felaktiga påståenden om vind-
kraft. Act on Facts lanserades först i Aus-
tralien och därefter i Sverige och Storbri-
tannien. Under våren 2014 kommer sajten 
att lanseras i Polen, Danmark och Italien. 
Mer om Act on Facts finns på hemsidan 
www.actonfacts.org.

Innan lunch pratade sedan VD Per Witalis-
son och vice VD Hans-Christian Schulze 
om Eolus verksamhet under det gångna 
året. Självklart nämndes ett antal av de 
större affärer som bolaget gjort med kon-
traktet med Google som den största.  
Avtalet, ett så kallat Power Purchase 
Agreement (PPA), innebär att Google  
under tio år, till ett förutbestämt pris,  
kommer att köpa all el som produceras  
i fyra vindkraftparker som Eolus etablerar 
under 2014. Mer om den affären finns på 
sidan 9. Hans-Christian Schulze berättade 
bland annat om det nya segment med 
fullständiga drift- och förvaltningstjänster 
som Eolus lanserat.

Pristendenser och Europaperspektiv
Avslutningspassen efter lunch inleddes 
med att Thomas Nilsson, mångårig förelä-
sare på Eolus seminarier, berättade om 

Axpos syn på el- och elcertifikatspriserna 
de kommande åren. Några snabba och 
kraftiga hopp uppåt förutsägs inte för el-
priserna som till stor del är beroende på 
vad som händer med världskonjunkturen 
och hur utvecklingen av skifferolja och 
skiffergas blir i Nordamerika. 

Sist ut var Thomas Becker, VD för EWEA 
(European Wind Energy Association).  
Thomas Becker berättade om vindkraf-
tens utveckling och framtidsutsikter i Eu-
ropa. 2013 var i ett europeiskt perspektiv 
något av ett mellanår för vindkraften samt 
att enbart fyra länder i Europa inte har  
någon installerad vindkraft. Han berättade 
vidare om de utmaningar han kan ställas 
inför i egenskap av VD för en bransch-
organisation som samlar en rad olika ty-
per av aktörer med koppling till vindkraft. 

Stort intresse för 
framtidens stora frågor

Per Witalisson
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Årsstämma 2014 
Den 25 januari höll Eolus Vind AB (publ) årsstämma i Hässleholms Kulturhus. På årsstämman omval-
des samtliga styrelseledamöter och Hans-Göran 
Stennert omvaldes till styrelseordförande. Eolus 
styrelse består förutom Hans-Göran Stennert  
också av Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas 
Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson och 
Bengt Simmingsköld. Årsstämman beviljade styrel-sen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012/2013 
och fastställde utdelningen till 1,50 kronor per  
aktie. I sitt VD-ord talade Per Witalisson om det 
gångna året och om framtidsutsikterna för Eolus 
och vindkraften. Bland annat lyftes viktiga affärer 
under räkenskapsåret fram och även affärer som 
skett under innevarande räkenskapsår. Hela Per 
Witalissons VD-ord går att se på Eolus hemsida  
www.eolusvind.com 

Lisa Malmquist 
Ekstrand

Markku Rummukainen Thomas NilssonTomas Kåberger Thomas Becker

Hela årets seminarium går att 

se via www.eolusvind.com
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Svensk 
Vindenergi  
samlar de goda krafterna
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Berätta lite kort om Svensk Vindenergi.  
Vad är ert uppdrag? 
Vårt uppdrag är att främja utvecklingen av 
vindkraftsmarknaden i Sverige så att vind-
kraften kan utvecklas till sin fulla potential 
och bidra till ett långsiktigt hållbart sam-
hälle. Vi skall också kommunicera vind-
kraftens fördelar och potential till politiker, 
opinionsbildare, beslutsfattare, media,  
andra betydelsefulla sakägare samt all-
mänheten.  Svensk Vindenergi skall också 
utgöra navet och nätverket för vindkrafts - 
frågor för medlemmarna och övriga intres-
senter och därigenom stimulera dialogen  
i samhället. 

Vari ligger den största utmaningen  
att leda en branschorganisation?
Att sammanfoga alla olika åsikter som 
finns bland medlemsföretagen till en  
gemensam åsikt - föreningens åsikt.  
Detta görs med föreningens ändamål  
för ögonen och en tydlig neutralitet från 
kansliets sida där man är mån om att  
höra alla medlemmars åsikter. 

Vilka är de viktigaste frågorna på er  
agenda för närvarande?
• Kontrollstationen 2015
• EU-mål för förnybart till 2030
• Export av el
• Tillståndsfrågorna

Sverige som land är glest befolkat, har 
goda vindresurser och bra reglerkraft. 
Kort sagt fina förutsättningar för vind
kraft. Vilken potential har egentligen 
Sverige?
Sverige har en mycket stor potential.  
International Energy Agency (IEA) har i en 
rapport visat att vindkraften kommer att 
spela en viktig roll för framtidens globala 
elförsörjning. Rapporten visar också att 
Sverige har bättre förutsättningar för vind-
kraft än de flesta länder, vilket innebär att 
potentialen på sikt är mycket stor i Sve-
rige. Vår senaste prognos visar att fram  
till och med 2017 förväntas vindkrafts-
produktionen öka från dagens 10 tera-
wattimmar till cirka 19 terawattimmar, 
nästintill en fördubbling på fyra år.

I debatten om vindkraft så påstås ofta 
att vindkraften har kraftiga statliga  
subventioner när så inte är fallet. Hur 
tacklar ni det som branschorganisation?
Vi lyfter upp beräkningar från Energimyn-
digheten som visar att det inte handlar  
om kraftiga subventioner. Subventionerna 
betalas dessutom inte av staten utan av 
elkonsumenterna . 

Idag kan ingen ny el byggas på bara el-
priset.  Sverige kommer behöva ny elpro-
duktion i mitten av 2020-talet när den för-
sta kärnkraften faller för åldersstrecket. 
Det är viktigt att det finns elproduktion 
som kan ersätta det bortfallet. Om det  
visar sig att kärnkraften kan fortsätta  
att producera längre än så,  så har Sve-
rige stora möjligheter att exportera koldi-
oxidfri el till övriga Europa och därmed  
bidra till minskade koldioxidutsläpp där. 

Vi visar också att det finns olika utred-
ningar som slår fast att om produktionen 
av förnybar el ökar kommer den ökade 
produktionen att pressa ner elpriset och 
totalt sett kommer genomsnittskostnaden 
för elkunden att vara lägre än annars. Så 
kostnadsmässigt tjänar elkonsumenten 
och den elintensiva industrin på att det 
byggs mycket förnybar el.

Hur ser du på förslaget om justeringar  
i elcertifikatssystemet som Energi
myndigheten presenterade i februari?
Vi välkomnar Energimyndighetens förslag 
till justeringar av kvotkurvan. Det innebär 
att utbyggnaden av den förnybara elen 
kan fortsätta och att Sverige och Norges 
gemensamma mål kan nås. Vid varje så 
kallad kontrollstation genomförs tekniska 
justeringar för att kompensera för prog-
nosavvikelserna från förra kontrollstatio-
nen och den här gången finns det tydliga 
avvikelser som har skapat ett överskott  
av elcertifikat. Det handlar alltså inte om 
att öka subventionerna till den förnybara 
elproduktionen. Denna bild målas dock 
tyvärr ofta felaktigt upp i debatten och  
av media.

För närvarande pågår en trend där ett 
antal stora utländska pensionsfonder  
direktinvesterar i svensk vindkraft.  
När tror du vi se svenska pensionsfonder 
på allvar överväga det som deras utländ
ska kollegor redan genomför?
Jag tror att vi kommer får se detta i fram-
tiden, men just nu är lagstiftningen så att 
det inte går att investera direkt i projekt. 
Detta är en fråga vi jobbar med. Vi tror  
att det skulle vara mycket positivt.

Vad är din uppfattning om den framtida 
utvecklingen för förnyelsebar energi 
(inte bara vindkraft) i Sverige och  
Europa?
Förnybartbranschen i Sverige kommer 
inom två decennier kan erbjuda mer uthål-
lig, förnybar energi än vad konsumenter  
i Sverige behöver och därmed även bidra 
till att lösa övriga Europas energiutmaning. 
Sverige har med en kombination av goda 
naturresurser, industriell skicklighet och ef-
fektiva styrmedel blivit bäst i Europa på att 
med låga kostnader öka användningen av 
förnybar energi snabbt. Redan 2012 nådde 
Sverige över den nivå på 49 procent förny-
bar energi av energianvändningen EU satt 
som mål för Sverige 2020. Detta ger oss 
nu en möjlighet att bidra till hela Europas 
försörjning genom att exportera energi till 
de delar av EU där produktionen av förny-
bar el eller bränslen kostar mer. Detta är 
inte minst viktigt dessa dagar när EU talar 
om att göra sig oberoende av import.

”en kombination av goda natur resurser,  
industriell skicklighet och effektiva styrmedel”

ANNIKA HELKER LUND-

STRÖM ÄR VD FÖR 

SVENSK VINDENERGI,  

EN BRANSCHORGANISA-

TION FÖR FÖRETAG SOM 

SYSSLAR MED VINDKRAFT 

OCH FÖR NYBAR ENERGI. 

DENNA FÖRENING HAR 

MÅLSÄTTNINGEN ATT GE 

VINDKRAFTEN EN BRED  

FOLKLIG FÖRANKRING.

Annika om varför Sverige är snabbast i Europa på att öka  
användningen av förnybar energi till låg kostnad.
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Vindpark Nötåsen 
fulltecknad
Under 2014 etablerar Eolus fyra stycken Gamesa 

G114 2,0 MW vindkraftverk i Nötåsen i Sundsvalls 

kommun. Samtliga fyra verken säljs till offentliga 

investerare efter att Eolus vunnit offentliga upp-

handlingar. Köpare av ett verk vardera är Värmdö 

kommun, Malmö Stad, Uppsalahem samt ett  

gemensamt bolag ägt av Hultsfred/Högsby/ 

Mönsterås kommuner. Blekinge landsting har  

å sin sida köpt 1,25 vindkraftverk i Rockneby  

vindpark av Eolus.

Analysera mera?
Är du intresserad av att läsa analyser om Eolus? Utöver  de analyser som diverse aktörer genomför oregelbundet så finns det analytiker som löpande följer Eolus. Remium följer Eolus via tjänsten Introduce och Erik Penser  Bankaktiebolag följer Eolus via sin tjänst EP Access.  Följande hemsidesadresser gäller: http://www.introduce.se/foretag/eolus-vind/ och http://www.bequoted.se/ websolutions/ep-access/eolus-vind

Skånes landshövding  
besökte Eolus
I februari besökte Skånes landshövding Margareta Pålsson 
Eolus huvudkontor i Hässleholm. Detta som ett led i lands-
hövdingens turné bland skånska miljörelaterade företag.  
I Hässleholms kommun föll valet på Eolus. Efter en kort 
rundtur på kontoret presenterade VD Per Witalisson Eolus 
och berättade om elmarknaden såväl som vindkraftens 
möjligheter på denna. Med på besöket var också Ingela 
Valeur som är enhetschef på Miljöprövningsenheten vid 
Länsstyrelsen i Skåne.

Ökande trend för 
vindproducerad el
Under 2013 passerades en viktig milstol-
pe. Då producerade vindkraften 10 TWh 
vilket är cirka 7 procent av Sveriges to-
tala elproduktion. Trenden med en ökad 
betydelse för vindkraften även med ett  
i historiskt perspektiv låga elpriser  
visar att kostnaderna för att etablera 
vindkraft har sjunkit markant. Något 
som också visar sig i de avsevärt 
lägre priser som råder för nyetable-
rade vindkraftsanläggningar jäm-
fört med för tre till fyra år sedan.

Wallenstam satsar 
på vindarna 

Fastighetsbolaget Wallenstam fortsätter att investera  
i vindkraft. Bolaget har tecknat kontrakt med Eolus  
om att köpa tre stycken Vestas V90 2,0 MW verk som  
är under uppförande i Nyckeltorp i Skara kommun.

Justerad kvotplikt  
placerar målen inom räckhåll
I februari kom de svenska och norska energimyndigheternas
förslag till justeringar inom kvotplikten i elcertifikatsystemet. 
Justeringarnas syfte är att uppfylla de mål som fastställts för  
utbyggnaden av förnybarel om 26,4 TWh till år 2020. Förslaget 
som kommer att behandlas politiskt, innehåller tekniska korrige-
ringar för tidigare gjorda antaganden om systemet. Förslaget till 
korrigeringar innebär bland annat kraftigt höjd kvotkurva 2016-
2019 och en något högre kvot åren därefter för att sedan möta 
gällande kvotkurva kring år 2030. Generellt kan konstateras  
att förslagen ligger väl i linje med vad Svensk Vindenergi i sitt 
remissvar ansåg behövas för att klara målen inom elcertifikat-
systemet. Förslaget kommer med största sannolikhet innebära 
att förtroendet för elcertifikatsystemet stärks och att prisbilden 
trycks uppåt.

Nyfiken på en  
grön investering?
Är du intresserad av att investera i vindkraft?  
Eolus har attraktiva erbjudanden för olika  
typer av investeringar. Allt från mindre andelar  
till hela verk och parker i såväl nya som  
idrifttagna anläggningar. Kontakta oss för  
att få veta vad som är aktuellt för tillfället.
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D
e 29 verken av modellerna Ves-
tas V90, V100 och V112 kom-
mer att etableras i fyra parker  
i södra Sverige under 2014.  

Total installerad effekt uppgår till 59 MW. 
Genom att lägga samman fyra stycken 
parker till ett större paket nås en bättre 
riskspridning och en större produktions-
säker het över tid. De aktuella parkerna är 
Skalleberg i Hjo kommun, Mungseröd i 
Tanum kommun, Ramsnäs i Laxå kom-
mun och Alered i Falkenberg kommun. 
 
Elen från de fyra vindkraftsparkerna är 
ämnade för Googles finska datacenter. 
Från Googles sida motiverar Francois  
Sterin, ansvarig för global infrastruktur, 
avtalet på följande sätt:

– Vi letar alltid efter sätt att öka andelen 
förnybar energi som vi använder. Lång-
siktiga avtal som detta gör det möjligt för 
vindkraftsutvecklare att tillföra ytterligare 
kapacitet till marknaden vilket gagnar  
miljön och dessutom är de ekonomiskt 
förnuftiga för företag som Google. 

Från Eolus sida är glädjen givetvis stor 
över avtalet.
  – Vi ser fram emot att bygga de nya 
vindparkerna under året och bidra till att 
Google ligger steget före i sitt åtagande 
om koldioxidneutralitet säger Hans- 
Christian Schulze, vice VD och försälj-
ningschef på Eolus. 
  – Att få Google som samarbetspart-
ner har givetvis gett mycket uppmärksam-

het både i Sverige och utomlands. Det är 
också ett bevis för att den svenska mark-
naden för vindkraft är högintressant och 
att Eolus kan leverera högklassiga projekt 
säger Per Witalisson, VD på Eolus. 
 
Tillsammans med avtalet om leverans  
av turbiner har Eolus och Vestas tecknat 
ett tioårigt fullserviceavtal. Eolus kommer 
efter driftsättning att svara för drift-  
och administration av anläggningarna. 
  – I och med det långa avtalet med 
Google kan Eolus nu erbjuda institutio-
nella investerare, en för den svenska 
marknaden, unik investering med ett 
tryggt och attraktivt upplägg kommenterar 
Hans-Christian Schulze. 

              sökte och 
fann sin elproducent

I JANUARI OFFENTLIGGJORDE EOLUS OCH GOOGLE ETT NYTT SAMARBETE. 

DÅ TECKNADES ETT SÅ KALLAT POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) SOM 

INNEBÄR ATT GOOGLE UNDER TIO ÅR, MED START 2015, KÖPER ALL EL 

SOM PRODUCERAS I 29 VINDKRAFTVERK TILL ETT FÖRUTBESTÄMT PRIS.
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UNDER FÖRRA ÅRET LANSER - 

ADE EOLUS ETT KONCEPT FÖR  

FULLSTÄNDIGA DRIFT- OCH  

ADMINISTRATIONSTJÄNSTER  

FÖR VINDKRAFTSÄGARE.  

MEN VAD INGÅR EGENTLIGEN 

OCH VILKA ÄR FÖRDELARNA? 

FÖLJ MED BAKOM KULISSERNA 

HOS DE MEDARBETARE  

SOM JOBBAR MED ATT GE  

VIND KRAFTSÄGARE ETT  

PROBLEMFRITT ÄGANDE.

I 
Halmstad där Eolus har sin drift-
central jobbar Stephen Albury, 
Casper Grundahl och Johan Jöns-
son. De tre driftingenjörerna har 

olika bakgrund och kompetens vilket 
tillsammans ger en bra bredd i arbe-
tet med att erbjuda vindkraftsägare 
fullständiga driftstjänster. Ekonomi 
och administration åt kunder sköts 
från huvudkontoret i Hässleholm där 
Sofia Håkansson finns bland dem 
som servar kunderna. På skärmarna i 
driftcentralen kan teknikerna i realtid 
följa allt från vindparker och enskilda 
verk gällande produktion och driftsta-
tus till vindförhållanden och elpriser.  

Stephen, Casper och Johan konsta-
terar att det finns många fördelar 
med Eolus driftstjänster. En är den 
övervakning som sker dygnet runt 
varje dag på året.

– Vi ser direkt om det uppstår något 
problem och kan se till att få det åt-
gärdat. Allt för att minimera produk-
tionsbortfallet säger Casper Grun-
dahl.
  Just att minimera produktions-
bortfallet är en av huvudpunkterna i 
Eolus drifterbjudande. En sådan sak 
handlar om när underhålls- och servi-
cearbete genomförs.
  – För att optimera produktionen 
ser vi till att planerade driftstopp 
läggs under lågvindsdagar. Verksäga-
ren ska vara trygg i att så lite produk-
tion som möjligt uteblir utvecklar Jo-
han Jönsson.
  Stephen Albury fyller i att Eolus 
också håller kontakt med elhandels-
företaget Axpo (där det finns ett el-
prisavtal) vid planerade stopp.
  – Det är för att Axpo ska veta när 
det inte kommer att produceras el i 

Med problemfritt 
ägande i centrum

Teamet på Eolus driftcentral i Halmstad. Härifrån kan de  
förutspå, överblicka och åtgärda problem i kundernas verk.
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Vill du ha ett 
problemfritt 
ägande?  
Låt Eolus sköta  
din anläggning
Den kompletta drift- och förvaltnings-
tjänsten från Eolus innebär ett bekym-
mersfritt ägande. I tjänsten ingår att 
Eolus hanterar all administration av 
parken (bland annat löpande bokföring 
och hantering av försäkringar) och att 
Eolus är anläggningens kontaktperson 
mot turbintillverkare, myndigheter och 
försäkringsbolag. Vidare innebär det 
att Eolus driftingenjörer kontrollerar 
och övervakar anläggningen via vår 
driftcentral, följer upp planerad och 
oplanerad service, genomför löpande 
besök på sajt och gör årliga inspektio-
ner av anläggningen. Utöver detta in-
går att tillse att villkor i tillståndet efter-
följs, att en aktuell kontrollplan finns, 
genomförande av skyddsronder för  
att upprätthålla Arbetsmiljöverkets  
krav på systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:01) samt att se till att tryck-
satta tankar och hissanordningar  
besiktigas. Det kommer att finnas  
en kontaktperson på Eolus för alla 
ärenden som rör anläggningen och  
det avlämnas månadsrapporter om  
anläggningen och dess prestanda.

Vill du veta mer om  
hela eller delar av denna 
tjänst till din anläggning?  
Kontakta oss för en genomgång  
av våra tjänster och ditt behov.

THOMAS ANDERSSON
010-199 88 56
thomas.andersson@eolusvind.com

drift@eolusvind.com
010-199 88 00

verken. Det i sin tur gör att verksäga-
ren kan få ett bättre pris på sin sålda 
el genom att elhandlaren har en bättre 
överblick över produktionen.

I driftstjänsterna ingår bland annat 
kontroll och övervakning av anlägg-
ningen, uppföljning av planerad och 
oplanerad service, inspektioner, be-
siktningar, skyddsronder för att upp-
fylla myndighetskraven på arbetsmiljö 
och månatliga rapporter. På den admi-
nistrativa sidan ingår bland annat lö-
pande bokföring. Så utöver dygnet 
runt bevakning av anläggningarna ge-
nomförs besök i vindkraftverken. Då 
jobbar driftingenjörerna alltid två 
stycken tillsammans.
  – Många är inte intresserade av 
att själva sköta sin vindkraftsanlägg-
ning men man vill gärna äga. Vårt er-
bjudande ger en sådan möjlighet och 
vi har ett helhetsperspektiv. Allt täcks 

inte av ett fullserviceavtal med turbin-
leverantören men det tar vi hand om 
förklarar Casper.

– Vi har det tekniska kunnandet och 
besöker turbinerna och lämnar rap-
porter till ägarna. Det gör att sådant 
som kan bli problem tidigt kan upp-
täckas säger Johan.
  Stephen plockar fram en detalje-
rad rapport från ett besök i ett verk. 
Rapporten innehåller bilder, beskriv-
ningar av åtgärder som genomförts 
och sådant som kan komma att  
behöva åtgärdas framöver.
  – Genom en sådan här dokumen-
tation har ägaren en bra bild över  
statusen på sin anläggning.
  – Vi har kundens bästa i fokus 
och sköter inte bara anläggningen 
utan vi kontrollerar så att turbinleve-
rantören lever upp till sina åtaganden 
lägger Johan till.

Stephen 
Albury

Casper 
Grundahl

Johan Jönsson kan via skärmarna läsa av vad varje vindkraftverk producerar.



Det här gör vi 
till vardags
Anna Gunnarsson är en av de mest erfarna vindkraftspro-
jektörerna hos Eolus och därmed i Sverige. Hennes jobb 
består i att hantera de olika momenten i framdriften av 
vindkraftsprojekt av varierande storlek. Det handlar om allt 
från att initialt värdera intressanta platser till att hantera de 
olika delar en ansökan om att etablera vindkraft innebär. 

När Skånes landshövding Margareta Pålsson besökte 
Eolus i februari var Anna av de medarbetare från Eolus 
som medverkade för att berätta om projektering av  
vindkraft och då med särskilt fokus på Skåne.

Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

På huvudkontore
t i Hässleholm

Anna Gunnarsson

Våra samarbetspartners:


