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The climate race
Anders & Mattias  
svettas för att lyfta  
klimatfrågan.

Act on facts
En internationell kampanj  
för nyanser och fakta i debatten.

Möt Erik Brandsma:
9 frågor och svar om  
energiområdets utmaningar.



2 LEDARE

Det är för närvarande hög aktivitet hos oss 
på Eolus med flera vindparker under uppfö-
rande och flera som färdigställts under året. 
En titt på de parker som är under uppförande 
visar på bredden bland Eolus kunder. I Skal-
leberg, Mungseröd, Ramsnäs och Alered  
har Eolus etablerat eller håller på att etablera 
29 Vestas vindkraftverk inom ramen för det 
elköpsavtal som tecknats med Google.  
I Nötåsen uppförs fyra vindkraftverk från  
Gamesa som alla är sålda till kommunala  
aktörer genom offentliga upphandlingar.  
Tidigare i våras färdigställdes tre Vestas  
V90 i Nyckeltorp som såldes till Wallenstam.  
I Legeved i Kristianstads kommun etableras 
två stycken Vestas V100 som är sålda som 
andelar och som av andelsägarna ska drivas 
i ett gemensamt driftbolag. 
 
Denna bredd bland Eolus kunder visar att 
vindkraft är ett intressant investeringsobjekt 
för många olika aktörer och ger Eolus en 
styrka på marknaden där det finns en tydlig 
trend: verken blir större och effektivare vilket 
syns bland de verk som Eolus etablerar.  
I projektet Nötåsen har Gamesaverken en  
rotordiameter på 114 meter och i Alered 
handlar det om våra första Vestasverk med 
en rotordiameter på 112 meter och en effekt 
på 3,3 MW.
  Den tekniska utvecklingen har tagit stora 
steg och visar inga tecken på att stanna av. 
Vindkraften kommer att bli allt mer konkur-
renskraftig i jämförelsen med andra produk-

tionsmetoder. I projektet Fröreda i Hultsfreds 
kommun kommer vi att etablera våra första 
Vestas V126 verk. Bladen på ett sådant verk 
sveper över en yta på ca 12 500 m2, det vill 
säga i stort sett dubbelt så mycket hos ett 
verk med 90 meters rotordiameter. 
  Av de sju verken i Fröreda kommer sex 
verk att uppföras åt Region Skåne efter att 
Eolus vunnit Sveriges hittills största offentliga 
upphandling av vindkraft. Utfallet av upp-
handlingen visar att vi kan leverera mycket 
konkurrenskraftiga investeringar till markna-
den i tydlig konkurrens med andra aktörer. 
 
Under sommaren har Eolus tagit klivet in på 
den finska marknaden genom förvärv av två 
projekt under utveckling i sydvästra Finland. 
De finska feed in-tarifferna har ökat investe-
rarnas intresse för Finland som vindkrafts-
land. Det är naturligt för Eolus att följa våra 
kunder och använda vår långa erfarenhet  
från Sverige för att realisera attraktiva vind-
kraftsprojekt även i Finland, som är en långt 
mindre mogen marknad än den svenska. 
 
Slutligen ber jag er alla att notera den  
24 januari nästa år i era kalendrar. Då hålls 
Eolus vindkraftsseminarium dit alla är  
välkomna och vår årsstämma, dit ni som  
är aktieägare är välkomna.   

PER WITALISSON
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stora verk och stora affärer 
på en bredare marknad.

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 450 av  
de cirka 2 700 vindkraftverk som 
idag finns i Sverige.

Om oss Q3
2014-03-01

-2014-05-31

Q3 
2013-03-01

-2013-05-31

Helår
2012-09-01

-2013-08-31

Nettoomsättning, MSEK 110,9 43,1 1204,9

Rörelseresultat, MSEK     7,0 14,4 146,7

Resultat före skatt, MSEK   0,5 10,6 135,3

Periodens resultat, MSEK    -2,8 7,1 141,6

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,10 0,29 5,75  

Eget kapital per aktie, kronor 38,05 37,71 38,66

Under perioden etablerade verk, antal    11 0 30

Under perioden etablerade verk, MW   22,0 0,0 62,1  

Nettoförändring verk för elproduktion, MW 15,6 -0,2 -17,0   

Elproduktion, GWh 41,3 65,1 220,9

RESULTAT I KORTHET
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Act on facts
Initiativ för en  
renhårig debatt

TROTS ATT UTBYGGNADEN AV VIND-

KRAFT OCH VINDKRAFT SOM ENER-

GISLAG HAR ETT STARKT FOLKLIGT 

STÖD FINNS DET I SVERIGE OCH 

VÄRLDEN I ÖVRIGT VINDKRAFTS-

PROJEKT SOM STOPPAS EFTER 

SKRÄMSELPROPAGANDA. VESTAS 

HAR LANSERAT INITIATIVET ACT ON 

FACTS FÖR ATT SAMLA KUNSKAP 

OCH ERFARENHETER OM VINDKRAFT 

OCH FÖR ATT KANALISERA ENGAGE-

MANGET HOS VINDKRAFTSVÄNNER.

4 VINDKRAFT I  VÄRLDEN
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R
unt om i världen finns starkt folkligt stöd för förnybara 
energislag, däribland vindkraften. I Sverige mäter 
SOM-institutet vid Göteborgs Universitet årligen 
svenska folkets inställning i en rad olika samhälls- 

frågor. I SOM-undersökningen för 2013 svarade 81 procent av 
svenska folket att de är positiva till vindkraft, 8 procent var var-
ken positiva eller negativa, 7 procent var negativa och 4 procent 
hade ingen uppfattning. På frågan om framtiden för vindkraften 
svarade 61 procent att det ska satsas mer på vindkraft, 23 pro-
cent ansåg att det ska satsas ungefär som idag och enbart  
10 procent ansåg att det ska satsas mindre eller inte alls på  
vindkraft. Stödet i Sverige är sålunda grundmurat för vindkraften 
som energislag. Det är enbart solkraft som svenska folket har  
en positivare attityd till av energislagen.

FAKTA ISTÄLLET FÖR RYKTEN
Dock hotas möjligheterna att tillvarata vindkraftens fulla potential 
av ogrundade påståenden och ryktesspridning i syfte att stoppa 
eller försena vindkraftsprojekt. Givetvis långt ifrån överallt men  
på tillräckligt många platser för att Vestas kände sig manade att 
agera för att få en debatt och diskussion som utgår ifrån fakta. 
Svaret blev Act on Facts, en portal på nätet (www.actonfacts.org) 
som ska göra fakta om vindkraft lättillgängligt men också samla 
olika intressegrupper som är positiva till vindkraft för att balan-
sera ofta små men högljudda motståndsgrupper. På sajten finns 
korta filmer som reder ut fakta och slår hål på myter, statistik och 
länkar till olika vindkraftsrelaterade evenemang. Act on Facts 
finns också på Facebook och twitter.

KAMPANJEN SPRIDER SIG
Act on Facts lanserades först i Australien under sommaren 2013 
och därefter har kampanjen rullat vidare till fler länder, bland  
annat Storbritannien, Irland och Polen. Sammantaget finns  
kampanjen nu i sex länder och kommer eventuellt att rullas ut  
i fler under hösten. I samband med 
Vindmässan i Stockholm i oktober förra 
året blev Sverige ett av de länder som 
kom att ingå i initiativet. Annika Helker 
Lundström, VD för Svensk Vindenergi, 
var tydligt nöjd med att Act on Facts 
också kom till Sverige.
  – Act on Facts har branschorgani-
sationens fulla stöd. Jag vill uppmana 
alla att besöka portalen och sprida  
informationen inom sitt nätverk.

Att Sverige är ett av de länder som tidigt kom att bli involverat  
i Act on Facts är det faktum att det finns goda förutsättningar  
för en fortsatt utbyggnad trots de senaste årens snabba tillväxt. 
Sverige som land är glest befolkat, har goda vindresurser och  
har bra balanskraft i form av vattenkraft vilket ger gynnsamma 
möjligheter. 

Hur kom ni på idén med Act on Facts?
Vi hade under en längre tid noterat att vindkrafts-
debatten runt om i världen blivit allt mer onyanserad 
och att falska påståenden ofta fick stå oemotsagda.  
I exempelvis Australien, det land där vi första lanse-
rade Act on Facts, spreds det i medier att vindkraft 
orsakade kannibalism bland kycklingar och ägg utan 
gulor... och ingen bemötte det. Vi ansåg helt enkelt 
att den kommersiella risken var för stor för att inte 
agera. Idén om en portal med lättillgänglig fakta om 
vindkraft föddes.

Hur har responsen varit?
Den har varit god! Filmerna har hittills visats över  
40 000 gånger, portalen har haft över 30 000 unika 
besökare och nästan 3 000 000 personer har  
exponerats för kampanjen via sociala medier.  

Vilken är den vanligaste myten som brukar  
anföras av motståndare till specifika projekt?
Den klart vanligaste myten är att vindkraft är dyrt och 
kraftigt subventionerat. Men låt oss ta Sverige som 
exempel: här byggs det idag ny vindkraft till ungefär 
halva kostnaden som ny kärnkraft uppskattas kosta. 
Enligt Energimyndigheten så betalade den svenska 
elkunden under 2013 i genomsnitt 2,7 öre/kWh (ca 
135 kr/hushåll/år) för det stöd som idag utgår till den 
förnybara energin i Sverige. Jag tror att de allra flesta 
tycker att det är rimligt.

Vad är din syn på vindkraftsdebatten i Sverige  
för närvarande?
Det sprids tyvärr fortfarande mycket felaktigheter 
kring vad elkunderna får betala för vindkraften.  
Trots att det finns bra med information, ex via  
Energimyndigheten, som visar att det inte stämmer.  
Ett annat konstigt påstående som ofta dyker upp  
är att vindkraftsutbyggnaden inte minskar koldioxid-
utsläppen. Men då glömmer man att energifrågan 
knappast längre kan ses från ett nationellt  
perspektiv, vi är sedan 1996 
del av en nordisk elmark-
nad där 15 % av elpro-
duktionen fortfarande 
är fossil. Samtidigt på -
går en omfattande  
energiomställning i  
hela Europa. Varför  
inte se den svenska 
vindkraften som  
en tillgång och 
exportvara?

4 snabba
med LISA MALMQUIST EKSTRAND, 
chef för Public Affairs för 
Vestas Northern Europe.

Annika Helker

Lisa Malmquist Ekstrand

 

www.actonfacts.org

Twitter konto: 

@Act_On_Facts, 

hashtag: #ActOnFacts

Facebook: Act on Facts



”Vi behöver  
en framtids-
bild om vilket 
energisystem 
vi vill ha.”

ERIK BRANDSMA, Generaldirektör på Energimyndigheten:

6 INTERVJU

Energifrågan spelar stor roll
för vårt framtida samhälle
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Investeringar i kraftproduktion, oaktat 
energislag, är kapitalintensiva. Utifrån 
det brukar det från olika aktörer i bran-
schen talas om att det behövs långsiktiga 
spelregler inom energiområdet. Tycker 
du att det finns det?
Till viss del, men inte tillräckligt. Vi behöver 
en framtidsbild om vilket energisystem vi 
vill ha. Då krävs ett internationellt helhets-
perspektiv, en politisk vision och en dialog 
mellan aktörerna. Först då kan vi säker-
ställa energilösningar som hållbart säkrar 
miljömål och konkurrenskraft.

Energimyndigheten har tillsammans 
med sin norska motsvarighet föreslagit 
tekniska justeringar i elcertifikatsystemet 
för att klara målsättningarna i systemet. 
Hur viktiga är denna höjda ambitionsnivå 
i kvotplikten de kommande åren för att 
vindkraft och andra förnybara energislag 
ska byggas?
Det handlar inte om en ambitionshöjning, 
utan en höjning av kvoterna så att vi når 
de politiskt beslutade målen. Alltså en 
nödvändig teknisk justering. Det är samma 
målsättning som tidigare.

Hur ser du på en förlängning av  
elcertifikatsystemet även efter 2020?
Elcertifikatsystemet pågår till 2035 men  
att det är för tidigt att säga något om vilka 
kvoter som kommer att gälla efter 2020.

Sverige och Norge har genom systemet 
med elcertifikat valt en annan väg än  
länder som använder sig av feed in  
tariffer och auktionsförfaranden.  
Hur tycker du att elcertifikatsystemet 
står sig jämfört med andra stödsystem 
för förnybar energi?
För det första har vi fått kvitto på att el-
certifikatsystemet är en väldigt kostnads-
effektiv väg att gå, i jämförelse med  
exempelvis Tyskland och Spanien. För det 
andra ser vi också att teknikneutraliteten 
fyller en viktig funktion då de billigaste 
produktionslagen byggs ut snabbast.  
Sedan är det också viktigt att vi är med-
vetna om att det kommer en tidpunkt då 

olika energislag har blivit så pass lönsam-
ma att det är dags att stå på egna ben  
– utan stöd.

Den svenska vindkraftsutbyggnaden  
har varit kraftig och vindkraften står  
nu för över 7 procent av den svenska  
elproduktionen. Hur ser du på den  
framtida utvecklingen?
Vindkraften har etablerat sig som ett  
betydelsefullt kraftslag i det svenska  
energisystemet. Kostnaden för vindkraf t - 
el har sjunkit under många år och den  
är idag konkurrenskraftig med övriga 
kraftslag. Vindkraften har ökat snabbt och 
det byggs mycket även under 2014. Hur 
utvecklingen blir de kommande åren beror 
på flera faktorer. Det är möjligt att utbygg-
nadstakten kommer att gå ned men det är 
från en historiskt unik hög nivå. Beroende 
på hur utsläppshandeln utvecklas inom  
EU och hur länge vi kommer att ha dagens 
nivå på kärnkraft har en stark påverkan på 
elpriset och därmed på förutsättningarna 
för ny elproduktion. Det är dock tveklöst 
så att vindkraftproduktionen kommer  
fortsätta att öka.

Vilka är de största utmaningarna på 
energiområdet i Sverige de kommande 
10-15 åren?
Först och främst att vi kommer bort från 
de låsta positionerna i energidiskussioner-
na. Vi måste få igång en dialog mellan oli-
ka aktörer – mellan politik, näringsliv och 
andra samhällsfunktioner. Energifrågan är 
inte en fråga för en enskild bransch, utan 
en viktig integrerad del av det framtida 
samhälle som vi vill ha. Eftersom vi har  
reaktorer som faller för åldersstrecket  
under den här perioden behöver redan  
nu börja diskutera vad som ska ersätta 
dessa. Men inte enbart utifrån ett produk-
tionsperspektiv, utan ett större helhets-
perspektiv som tar hänsyn till alla delar  
av ett hållbart energisystem: låg påverkan 
på människa och miljö, konkurrenskraftigt 
och att vi har ett tryggt energisystem  
som levererar året runt under dygnets  
alla timmar.

Frågan om svensk elexport har blivit het 
under det senaste året. Vad är din syn? 
Är det bra eller dåligt med elexport?
Tittar vi nätförbindelser så är Sverige  
redan ett av Europas mest uppkopplade 
länder, och vi har väldigt bra förutsättning-
ar för elproduktion. Kan exporterad el från 
förnybara energikällor minska våra klimat-
påverkande utsläpp i andra länder, är det 
positivt.

Vilka möjligheter för svensk elexport  
ser du?
Jag ser goda möjligheter för elexport.  
Sverige har mycket goda förutsättningar 
för att producera förnybar el. Vi har en stor 
volym vattenkraft som redan idag exporte-
ras till länder med ett stort reglerbehov 
som exempelvis Danmark. Biokraftvärmen 
är fortfarande nummer två även om vind-
kraften kommer starkt och förmodligen tar 
över andraplatsen inom några år. Vi har 
fantastiskt goda vindförutsättningar och 
tillräckligt med plats för att bygga ut stora 
volymer vindkraft så självklart kommer vi 
att kunna vara en stor elexportör även i 
framtiden om förutsättningar ges för detta.

Är de europeiska klimatmålen och till-
hörande målsättningar för den förnybara 
energin och effektiviseringar tillräckliga?
De mål som sattes för 2020 var ban-
brytande. Det var ett väldigt stort steg  
att EU kunde enas om så ambitiösa och 
bindande mål för klimat, förnybar energi 
och energieffektivisering. Efter att dessa 
mål sattes upp har vi haft en finanskris 
och vi har idag ett oroligare Europa än på 
länge. Det är inte helt enkelt att hålla fokus 
på långsiktiga frågor som klimatproblemet. 
Min förhoppning är att EU ska kunna upp-
mana samma beslutsamhet och framtids-
tro som man visade 2007 även framöver. 
Det återstår att se om målen för framtiden 
kommer att visa sig tillräckligt ambitiösa. 
När man ser utvecklingen av de globala 
utsläppen av koldioxid är det lätt att få 
känslan av att man behöver ha en betyd-
ligt högre ambitionsnivå framöver. 

Energifrågan spelar stor roll
för vårt framtida samhälle

ENERGIMYNDIGHETENS  

GENERALDIREKTÖR SVARAR PÅ 

VÅRA FRÅGOR OM STÖDSYSTEM,  

NULÄGET OCH FRAMTIDEN  

PÅ ENERGIOMRÅDET.
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Vi vann branschens 
största upphandling
Region Skåne har genomfört den största svenska  
offentliga upphandlingen av vindkraft och Eolus  
lämnande det vinnande anbudet. Det innebär att  
Eolus åt Region Skåne kommer att uppföra sex  
stycken Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk i Fröreda  
i Hultsfreds kommun med en årlig produktion på  
cirka 54 GWh. Parken som kommer att bestå av  
totalt sju vindkraftverk beräknas vara färdigställd  
under hösten 2015. Affären är en av de enskilt största 
som Eolus gjort till dags dato med en enskild kund.  
Det är också de första verken av modell Vestas V126 
som Eolus kommer att etablera. 

 

Google-verken är i gång
Den första av de fyra vindkraftspar-
ker som Eolus bygger inom ramen 
för det avtal som träffats med  
Google om försäljning av el har  
tagits i drift. Vindpark Ramsnäs i 
Laxå kommun består av sju Vestas 
V100 1,8/2,0 MW vindkraftverk med 
en navhöjd på 95 meter. Parken fär-
digställdes endast sju månader efter 
att verk och entreprenader upphand-
lats. De övriga parkerna bestående 
av totalt 22 vindkraftverk som ryms 
inom avtalet med Google är Alered  
i Falkenbergs kommun, Mungseröd  
i Tanums kommun och Skalleberg i 
Hjo kommun.

Ny park i Berg
I slutet av augusti invigdes  
Mullbergs vindpark i Bergs 
kommun. Eolus och Eolus  
dotterbolag Svenska Vindbola-
get utvecklade projektet fram  
till byggstart med alla nödvän-
diga tillstånd. För två år sedan 
såldes projekträttigheterna till 
Skanska och Jämtkraft som  
genom det gemensamma bo-
laget Jemtska byggt parken 
som består av 26 Siemens 
vindkraftverk med en effekt  
om 3 MW styck.

Gun ger Wallenstam kraft
I juni invigdes Nyckeltorps vindpark i Skara kommun. Parken 
består av tre stycken Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk.  
Köpare till parken är Wallenstam AB där delar av parken i sin 
tur försörjer biokoncernen SF med grön el. Wallenstam döper 
vindkraftverk efter sina anställda och här syns Bo Strandberg 
från Wallenstam tillsammans med Gun Karlsson, medarbeta-
ren som fått ge namn åt verken. 

Nytt år = nytt seminarium
I samband med årsstämman den 24 januari 2015 kommer  
Eolus traditionsenliga vindkraftsseminarium att gå av stapeln. 
Information om seminariet kommer i nästa nummer av  
Nya Vindar, på Eolus hemsida och för aktieägare i kallelsen  
till stämman.

Finlands vind är vår
Eolus tar steget in på den finska mark-
naden genom att starta dotterbolaget 
Eolus OY. Det finska dotterbolaget 
har av Auria Wind OY förvärvat två 
projekt under utveckling. De två  
projekten, Loimaa-Alastaro och  
Huittinen omfattar platser för 15 vind-
kraftverk med en effekt om cirka 50 MW. Utbyggnaden av 
vindkraft i Finland har genom sitt ramverk med så kallade 
feed in-tariffer fått goda spelregler som lockar investerare 
som söker långsiktiga investeringar med stabila kassaflöden. 
  – För oss som en av de ledande och mest erfarna pro-
jektutvecklarna i Sverige och Norden är det naturligt att följa 
våra kunder. Förvärvet ger oss en bra start på en marknad 
som är intressant och där Eolus långa erfarenhet kan bidra  
till att erbjuda marknaden attraktiva vindkraftsetableringar  
säger, Eolus VD Per Witalisson.

Den finska marknaden är i likhet med övriga utländska mark-
nader Eolus etablerat sig på, mindre mogen än den svenska. 
Utöver Finland bedriver Eolus verksamhet i Norge, Estland 
och Lettland.

Eolus seminarium 2014 var en succé.
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STENKULLA

EOLUS HAR UNDER VÅREN 2014 ETABLERAT  

TVÅ VINDKRAFTVERK I STENKULLA (ELPRIS- 

OMRÅDE 3) BELÄGET PÅ VARASLÄTTEN.  

EOLUS ERBJUDER KOMPLETTA DRIFT- OCH 

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER SOM GER DIG ETT  

PROBLEMFRITT ÄGANDE.

KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25

katarina.tideman@eolusvind.com

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72

henric.karlsson@eolusvind.com

Så här kan du eller ditt företag  
bli delägare i Stenkulla:
Verken kommer att skötas via ett driftbolag. Syftet är att dela på produktions-
intäkter, drift- och servicekostnader. På så sätt riskminimeras varje enskilt  
vindkraftverk och administrationen förenklas.

DRIFTBOLAGETS UPPLÄGG:
• Eolus har bildat bolaget
• Båda verken säljs som sextondelar (1/16)
• Varje andelsägare kan äga en eller flera andelar
• Andelsägaren svarar för finansiering av sin andel/andelar.

PROJEKTINFORMATION:
Stenkulla vindpark består av två stycken Vestas V90 2,0 MW med en navhöjd  
på 105 meter. Beräknad produktion per verk uppgår i medeltal till 6,0 GWh.
Eolus levererar komplett driftsatt anläggning. Det innebär att projektets alla  
delar har hanteras fram till slutbesiktning och övertagen anläggning.

Eolus har tecknat ett treårigt fullserviceavtal (AOM4000) med Vestas till ett värde  
om cirka 1,3 miljoner kronor per verk i parken. Om en komponent skulle gå sönder, 
exempelvis växellåda eller rotorblad, byter Vestas ut komponenten/komponenterna 
utan kostnad för investerarna i parken. Detta innebär en stor trygghet i investering-
en. Efter tre år bestämmer delägarna själva om de vill fortsätta med fullserviceavta-
let eller teckna ett annat avtal med annan servicenivå. Därutöver ingår komplett 
drift- och förvaltningstjänst från Eolus i investeringen.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA  
MER OM MÖJLIGHETERNA ATT  

INVESTERA I STENKULLA:

Stenkulla
– en ny chans  
att investera 
på Varaslätten

 

Välkommen på  
frukostmöte i Kvänum!
LÖRDAG 18 OKTOBER 9.30–12.30

Vi startar med frukost följt av informations-
möte och avslutar med ett besök i Stenkulla 
vindpark. Ring 010-199 88 25 för att boka 
din plats.
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VARFÖR VILL MAN SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT TA SIG DE 100 MILEN FRÅN HELSING-

BORG TILL AMSTERDAM PÅ CYKEL OCH SUP-BRÄDA? MÖT ANDERS DANIELSSON 

OCH MATTIAS ERIKSSON SOM GENOMFÖRDE THE CLIMATE RACE FÖR ATT SÄTTA

FOKUS PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH UTMANA SIG SJÄLVA. 

T
vå kompisar som gillar att träna, 
jobbar med och har ett brinnande 
intresse för miljöfrågor och gillar 
utmaningar. Det är en kort be-

skrivning av Anders och Mattias som i 
somras genomförde The Climate Race 
mellan Helsingborg och Amsterdam. 

VASALOPPET BLEV STARTSKOTTET 
Det hela började när de båda pluggade 
Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska 
Högskola. En dag säger Anders till Mat-
tias som vägde 30 kilo mer då än nu att 
det var dags att åka Vasaloppet. Mattias 
hade inte tänkt mycket på träning innan 
dess men inser ju att det bör bli en del av 
den varan om de nio milen mellan Sälen 
och Mora ska klaras av. De båda  
tränar men till sist hoppar  
Anders av och Mattias skidar 
 de nio milen själv.
  – Jag var sist förbi repet i 
Oxberg men det gick säger 
Mattias.

Sporrade av detta genomför de två näst-
kommande år Vasaloppet och på det föl-
jer en Svensk Klassiker. Snabbt upptäcker 
de båda att cyklingen är det som är roli-
gast och de som de är jämnast på. 

CYKELUTMANING GER MERSMAK
Efter Vätternrundan känner de att de har 
mer att ge och börjar leta efter en egen 
utmaning som involverar cykling. Svaret 
blir att cykla genom Sverige, från norr till 
söder, på åtta dagar. En nätt liten sträcka 
på 212 mil. 
  – En kollega sa att det aldrig skulle 
gå och det gav energi och var motiveran-
de säger Anders med ett leende. Vi lärde 
oss att kroppen återhämtar sig fort fort-
sätter han.

De 212 milen klarades av på åtta dagar 
och som fortsättning på det hela resone-
rade Anders och Mattias om hur det skul-
le vara om man inte får sova. Göteborg till 
Stockholm 54 mil non-stopp klarades av 
på 23,5 timme. 

SYMBOLIK I SNABBHETEN
Nu kände de båda att turen var kommen 
till en utmaning som gav fler perspektiv 
än bara det fysiska. Genom miljöintresse 
och sina jobb som konsulter inom miljö- 
och energi hos WSP och Sweco, var det 
ett naturligt val att lyftaklimatfrågan.

På cykel och  
bräda för klimatet
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De bestämde sig för att paddla SUP-bräda och  
cykla de 100 milen från Helsingborg till Amsterdam. 
  – Vår strävan efter att klara detta så fort som 
möjligt är en spegling av behovet av att så snabbt 
som möjligt göra något åt koldioxidutsläppen.  
Vi valde också vägar som hotas om havsnivåerna  
stiger till följd av smältande isar när medeltemp- 
eraturerna höjs motiverar Mattias valet av rutt. 
Anders fyller snabbt på med att det finns  
andra liknelser mellan deras utmaning och  
klimatfrågan. 
  – Det kan vara slitigt men vi måste ibland 
vara obekväma och ifrågasätta gamla normer. 

ETT SÄTT ATT LYFTA FRÅGAN
Utmaningen tog sin början genom att Anders 
och Mattias la sina cyklar på SUP-brädorna 
och paddlade över Öresund. Väl framme på 
den danska sidan cyklade de med brädorna 
på ryggen i riktning mot Stora Bält för ytterli-
gare en paddlingsomgång. Vädrets makter 
var dock emot dem och på grund av för  
stora vågor togs beslutet att inte paddla  
över Stora Bält, riskerna var för stora.
  – En besvikelse så klart men livet  
handlar om olika vägar att nå sitt mål och 
säkerheten fick komma först så vi fick jus-
tera planerna lite säger Anders. 
  Efter Stora Bält var det bara cykling som  
gällde och både Danmark och sedan Holland  
bjöd på bra cykelvägar. Holland ser de båda  
som ett föredöme på detta område. 
  – Vi har mycket att lära när det gäller att  
planera och bygga för cykel på det vis som  
Holland har gjort resonerar Anders. 
  – Professor Johan Rockström vid Stockholm 
Resilience Centre har varit tydlig med att den  
koncentration av koldioxid i atmosfären som vi  
når betyder att vi behöver agera nu säger Mattias. 
The Climate Race blev ett av Anders och Mattias  
bidrag till att lyfta den nödvändiga klimatfrågan.

Om Anders och Mattias:
Anders Danielsson
Ålder: 33 år
Bostadsort: Lomma
Yrke: Miljö- och hållbarhetskonsultMail: h.anders.danielsson@gmail.com 

Mattias Eriksson
Ålder: 34 år
Bostadsort: StockholmYrke: Konsult förnybar energi med  fokus på vindkraft

Mail: mattias@weshape.se

www.theclimaterace.com 
You Tube:
www.youtube.com/watch?v=Taf2v8grIMg 

Instagram
#theclimaterace
Användarnamn:  And80dan  

mattiaseriksson_weshape



Det här gör vi 
till vardags
På ekonomiavdelningen på huvudkontoret i 
Hässleholm finns Sofia Håkansson som sköter 
ekonomin i koncernens olika dotterbolag.

På bilden syns Sofia tillsammans 
med Eolus VD Per Witalisson. 
Här sitter de i videokonferens 
med företrädare för Axpo för 
en redovisning av utvecklingen  
på elmarknaden såväl som
valuta- och räntemarknaderna.

Våra samarbetspartners:

Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 Hässleholm

I samband med att Eolus vann den hittills
största svenska offentliga upphandlingen  
av vindkraft (som innebär att Eolus ska  
uppföra sex stycken Vestas V126), upp-
vaktades vi av Hässleholms kommun.  
Sofia tog emot gåvan.


