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VD H A R OR DET

Ansvar är en stark attraktionskraft
I april invigde vi vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun. Parken innehåller sju av de
största vindkraftverken som hittills etablerats i Sverige. Parken är ett exempel på
vindkraftens kraftiga teknikutveckling de
senaste åren. Verken har en effekt på 3,3
MW vardera och en totalhöjd på 180 meter.
Den totala svepytan för parken uppgår till
8,7 hektar. Ur den vind som passerar bladen kommer våra kunder Region Skåne
och Sundbybergs Stad att skörda förnybar
el till sina verksamheter under många år
framåt. Jag är säker på att aktörer som på
ett sådant tydligt sätt tar ansvar för sin elförbrukning kommer att skapa en extra attraktionskraft hos sina invånare, kunder och
anställda och övriga intressenter.
Ett annat, ännu färskare, exempel på
nya kunder är den Europeiska Investeringsbanken (EIB). I mars tecknade Eolus avtal
med EIB och Mirova om försäljning av sex
vindkraftverk i vindpark Långmarken. EIB:s
direktinvestering är en viktig signal om vilken stor betydelse EU tillmäter förnybar
energi och frågorna kring en energiunion.
Affären innebär att EIB tillsammans med
Mirova kommer att äga 90 procent av verken. Resterande 10 procent ägs av Eolus
med option att kunna sälja andelen under
2018. Att EIB väljer ett samarbete med Eolus visar på den stora trovärdighet vi har på
marknaden efter att ha etablerat närmare
500 verk sedan 1990. Även om institutionella investerare och storförbrukare av el
kommer att utgöra en större del av Eolus
omsättning kommer vi att fortsätta erbjuda
lämpliga projekt till andelsförsäljning då vi
vet att det fortsatt finns ett intresse bland

Om oss
Eolus Vind är en av Sveriges
ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar
värden i alla led inom ramen för
projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder
såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt
i Norden och Baltikum. Sedan
starten 1990 har Eolus medverkat
vid etableringen av 491 av de cirka
3 200 vindkraftverk som idag finns
i Sverige. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt
kunder och för egen räkning.

våra kunder för detta.
Det är en omvälvande tid för energisektorn. Gamla sanningar ställs på ända
och även om de fossila bränslena fortsatt
avgör prisbilden kan konstateras att det på
globala basis trots låga fossilpriser investerades rekordsummor i förnybar elproduktion. Parallellt med detta finns en trend där
investerarna börjar dra öronen åt sig vad
gäller investeringar i fossila bränslen och
kärnkraft. Inte minst vad gäller olja, kol och
gas finns en rädsla att bli sittande med så
kallade ”stranded assets”.
I Sverige har vindkraften på allvar
etablerat sig som ett tredje ben i elproduktionen tack vare en mycket snabb utbyggnad från 1 TWh år 2006 till 16,6 TWh år
2015. Ska den positiva trenden hålla i sig
är det dock dags för nya politiska målsättningar kring utbyggnaden av det förnybara
efter år 2020. Sverige har goda förutsättningar att bli ett ”grönt batteri” åt Europa
med fossilfri elproduktion såväl för den inhemska marknaden som för export. Den
chansen bör inte försittas utan bejakas.
Eolus uppgift är tydlig, vi ska på de marknader vi verkar utveckla och realisera de
allra bästa vindkraftsanläggningarna och
därigenom tillgodose investerarnas avkastningskrav för att lämna vårt bidrag till omställningen till en hållbar energiförsörjning.
Till sist vill jag tacka alla er som kom
till vårt vindkraftsseminarium i Kvänum i
mars. Precis som vid vårt årliga seminarium i Hässleholm var intresset stort vilket
naturligtvis är mycket glädjande och något
som ger alla oss på Eolus ny energi i vårt
dagliga arbete.
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MARK NA D OCH TEND E N S E R

2015 blev ett framgångsår:
Världsrekord i vindkraft
VINDKRAFTEN SLOG PÅ NYTT GLOBALA REKORD UNDER 2015. FJOLÅRET VAR DET ÅR I
HISTORIEN DÅ MEST VINDKRAFT INSTALLERATS SETT I ETT GLOBALT PERSPEKTIV. DEN
SVENSKA MARKNADEN MATTADES AV FRÅN REKORDÅRET 2014, DÅ SVERIGE HAMNADE
PÅ EN ÅTTONDE PLATS I VÄRLDEN NÄR DET KOM TILL INSTALLATION AV VINDKRAFT.

Vindkraftens snabba teknikutveckling och
kostnadsreduktion i kombination med ett
behov av förnybar elproduktion är drivande krafter bakom den positiva utvecklingen. Noterbart är att rekordåret 2015 kommer samtidigt som priserna på fossila
bränslen är låga vilket pressar priserna i
hela energisektorn. Med klimatöverenskommelsen i Paris som utgångspunkt
finns all anledning att se positivt på utvecklingen av de förnybara energislagen
om 1,5-gradersmålsättningen ska kunna
uppfyllas. Men hur var då utvecklingen
under 2015 för specifikt vindkraften?
2015 slog med råge det tidigare rekordåret 2014 vad gäller installerad vindkraftskapacitet i världen. Hela 63 GW (63 000
MW) installerades vilket toppade 2014 då
51,7 GW (51 700 MW) togs i drift. Det land
som i särklass installerade mest vindkraft
var Kina som stod för nästan hälften av
världens nytillkommande vindkraft. Kina
har också högst ackumulerad installerad
effekt av alla länder. Med strax över 145
GW (145 000 MW) står landet för cirka en
tredjedel av all världens kapacitet som totalt uppgår till 433 GW. På andra plats
både vad gäller installerad effekt under
2015 och ackumulerat återfinns USA och
på tredje plats i båda kategorierna finns
Europaettan Tyskland. Dessa tre länder
stod tillsammans för 71,5 procent av den
effekt som uppfördes 2015 och ungefär
61 procent av den ackumulerade effekten
i världen.
Vid utgången av 2015 var det 26 länder i
världen som hade över 1 000 MW installerad vindkraft. Sjutton av dessa är europeiska länder, fyra ligger i Asien/Stilla Havet, tre i Nordamerika samt ett vardera i
Afrika och Sydamerika. Tack vare de stora
investeringarna i Kina är Asien den största

regionala vindkraftsmarknaden i världen
men även Indien är ett viktigt vindkraftsland. Under 2015 klättrade Indien upp till
fjärde största vindkraftsland vad gäller
ackumulerad kapacitet och i och med
detta passerade man Spanien. Europa
placerade sig på andra plats efter Asien
vad gäller nyinstallerad effekt under fjolåret, mycket tack vare investeringarna i
Tyskland. Frågan är om Europa kan behålla sin andraplats eller om Nordamerika,
ledda av USA, kommer att installera mer
ny vindkraft än Europa under de kommande åren? Den ekonomiska utvecklingen i
Europa men också att USA för första
gången på länge ser ut att ha fått ett stabilt politiskt ramverk att verka utifrån är
faktorer som skulle kunna tala för att
Nordamerika ska kunna utmana Europa.
Den femåriga förlängningen av systemet
för skattereduktioner (Federal renewable
electricity production tax credit som förkortas PTC) kommer att ha en positiv effekt för utbyggnaden i USA som också är
ett land som var tidigt ute med vindkraft
och dessutom har mycket goda vindförutsättningar. Den amerikanska marknaden
har tidigare präglats av kraftig volatilitet
på grund av ryckighet i de politiska ramverken men det ser nu alltså ut att stabiliseras.
För svensk del installerades under 2015
cirka 615 MW vilket är en nedgång från
rekordåret 2014 då det installerades 1 050
MW i Sverige vilket var åttonde mest i
världen det året. Sammantaget finns strax
över 6 000 MW installerad vindkraft i Sverige vilket placerar Sverige på en elfteplats
i världsligan. Enligt en prognos från
Svensk Vindenergi beräknas omkring 500
MW tas i drift under 2016. En bidragande
orsak till sjunkande volymer är de låga
samlade ersättningsnivåerna för el och el-

certifikat. En annan orsak är osäkerhet
kring spelreglerna och utbyggnadsmål vilket bland annat Svensk Vindenergi påpekat (se separat intervju med Charlotte
Unger Larson). Sverige som land har goda
förutsättningar för en fortsatt utbyggd
vindkraft.
Med höga siffror för installerad effekt följer
också enorma summor som investeras.
Enligt Bloomberg New Energy Finance investerades total 329 miljarder USD i förnybart under förra året. Satsningarna på
förnybart överstiger numera investeringarna i fossila bränslen som olja, kol och
naturgas. Investeringarna är på rekordni-

Topp 10 i världen
för installerad effekt
under 2015
LAND

MW

%

Kina

30 753

48,5

USA

8 598

13,5

Tyskland

6 013

9,5

Brasilien

2 754

4,3

Indien

2 623

4,1

Kanada

1 506

2,4

Polen

1 266

2,0

Frankrike

1 073

1,7

Storbritannien

975

1,5

Turkiet

956

1,5

Källa: GWEC, Global Wind Statistics 2015

MA R K NA D OCH T E NDENS ER

våer och bakom siffrorna döljer sig ett intressant faktum som visar på den snabba
tekniska utvecklingen för förnybara energislag som vind och sol. Investeringarna
steg enligt Bloomberg med fyra procent
mellan 2014 och 2015 samtidigt som den
installerade kapaciteten inom vind och sol
steg med 30 procent.
Hur 2016 kommer att se ut på helårsbasis
återstår att se men enligt Clean Energy Pipeline sjönk investeringarna i förnybar energi under första kvartalet 2016 jämfört
med 2015. Utvecklingen i Kina som är avgörande för investeringarnas storlek är
emellertid notoriskt svår att förutse och få
grepp om. Bland annat överträffade 2015
alla förväntningar och prognoser. I sina
prognoser för marknadsutvecklingen fram
till 2020 tror GWEC (Global Wind Energy
Council) på en stabil och jämn utveckling
globalt för vindkraften. Det är sålunda inte
bara i Sverige som vindkraften kommit för
att stanna och spela en viktig roll i energimixen.

Källor:
GWEC Global Wind Report,
annual market update 2015
EWEA Wind in power 2014
European statistics
EWEA Wind in power 2015
European statistics

De sex största
turbinleverantörernas globala
marknadsandel 2015
Goldwind

13,5 procent

Vestas

12,6 procent

General Electric

10,2 procent

Siemens

5,3 procent

Gamesa

5,3 procent

Enercon

5,2 procent

Källa: Bloomberg

Fyra snabba frågor till
Charlotte Unger Larson,
VD för Svensk Vindenergi
1. Svensk vindkraft har haft en fantastisk utveckling och gått från cirka 1 TWh i
produktion 2006 till 16,6 TWh under 2015. Vad har drivit detta?
En kombination av olika faktorer. För det första har Sverige bland Europas bästa förutsättningar för vindkraft vilket gör att vi kan ta fram starka projekt och attraktiva investeringar. Utöver detta så har vi sett en imponerande teknik- och kostnadsutveckling, vilket gjort vindkraften till ett ytterst konkurrenskraftigt kraftslag − som i många
lägen är det billigaste alternativet för nya kraftinvesteringar. Detta har gjort det möjligt för branschen att leverera en stark utbyggnad av förnybart.
2. Globalt sett var 2015 ett rekordår för utbyggnaden av vindkraft.
Vad säger du om denna utveckling?
Globalt sett har många insett att tack vare den starka teknik- och volymutvecklingen, utgör vindkraften ofta det mest attraktiva valet för ny kraftproduktion. Detta kombinerat med kraftslagets miljöprofil gör det svårslaget när det gäller storskalig elproduktion. Kina är den största marknaden i dagsläget och installerade mest 2015
– nästan hälften av den tillkommande kapaciteten globalt.
3. Vad anser du och Svensk Vindenergi behöver göras för att ta tillvara på den
stora potential som fortsatt finns för utbyggnad av vindkraft i Sverige?
För att vi ska kunna tillvarata potentialen i vindkraft behövs, för det första, att vi tar
hand om dagens styrmedel och justerar elcertifikatsystemet. Därefter behövs ett nytt
mål för förnybar elproduktion till 2030 − så att vi kan fortsätta den fantastiska resa vi
är inne på. Till dess vi har en fungerande prissättning på elmarknaden i stort, behöver detta givetvis kompletteras med styrmedel. Utöver mål och styrmedel så är det
av stor vikt att vi får ordning på tillståndsprocesserna, främst kopplat till frågor kring
det kommunala vetot och artskyddet, samt nätutbyggnaden så att dessa stöttar den
politiska ambitionen om mer förnybar elproduktion.
4. Vilka uppmaningar har branschen till Energikommissionen?
Höj blicken och lägg gammal partipolitik åt sidan! Sverige har lysande förutsättningar för förnybar energiproduktion i stort, och vindkraft i synnerhet. Givet detta måste
vi fortsätta satsa på förnybart. Det är gynnsamt för vårt växande näringsliv, samhällsekonomin, miljön och klimatet. Elen kan användas både inom landet och i övriga Europa. Sverige har nämligen en lysande möjlighet att skapa en ny stor exportmarknad genom elexport.
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I NTER V JUN

Maria Wetterstrand:
Med grönt fokus
som röd tråd
DEBATTÖR, SKRIBENT, MODERATOR, FÖRELÄSARE OCH SAMLANDE
KRAFT FÖR GRÖN OMSTÄLLNING. MILJÖPARTIETS FD SPRÅKRÖR
MARIA WETTERSTRAND ÄR I ALLRA HÖGSTA GRAD AKTIV INOM
MILJÖPOLITIKEN OCKSÅ I DAG. HÄR SVARAR HON PÅ VÅRA
FRÅGOR KRING FÖRNYBART, NULÄGE OCH FRAMTID.

Du var en välkänd politisk företrädare för
Miljöpartiet. Vad gör Maria Wetterstrand
nu förtiden?
Jag är fristående debattör. Jag frilansar
som föreläsare, skribent, paneldeltagare,
moderator och liknande. Jag har under de
senaste åren föreläst mycket om miljöfrågor
för företag, skrivit en bok och rätt mycket
krönikor till olika tidningar.
Du är sedan förra året ordförande i
Miljömålsrådet samt i regeringens
analysgrupp för grön omställning och
konkurrenskraft. Vad innebär dessa två
uppdrag och vad skiljer dem åt?
Miljömålsrådet är formaliserade möten mellan myndighetschefer för 17 myndigheter
som alla på olika sätt jobbar med frågor
som rör de svenska miljömålen. Fyra möten
om året, och jag är ordförande för mötena
samt förbereder dem tillsammans med ett
litet kansli. Det är arvoderat för ett par dagar i månaden av miljödepartementet. Uppdraget som ordförande för analysgruppen

för grön omställning och konkurrenskraft
har också varit ett deltidsuppdrag och är
också tillsatt av regeringen, denna gång av
framtidsministern. Där har jag tillsammans
med Jonas Karlsson från Socialdemokraterna i Örebro haft i uppdrag att leda en
grupp av kunniga människor för att utreda
vad som behöver göras politiskt för att närma oss målet om ett koldioxidneutralt Sverige 2050. Vi lämnade våra rapporter i mitten av april och de går att läsa på
framtidskansliets hemsida, mycket
spännande.
Det finns en politisk målsättning om att
Sverige ska vara koldioxidneutralt till
2050. Är detta verkligen möjligt och hur
ska det gå till?
Det är absolut möjligt, men blir ännu enklare ifall vi tänker att det innebär inhemska
utsläppsminskningar på 85-90 procent och
resten kan kompenseras via upptag av koldioxid eller insatser utomlands. De stora utmaningarna är vissa industrier såsom stål

och cement, som har processrelaterade utsläpp, samt köttproduktionen, eller egentligen köttkonsumtionen. Min bedömning är
att alla energirelaterade utsläpp, inklusive
de som kommer från drivmedel för bilar, är
fullt tekniskt möjliga att ersätta redan nu.
Vad är dina förväntningar på
Energikommissionen?
Att de ska sätta upp ett tidsatt mål om
100 procent förnybar energi och staka ut
den politiska delen av vägen dit.
Vindkraften har haft en stark utveckling
i Sverige. Som exempel kan nämnas att
2006 producerade vindkraften 1 TWh
medan produktionen uppgick till 16,6
TWh 2015. Vad tror du behövs för att
denna positiva trend ska fortsätta?
Att kärnkraften avvecklas och att denna ambition görs tydlig i politiska mål och beslut.

INTER VJUN

”Det är en revolution på gång.
Möjligen är den fortfarande för
långsam, men den kan också
komma att få en mycket högre
fart än vi nu kan föreställa oss.”
Efter klimatmötet i Paris har många talat
om ett genombrott i arbetet med att reducera utsläppen av växthusgaser. Vad
är din syn?
Jag håller med dem som säger så. Det är en
revolution på gång. Möjligen är den fortfarande för långsam, men den kan också
komma att få en mycket högre fart än vi nu
kan föreställa oss. Det är oerhört spännande
att se på och försöka påverka detta i rätt
riktning.
Vilka trender tror du att vi kommer att få
se i den globala energiframställningen
framöver?
Att förnybart växer i än snabbare takt, inte
minst solceller men även vind- och vågkraft.
Att vi får fram lösningar på balansproblemet
så att vi kan undvika svåra effekttoppar och
utnyttja våra resurser mycket mer effektivt.
Att elbilar får ett rejält genombrott.
Utsläppshandeln i EU har i praktiken
havererat och priserna speglar inte de

negativa miljöeffekter som kommer från
fossila bränslen. Tror du att detta går att
rätta till och vad kan göras för att få ett
mer rättvisande pris?
”Går att rätta till” är ett tolkningsbart begrepp. Det finns många politiska förslag för
hur det kan rättas till så det är klart att det
”går”. Frågan är om det politiskt ”går” att få
igenom dessa beslut. Det är betydligt svårare. Men snart kanske vi får en näringslivslobby som vågar ta ställning för högre pris
på fossil energi. Hoppas det.
Institutionella investerare som pensionsfonder och återförsäkringsbolag
har stått för en ökande andel av investeringarna i svensk vindkraft. Det rör sig
primärt om utländska aktörer. Varför tror
du att deras svenska motsvarigheter har
varit så försiktiga?
Det vet jag inte riktigt, men återbetalningen
på vindkraft i Sverige är ju relativt dålig i
dagsläget när elpriserna är så låga, så det är
inte bara institutionella investerare som tve-

kar. En tydlig målsättning om avveckling av
kärnkraften kunde bidra till att fler vågar investera, tror jag. Även utbyggnad av exportkapacitet kan hjälpa elpriserna upp.
Sverige nettoexporterade cirka 22 TWh el
under 2015 och har potential för mycket
mer med en utbyggnad av förnybar produktionskapacitet. Vad är din åsikt om
elexport och varför tror du att frågan är
så mycket mer laddad än export av exempelvis stål, timmer och fordon?
Jag anser att målet för Sverige ska vara att
bli en nettoexportör av förnybar el. Det är
det enda rimliga då vi har mycket bättre förutsättningar än de flesta andra att producera mycket förnybart.
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SMÅTT OCH G OTT

Kent Eriksson ny
driftchef på Eolus

Festligt, folkligt,
och fullsatt
Fredagen den 15 april invigdes vindpark Fröreda i Hultsfreds
kommun. Omkring 175 personer kom och lät sig väl smaka av
korv och fika. Många tog chansen att titta in i ett av vindkraftverken och en servicebil från Vestas. Invigningstalade gjorde
Daniel Hedén, ordförande i servicenämnden i Region Skåne
och Eolus VD Per Witalisson. Högtidlig bandklippning förrättades av Elin Witalisson samt syskonen Erik och Sofia Eriksson
Brunius. Parken består av sju stycken Vestas V126 3,3 MW
med en totalhöjd på 180 meter. Verken är sålda till Region Skåne och Sundbybergs stad.

Sedan slutet på april har Eolus en ny driftchef, tillika VD för
dotterbolaget Eolus Wind Power Management. Kent Eriksson
har tagit över uppgifterna från Thomas Andersson som nu
helhjärtat kan fokusera på jobbet som byggchef med uppdrag
att göra så kostnadseffektiva etableringar som möjligt av de
vindkraftsanläggningar Eolus uppför. Kent Eriksson kommer
närmast från Bilfinger Industrial Service och innan dess var
han drift- och underhållschef på Nordisk Vindkraft under
åren 2009-2015.

Verken är de hittills största som Eolus uppfört. På eolus.se
hemsida kan du se en film om Fröreda vindpark.

Eolus förvaltar idag cirka 350 MW vindkraft åt bolaget självt
samt åt externa kunder och detta med hög tillgänglighet.

EIB köper
vindkraft av Eolus
Den Europeiska Investeringsbanken, EIB, direktinvesterar
för första gången i svensk vindkraft. Det sker i och med
EIB:s medverkan i förvärvet av Långmarkens vindpark i
Kristinehamns kommun. Sex av de åtta vindkraftverken
av modell Vestas V126 3,3 MW i parken kommer att
ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent och Embla SA äger 90 procent. EIB
är medfinansiär i de 90 procent av investeringen som
kommer att ägas av Embla SA där också franska Mirova finns som ägare. Detta är EIB:s första projekt i
Sverige inom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som ingår i Junkerkommissionens investeringsplan för Europa. Eolus kommer att ansvara för drift
och förvaltning av anläggningen när den är färdigställd
vilket beräknas vara vid årsskiftet 2016/2017.
Eolus har option på att sälja sin andel om 10 procent i
de sex vindkraftverken under hösten 2018. De övriga två
vindkraftverken i parken har köpts av Malmö Stad samt
Landstinget i Kalmar län.

Enerconverk driftsatta
i Skåne
I Skåne har Eolus under våren driftsatt fyra stycken vindkraftverk av modell Enercon E82 2,3 MW. Tre av verken är placerade i Stångby i Lunds kommun och drivs i ett gemensamt
driftbolag. I ett av verken finns ett fåtal andelar kvar. Mer
information om möjligheterna till investering finns på sid 10.
Parken invigdes den 21 maj. Det fjärde verket är lokaliserat i
Önnarp i Trelleborgs kommun och är avyttrat till kunder. Halva
verket ägs av Älvsborgsvind AB som tillsammans med Eolus
utvecklat projektet.

Ullavi färdigställt och
överlämnat till kund
I Ullavi i Hallsbergs kommun har Eolus uppfört tre stycken
Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk. Samtliga verk med en total
effekt om 5,4 MW har överlämnats till kunden KumBro AB.
KumBro är ett gemensamt vindkraftsbolag för kommunerna
Örebro och Kumla.

TÄVLING

Ny chans att tävla med Eolus
Nya Vindars läsare verkar gilla att tävla. Vi bjuder därför åter på en chans att
vinna fina priser. Frågorna handlar förstås om vindkraft, energi och miljö.

Precis som i de tidigare tävlingarna är det sex frågor med varierande svårighetsgrad som ska besvaras. Fina priser står på spel
– en bärbar högtalare till mobiltelefoner som förstapris och i potten finns också biobiljetter. Bland er som svarat rätt drar vi totalt
fem vinnare. Lycka till!

DINA SVAR SKICKAR DU
antingen via mail till johan.hammarqvist@eolusvind.com
eller på postadress ”Tävling”, Eolus Vind AB, Box 95,
281 21 Hässleholm.

Frågor
1

Hur många MW vindkraft installerades i Sverige under 2015?

2

Den europeiska branschorganisationen för vindkraft
som tidigare hette EWEA har fått ett nytt namn. Vad
är organisationens nya namn?

3

Eolus har tecknat två stycken elhandelsavtal med Google,
så kallade PPA. Vad står förkortningen PPA på engelska för?

4

Vad heter Generaldirektören för Energimyndigheten?

5

Eolus har tagit klivet in på den amerikanska vindkraftsmarknaden
genom förvärv av
två projekt under utveckling. I vilken delstat ligger dessa två vindkra
ftsprojekt?

6

Den 31 mars i år lanserade Tesla en ny bilmodell. Den går ännu så
länge bara att förhandsbeställa
och de första bilarna kommer att levereras i USA under slutet av 2017.
Vad heter denna modell?

Vinn fina priser!
Högtalare till mobilen

VINNARE SAMT RÄTT SVAR I FÖRRA TÄVLINGEN
De rätta svaren på förra numrets tävling är följande:
1. På frågan om hur mycket el den svenska vindkraften producerade år 2006 är rätt svar 1 TWh.
2. Bengt Simmingsköld heter mannen som var med och grundade Eolus, var dess VD under många år och i samband med
årsstämman 2016 också lämnade styrelsen.
3. Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i elprisområden. Dessa är fyra till antalet.
4. VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi är Charlotte Unger.
5. De två länder i världen som har mest installerad vindkraft är Kina och USA.
6. De två köparna av vindkraftverken i vindpark Fröreda är Region Skåne och Sundbybergs stad.
Av de som svarat rätt blev dessa fem vinnare:
Walter Sohlberg, Västerås. Johan Köpsén, Sollentuna. Else-Lis Johansson, Heberg. Anders Nilsson, Färjestaden. Pia Eriksson, Vårgårda
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I NVE STER ING OCH ETA B L E RI N G

Problemfritt ägande

– låt Eolus sköta drift och förvaltning
EOLUS ERBJUDER KOMPLETTA DRIFT- OCH FÖRVALTNINGSTJÄNSTER FÖR ETT BEKYMMERSFRITT 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 turbinleverantören, 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 inspektioner av anläggningen. Utöver detta ingår att tillse att villkor i
tillståndet efterföljs, att en aktuell kontrollplan finns, genomförande av skyddsronder för att upprätthålla Arbetsmiljöverkets
krav på systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:01) samt att se till att trycksatta
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 Eolus för en genomgång
av våra tjänster och ditt behov.
drift@eolusvind.com

KENT ERIKSSON
010-199 88 24
kent.eriksson@eolusvind.com

Endast 2 andelar kvar i Stångby vindpark
tverk i Stångby i Lunds
Under våren 2016 driftsattes tre stycken Enercon E82 2,3 MW vindkraf
ktion per verk är 5,6
årsprodu
d
beräkna
och
g
driftbola
amt
gemens
kommun. Verken drivs i ett
återstår nu endast 2 andelar.
GWh. Ett av verken har delats upp och säljs i tiondelar (1/10) och där
ÄR DU INTRESSERAD AV ATT INVESTERA?
KONTAKTA OSS:

KATARINA TIDEMAN
010-199 88 25
katarina.tideman@eolusvind.com

HENRIC KARLSSON
010-199 88 72
henric.karlsson@eolusvind.com

NYT T SE MINARIUM

Lyckat seminarium i Kvänum

Kikki Kleiven

Thomas Nilsson

Till Kvänum kom över 100 personer för en fullspäckad dag där inbjudna föreläsare såväl som
företrädare för Eolus berättade om vindkraftsmarknaden, elpriser och klimatförändringar.

Marcus Landelin

Per Witalisson

Mikael Henriksson

Thomas Andersson

Jakob Lagercrantz

DE SENASTE ÅREN HAR EOLUS MÄRKT ETT KRAFTIGT ÖKANDE INTRESSE FÖR SITT
SEMINARIUM. DET ÄR EN UPPSKATTAD FORM FÖR MÖTEN MED ANDRA MED INTRESSE
FÖR HÅLLBAR ENERGI OCH FÖR ATT SKAFFA SIG NY KUNSKAP PÅ OMRÅDET.
Eolus har en lång tradition av att i samband med årsstämman i slutet av januari
anordna ett miljö- och vindkraftsseminarium. Detta seminarium brukar vara välbesökt och röna stor uppskattning bland besökarna. Bland besökarna märks förutom
aktieägare och vindkraftsägare också
politiker, kommunala och regionala tjänstemän, företrädare för olika aktörer inomenergisektorn samt miljö- och vindkraftsintresserad allmänhet. Framgångarna för
det årliga seminariet i Hässleholm visar på
ett så stort intresse att Eolus detta år även
ordnade ytterligare ett seminarium. Denna
gång i Kvänum i mars månad.
Thomas Nilsson från Axpo talade engagerat och initierat om vad som påverkar och
styr elpriserna. En stor påverkansfaktor är

olje- och kolpriserna som för närvarande
globalt är låga. Från Bergens Universitet
kom klimatforskaren Kikki Kleiven och
berättade om de klimatförändringar som
äger rum. Kleiven kunde konstatera att
forskningen visar att människans utsläpp
av växthusgaser påverkar klimatet och att
andelen koldioxid i atmosfären har stigit
mycket snabbt de senaste hundra åren.
Nivåerna är klart högre och spannet för
variationerna betydligt större än tidigare.
Den tredje och sista externa föreläsaren
var Jakob Lagercrantz från Alingsås.
Lagercrantz har en lång historia inom
miljöarbete (bland annat i Greenpeace
och Gröna Bilister) och har varit med och
grundat 2030-sekreteriatet. I sitt anförande pekade han på att när vi väl bestämmer
oss för att göra något inom miljöområdet

så hittar vi lösningar snabbare än vad alla
tror. Vidare pekade han på att det behövs
pionjärer, människor som går före, och
exemplifierade med många av de som var
på plats som investerat i vindkraft.
Från Eolus sida berättade VD Per Witalisson om vindkraftsmarknadens förutsättningar och Eolus roll på densamma.
Thomas Andersson berättade om de
drift- och administrationstjänster som
Eolus erbjuder vindkraftsägare och kunde
bland annat påpeka den mycket höga
tillgängligheten under 2015 i de turbiner
Eolus hanterar. Vice VD Marcus Landelin
och säljaren Mikael Henriksson berättade
om några aktuella investeringsmöjligheter
främst inom segmentet operationella verk.
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Det här gör vi till vardags
Casper Grundahl jobbar som teknisk förvaltare på
Eolus driftavdelning i Halmstad. I arbetsuppgifterna
ingår primärt att sköta drift av anläggningar för externa kunder inom ramen för Eolus koncept med driftoch förvaltningstjänster för ett bekymmersfritt ägande. Bland dessa drifttjänster märks kontroll och
övervakning av kundernas anläggningar, årliga inspektioner, uppföljning av planerad och oplanerad
service samt att tillse att villkoren i tillståndet för den
aktuella anläggningen efterlevs.
På bilden syns Casper tillsammans med kollegan från
driftavdelningen Pontus Wittzell och byggprojektledare Thomas Henrysson under ett möte på huvudkontoret i Hässleholm. Mötet gällde överlämning av
ansvaret för Fröreda vindpark från byggavdelningen
till driftavdelningen efter parkens färdigställande och
överlämnande till kunderna.

n
Casper och Pontus tar över frå
n.
inge
deln
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byg
på
s
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I Vassmolösa i Kalmar kommun etablerade Eolus 2012
fem Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk. Parkens ägare
har ett driftavtal med Eolus. Vid fototillfället skulle Casper tillsammans med en kollega genomföra en teknisk
egenkontroll. En sådan börjar med att siten gås igenom utvändigt, bl a genom att kontrollera att vägarna
är farbara och att nödvändiga skyltar finns på plats.
Steg två är en invändig genomgång av verken.

.
Vägen till Vindpark Vassmolösa

Våra samarbetspartners:

