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Modvion utvecklar modulära torn i limträ till storskalig vindkraft. Modulariteten möjliggör fortsatt 

utveckling mot högre vindkraftverk och lägre kostnad per kWh utan logistikhinder. Modvions patenterade 

torn i limträkonstruktion möjligör tillverkning till 40 % lägre kostnad. Vi ersätter på köpet två mycket CO2-

alstrande material med ett som buffrar koldioxid, vilket tar CO2-intjäningstiden för kraftverket till noll. 

Med tillverkning hos Moelven och stöd av Energimyndigheten introduceras nu tornen på marknaden. 



BAKGRUND: VINDKRAFTEN VÄXER

Vindkraft blir mer kostnadseffektiv ju större verken byggs. Därför finns 

en tydlig trend mot större turbiner och idag görs mångdubbelt större 

generatorer än för några år sedan. 

Installerad vindkraft kommer dubbleras till 2030 enligt WindEurope. 

Dagens multi-MW-verk kräver starka vindlägen och höga höjder. 
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BAKGRUND: UTMANINGEN I TRANSPORTER

Vägarna räcker inte längre till för att transportera de dimensioner som vore optimala för dagens

höga torn. När dessa överstiger 4,3 m överträds gränsen för standardtransport vilket innebär

fördyrad och komplicerad logistik. Samtidigt finns ett tydligt behov av betydligt högre höjder. 

Modvion erbjuder höga modulära tornkonstruktioner som är stapelbara under transport, detta till 

sänkt kostnad genom tillverkning i trälaminat.



BYGGNATIONEN BLIR GRÖN

Stål och betong är kostsamma material, 

ansvariga för ca 15 % av de världens CO2-

utsläpp, varför använding kommer ske med 

ökande försiktighet.

Trälaminatprodukter utgör kolsänkor av 

koldioxid taget från atmosfären under 

materialets tillväxt. Per viktenhet är materialet 

starkare än stål. 

Vår samarbetspartner Moelven Töreboda 

bygger världens högsta trähus hittills –

tillsammans når vi ännu högre för vindkraften!
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Stål och betong förenklade konstruktion under 18- och 1900-talet när konstruktionsberäknings-

metoderna var begränsade. Modern teknik möjliggör avancerad användning av orthotropiska

bio-materials, som trä, med superegenskaper. Tänk på det som naturligt kolfiber.

Förnyelsebart är vägen framåt. Produktionen av energi från vindkraft ska stiga kraftigt – det 

kräver höga torn.

VARFÖR DENNA FRAMTID?



KORT OM MODVION

Bakgrund

Företaget stammar ut Chalmers Ventures och har sedan hösten 2015 utvecklat teknik, tre patent och

affärsmodellen. 

Modvion har bl.a. deltagit i den framstående acceleratorn MassChallenge i Boston under fyra månader 2016 och

är del av Europas största innovationssamarbete – Climate-KIC. 2016 blev Joakim i Modvion utnämnd till en av

Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer av ÅForsk och SISP – ett pris tillägnat hela teamet. Finalister i

Climate Launchpad, RICE BPC, Slush100 m.fl.

Energimyndigheten och ledande industriaktörer investerar sedan 2017 i Modvions utveckling.
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DET ÄR JU GANSKA ENKELT EGENTLIGEN

Transporterbara och stapelbara paket redo för montering – en svensk tradition.

– så vi gjorde en broschyr.



VARFÖR INTE STÅL?

- FÖR ATT DET INTE BEHÖVS

Modvion modulära torns värdeerbjudande

– Högre avkastning tack vare 30-40 % lägre kostnad

– Förenklad logistik i svårtillgängliga områden

– Koldioxidneutral vindkraft från start (tornet kompenserar övrig tillverkning)

– Ökad lokal acceptans av vindkraft genom materialet

– Minskad vikt



PROJEKTBESKRIVNING – DEN FÖRSTA PROTOTYPEN (30 M, SKALA 1:5)

Vi har samlat några av värdekedjans mest innovativa och inflytelserika aktörer för att tillsammans

ytterligare utveckla, testa och verifiera tekniken. Prototyptornet på 30 m  kommer att resas på

Chalmers & Swedish Wind Power Technology Center’s (SWPTC) plattform på Hönö. Göteborg

Tillhandahåller testplats och bidrar med 

mätutrustning, analys samt teknisk och 

praktisk erfarenhet.

Bidrar med den bakomliggande tekniken

samt ett kommersialiseringsperspektiv.

RISE (f.d. SP) projektleder, bidrar med 

beräkningsresurser samt utför

förberedande tester.

Moelven Töreboda är världens äldsta 

limträproducent och ledande inom 

träkonstruktion. Bidrar med beräknings-

arbete, material och  fabrikslokaler.

Sveriges femte största kraftproducent 

med stort vindkraftsfokus. Bidrar med 

kravställning från detta perspektiv.

Pretec (Pre Cast Technology AB) 

utvecklar fäst- och montagesystem, 

förankrings-, och ingjutningsdetaljer 

samt fundamentsbult till vindkraft.

Internationellt ledande inom industriell 

limning och tätskikt. Bidrar med 

utvecklingsarbete och material.



Modulära torn är krävande konstruktioner. 

Validering sker internt och externt:

- Systemanalyser vindkraft hos Scandinavian Wind.

- Systemanalys- och komponenttester konstruktion 

hos RISE

- Konstruktion- och monteringsverifiering 

hos Moelven Töreboda

- Väderskyddstester med Teknos och RISE.

TEKNIKVALIDERING



Modulära torn är krävande konstruktioner. 

Den 30 m höga prototypen i skala 1:5 utgör ett kritiskt utvecklingssteg där de inblandade aktörerna 

har möjlighet att utveckla ny teknik inför det efterföljande delmålet: uppförandet av ett fullskaligt torn 

på 150 m. Tekniken har tillämpning i andra applikationer, t.ex. kritiska förband & kopplingar, 

väderskydd, metoder för testning, produktion och montering.

UTVECKLING AV NY TEKNIK

Innovation ger uppmärksamhet.

Bloomberg, Norran Affärsliv m.fl. 

Fortsatt goda möjligheter till positiv

PR är en ytterligare följd av

påtaglig innovation med höjd.



NULÄGET

Ordrar accepteras för leverans 2020-2021 (leveranskapacitet år 1: 30 torn)

2017: 6,6MSEK (4,6+2) Utvecklingsprojekt startat

2018: Test av prototyper i samarbete med Moelven Töreboda, Pretec, Skellefteå Kraft, Chalmers & RISE (SP)

2019: 30m Skal-model med energigenererande turbin på Chalmers test plattform  

2020: 150m Fullskaligt torn sent 2020. 
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