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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.





• Beskriva förutsättningar för att inhemska DoU-
företag ska kunna konkurrera om framtida affärer.

• Identifiera och värdera tjänstepotentialen.
• Identifiera metoder och strategier för att sänka 

DoU-kostnader.
• Identifiera nuvarande och kommande andel 

vindkraftverk i skog och kallt klimat samt 
redogöra för kompetensbehovet.

• Arbetsinnehåll och affärsmodeller repowering



Utmaningar inom drift och underhåll:
• Oförutsett underhåll är en stor andel i driftskostnaderna
• Användningen av system för tillståndsövervakning är 

begränsad
• Många projekt har högre drift- och underhållskostnader än 

förväntat

Efterfrågan på: 
• Mer förebyggande och tillståndsbaserat underhåll 
• Standardiseringar av komponenter, data och 

rapporteringssystem
• Långsiktiga relationer mellan operatörer och serviceföretag



Möjligheter till utveckling:
• Strategiska beslut hos fler operatörer kring vilken roll 

man eftersträvar i drift och underhållsfrågor
• Utökad användning av övervakningssystem och 

underhållstrategier
• Logistikplaner för bättre planering av reparationer
• Databaserade, kvantitativa modeller för att förutse fel 

på komponenter och inverkan från olika 
underhållsbeslut

• Bättre tillvaratagande av kunskapen hos 
underhållspersonal



2013 2016 Skillnad

Antal verk 2612 3312 27%

MW 4258 6330 47%

Helårsproduktion 10,7 16,7 56%

Produktionskapacitet

Mkr per MW 2013 2016 Skillnad

Turbin 9,7 8,5 -12%

Infrastruktur 2,3 1,9 -17%

Övrigt(Fin.Proj) 0,5 0,4 -20%

Investeringskostnader

Kr per kWh 2013 2016

Fasta 0,05 0,05 -

Rörliga 0,13 0,12 -8%

DoU kostnader
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• Vindkraftverk i tuffare miljöer behöver mer 
underhåll
– Allmänt högre slitage
– Bladreparationer vanligare
– Avisningsutrustning blir viktigare

• Många av de stora parker som planeras ligger i 
sådana miljöer
– Högre investeringar  Högre krav på produktion
– Mer organisation och planering kring underhåll



Serviceavtal med 
turbinleverantör

Intern drift och underhållsorganisation

Tredjepartsleverantör 
som komplement

Enbart tredjepartsleverantör

Ägaren har ingen egen personal

Inhyrd personal för att klara 
åtagande eller särskilda 
moment

Ägaren har egen personal och kompetens

Ägaren har ingen egen personal

Kombinationer av olika modeller
En ägare med olika upplägg för olika 
vindkraftverk eller parker



• Att de danska och tyska vindkraftmarknaderna är mer mogna än 
den svenska avseende drift- och underhåll står tämligen klart. Ett 
större utbud av tredjepartsleverantörer och nischade aktörer som 
konkurrerar med turbintillverkarna bidrar till en starkare prispress. 

• Norge ligger steget efter Sverige
• Något som framkommit som en aspekt där USA skiljer sig från 

Europa är att de stora finansiella investerarna ofta har en 
förvaltningsfunktion, dvs anställda med teknisk kompetens, vilket 
således skiljer sig från det Svenska normalfallet. 

• I USA har i takt med att anläggningarna blivit äldre, anställda flyttat 
från turbinleverantören till vindkraftägaren, eller en 
tredjepartsleverantör av drift- och underhållstjänster. Denna 
utveckling liknar således den som observerats på de europeiska 
marknaderna



• Tredjepartsmarknad betydligt mindre än väntat. 
Storägare med egen driftsorganisation eller 
turbintillverkare kan öppna mer marknad genom att 
outsourca planerat underhåll eller vissa 
arbetsmoment.

• Det är standard i Europa att finansiella aktörer och 
oberoende kraftproducenter har olika leverantörer 
för drift respektive underhåll.

• Investeringstakten exploderar. Målet 2022-2030 
kommer att vara färdigbyggt innan 2022. De flesta 
kommer att ha långsiktiga serviceavtal med 
turbinleverantören.



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

långsiktiga serviceavtal med turbinleverantören
• Möjligheter tredjepartsleveranser

– Bemanningsuthyrning servicepersonal
– Logistik och lager, försäljning standardkomponenter
– Reparationer av växellådor och övriga delar
– Utveckla övervakningssystem och andra IT-tjänster
– Repowering



• Återvinning vid nedmontering eller byte av 
komponenter eller blad

• Tillverkning av standardkomponenter
• Transporttjänster
• HSE-tjänster
• Utbildningar
• Projekteringstjänster
• Teknisk och kommersiell förvaltning
• Kran och lyfttjänster



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



• 3-6 TWh per år måste bytas ut: ca 2-300 stycken 
vindkraftverk varje år till 2040

• Begagnat
– Förmedlingstjänster
– Finansieringstjänster

• Möjlig marknad, exempel
– Demontering och nyinstallation.

• Riv och bygganläggningstjänster
• Konsulttjänster

– Miljökonsekvensbeskrivningar
– Juridik
– Förvaltning

• Underhållstjänster



• I sammanställning av expertutlåtanden uppskattas att 
kapacitetsfaktor och livslängd båda kommer kunna öka med 
10% fram till 2030. Investeringskostnader uppskattas kunna 
minska med 12% och D&U med 9%. 

• De fyra viktigaste kategorierna som kan leda till dessa 
kostnadsminskningar ansågs vara rotorstorlek, rotordesign, 
högre torn samt tålighet och pålitlighet hos enskilda 
komponenter.

• Nu ökar betydelsen av och intresset för övervakning av fasta 
komponenter som torn och blad.
– Tex. påfrestningsmätare, optiska fibersensorer, vibration- och 

temperatursensorer, vinkelsensorer och förskjutningssensorer.



• Sex vindkraftsoperatörerna tillfrågades om vilka 
tillståndsövervakningssystem de ansåg mest kostnadseffektiva. De 
ombads även lyfta fram de främsta tillkortakommandena och 
utmaningarna inom tillståndsövervakning.
– Kontakt mellan turbintillverkare, operatör, och systemleverantör
– Implementering av tillståndsövervakning i underhållsstrategierna
– Funktionella tillståndsövervakningssystem integrerat med SCADA
– Övervakning av återstående livstid av komponenter med beaktande av 

framtida vindförhållanden
– Funktionell övervakning av blad
– Övervakning av tornens strukturella integritet 
– Avancerad dataanalys

Dessa önskemål speglas också av att det skett avsevärd utveckling inom 
förutseende underhåll, dataanalys, förlängning av driftstid och optimering 
de senaste åren. 



• 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. 







KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET FÖR 
SVENSKA FÖRETAG
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