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Sammanfattning 
De första kommersiellt tillverkade vindkraftverken i Sverige börjar nå slutet på sin 
livslängd efter att ha producerat el i 25 år och behöver nu nedmonteras. I dag kostar 
nedmonteringen ca 1-2 % av den totala investeringen (Ardefors et al., 2009). Syftet 
med examensarbetet är att kartlägga nedmonteringen ur ett tekniskt perspektiv och 
försöka hitta en hållbar nedmonteringslösning. 
 
För att säkerställa att nedmonteringen sker korrekt och att finansiella medel finns, har 
ett förslag från Energimyndigheten påbörjats till en finansiell garanti. Genom en 
finansiell garanti skapas en nationell enighet och risken att en tredje part blir drabbad 
minimeras. 
 
En litteraturstudie samt intervjuer är utförda för kunskapsintag och kartläggning av 
dagens situation. För att utforska möjligheterna till nya nedmonteringsmetoder 
genomfördes konceptgenerering.  
 
Dagens nedmontering av vindkraftverk sker på ett okomplicerat sätt och kan enklas 
beskrivas som en resning i omvänd ordning. En andrahandsmarknad finns och 
behovet av att kunna återvinna komponenter har därför ännu inte varit så stort. 
Kunskapen finns om vilka problem nedmonteringen medför, om än begränsat till ett 
fåtal aktörer. Att kunskapen sprids så att samtliga aktörer blir informerade och vet hur 
en nedmontering går till är av stor vikt. 
 
I dagens läge forskas det mycket inom vindkraftverk. Förbättringar sker både inom 
utnyttjandet av vindens energi och för nya konstruktionslösningar för att underlätta 
underhåll och service.  
 
Att göra en större studie över länder som är i vindkraftbranschen spets, så som 
Tyskland, Danmark eller U.S.A., vore spännande och kan troligtvis generera mycket 
intressant och givande information, men ingår inte i detta projekt. 
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Abstract 
The first commercially produced wind turbines in Sweden are starting to reach the 
end of their lifetime after approximately 25 years of producing energy. The cost for 
dismantling the turbines, according to Ardefors et al. (2009), is calculated to be 1-2 % 
of the total investment of the wind turbines. The purpose of this master thesis is to 
map the dismantling process of wind turbines in Sweden and try to find a sustainable 
solution for the future. 
 
To make sure that a correct dismantling process takes place, and that the financial 
aspect is covered, a proposal for a financial guarantee is worked upon. A national 
unanimity will be created through a financial guarantee and the risk will be minimal 
of a third party getting afflicted. 
 
Studies of literature and interviews have been carried out. To explore the possibilities 
to new methods of dismantling the turbines, brainstorming has been done. 
 
The dismantling process of today is uncomplicated and can easiest be described as an 
inverted buildup. A second-hand market for wind turbines exists and the need for 
recycle has not been that big jet. The problems within the dismantling process are 
known but only to a few parties in the business. 
 
Research is carried out within the field of wind turbines today. The efficiency of using 
the winds energy or to make the construction easier and better for maintenance are 
two important and prioritised areas.  
 
To make a survey in countries that are a step ahead of Sweden, such as Germany, 
Denmark or U.S.A., would be very interesting and surely information can be used to 
implement it in the Swedish system, but this aspect is not covered in this thesis. 
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1. Introduktion 
De första kommersiellt tillverkade vindkraftverken i Sverige börjar nå slutet av sin 
livslängd efter 25 år och behöver nu nedmonteras. I dagens läge kostar 
nedmonteringen ca 1-2 % av den totala investeringen (Ardefors et al., 2009). I dag 
finns det inget lagstadgat krav på att finansiella medel måste finns för att bekosta 
nedmonteringen. En markägare, eller samhället, skulle därmed kunna tvingas betala 
nedmonteringen om verksamhetsutövaren inte kan betala på grund av saknat kapital.  
 
För att undvika detta scenario finns det inom flera branscher något som kallas 
producentansvar, vilket innebär att producenten tar ekonomiskt ansvar för produktens 
återvinning när den nått sin livslängd. Producentansvaret kan ses som ett incitament 
för tillverkaren att tillverka mer miljövänliga produkter men även som åtgärd så att en 
tredje part inte ska bli negativt påverkad. Genom producentansvar blir även produkten 
korrekt omhändertagen. För vindkraftverk finns det idag inget producentansvar utan 
vindkraftverk berörs i Miljöbalken där den klassas som ”miljöfarlig verksamhet” och 
regleras utefter denna definiering. 
 
Examensarbetet görs i samarbete med Consortis Miljöansvar AB, som arbetar för att 
främja en hållbar konsumtion genom att säkerställa återvinning av produkter 
(Consortis, n.d.).  

1.1. Problemformulering 
Om nedmonteringen inte kan bekostas av verksamhetsutövaren, tillfaller kostnaderna 
först markägaren och i andra hand samhället. Detta innebär att en tredje part blir 
drabbad av att finansiella medel saknas. För att undvika detta scenario, arbetas det nu 
fram en lagändring som skulle innebära att finansiella medel finns då nedmonteringen 
av vindkraftverken sker. Detta skulle införas som en justering i miljöbalken och vara 
en finansiell garanti för vindkraftverk. 
 
Om en finansiell garanti kommer att införas, är det av största vikt att 
nedmonteringskostnader och metoder kartläggs. Genom denna information kan man 
snabbare, och mer priskorrekt, fastställa en finansiell garanti. Eftersom den finansiella 
garantin fastställs redan i projekteringsstadiet av vindkraftverkets resning, behövs 
information om hela vindkraftverkets livscykel för att säkerställa att viktig 
information, som berör nedmonteringsprocessen, finns med. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet är att reda ut hur nedmonteringsprocessen för vindkraftverk ser ut idag i 
Sverige. Att undersöka vilka aktörer som är delaktiga, vilka olika områden som 
påverkar processen och hur dessa områden kan förbättras mot en mer hållbar 
utveckling.  
 
Det svenska tillvägagångssättet för nedmontering av vindkraftverk skall kartläggas. 
Att se till att uppdaterad information finns tillgängligt för att möjliggöra en gedigen 
bakgrund till det eventuella införskaffande av en finansiell garanti. Målet är att 
sammanställa information från vindkraftbranschen som påverkar 
nedmonteringsprocessen, analysera dessa och se om några förbättringar är möjliga. 
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1.3. Avgränsning 
Nedmonteringsprocessen kommer att fokuseras till landsbaserade vindkraftverk i 
Sverige. Avgränsningen är gjord till Sverige på grund av att en nationell förordning 
kan implementeras snart.  
 
Vindkraftverk tillverkas i två utföranden, antingen med horisontella eller vertikala 
axlar. Undersökningen avhandlar endast de horisontella, vilka även är de vanligaste. 
Se Figur 1 för förtydligande av vindkraftverk med axlar som är horisontala respektive 
vertikala. 

 
 

Figur 1. Horisontal- och vertikalaxlade vindkraftverk. 
 
Vindkraftverken som kommer studeras är av den kommersiella arten. De 
kommersiella vindkraftverken är stora och kan medföra komplikationer om de inte 
hanteras korrekt. Hanteringen av kostnaden för nedmontering är viktigare i detta fall 
eftersom en tredje part, så som markägaren, blir till större utsträckning påverkad om 
ekonomiska resurser saknas. 
 
Den ekonomiska aspekten vid nedmonteringen kommer inte att studeras i detalj. Om 
en genomförbar konceptlösning hittas, kommer kostnadsuppskattningar göras för att 
möjliggöra en jämförelse med de nuvarande kostnaderna. 
 
De företag/organisationer som har möjlighet att delge information kommer 
presenteras närmare. Detta kan innebära en ojämn representering från branschen men 
görs för att säkerställa att all information som används är korrekt.  
 
Hur vindkraftverken står sig mot resterande energikällor, som exempelvis kol, gas och 
kärnkraft, är en väldigt intressant aspekt. Det är dock inget som diskuteras eller utreds 
i denna rapport.  

1.4. Metod 
Nedmonteringen för vindkraftverk kommer att delas in i fyra underområden. Dessa 
är: nedmontering av komponenter, bortforsling av komponenter, återställande av plats 
och slutligen återvinning av komponenter. Dessa olika områden skall studeras och 
konceptuella förslag ska föreslås som kan förbättra dagens situation, både ur miljö- 
och ekonomisynpunkt.  
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Inhämtning av information har gjorts med hjälp av böcker, Internet, examensarbeten, 
rapporter, lagar och förordningar. 
 
Intervjuer har gjorts med tre personer inom nedmonteringsområdet. 
Informationsutbyten via telefon och e- mail har genomförts och diskussioner med 
kunniga inom området har ägt rum och dokumenterats. 
 
Konceptgenerering har gjorts för att: hitta nya branscher att ta tips och idéer ifrån, 
hitta alternativa nedmonteringsmöjligheter och slutligen för att öka kreativiteten. 
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2. Metoder 
De olika metoderna och tillvägagångssätten som använts presenteras närmare här. 
Vissa metoder var tvungna att justeras under arbetets gång och det diskuteras i Kapitel 
12. 

2.1. Informationsinhämtning 
Informationsinhämtningen börjar med att undersöka hur branschen ser ut, vilken 
information som är önskvärd och var man skall hämta denna information. Ju mer 
kunskap som framträder, desto djupare kan man gräva. Nedan presenteras olika sätt 
för informationsinhämtning. 
 
För att hitta lämplig litteratur inom området valdes fyra olika sökvägar: KTH 
Bibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Internetbokhandel och Google. Dessa fyra 
områden valdes för att de kompletterar varandra och därmed skapa en bred bas. 
Google-sökning används vid flera tillfällen och söktermer var exempelvis: vindkraft, 
vindkraftverk, Wind power, nedmontering (för att få insikt om konstruktion för 
vänligare montering/nedmontering), diassembly, produktutveckling, dismantling, 
dismantling process, decommission wind turbines, take down wind turbines. Dessa 
ord kombineras med länder så som denmark, germany med mera, för att hitta 
utländska aktörer. 

Patent- och registreringsverket 
I samband med konceptgenereringen görs en sökning bland liknande branscher för att 
hitta idéer från likartade konstruktioner till vindkraftverk. Detta görs via Patent- och 
Registreringsverkets hemsida. Även information om vindkraftverkens uppbyggnad 
kan fås från dessa sökningar. Detta är av stort intresse eftersom den sortens 
information inte fanns att tillgå från någon av verkens tillverkare. 
 
Patentsök används i två olika metoder: frisök och klassök. Förklaring av dessa två 
klasser och demonstration hur de används återfinns i Bilaga 1.  

Litteraturstudie 
När lämplig litteratur är hittad, med hjälp av informationssökning, görs en sållning för 
att fokusera på det som verkar mest givande för respektive område. Många olika 
artiklar, examensarbeten och tidningar har lästs igenom och i Bilaga 2 beskrivs de 
viktigaste källorna som tillfört lämplig information. 

Intervjuer 
För att få en tydlig bild av dagens situation för nedmontering av vindkraftverk 
intervjuas olika aktörer.  
 
Intervjuerna är tänkta att vara öppna frågor som möjliggör för den intervjuade att 
berätta det som är viktigt ut dennes synpunkt. Detta för att inte styra intervjun med 
åsikter som intervjuaren har. En öppen fråga inleds ofta med Vad? Hur? Varför? och 
möjliggör för intervjuaren att få fylligare svar. Öppna frågor innebär att den som bli 
intervjuad måste förklara mer utförligt. En sluten fråga innebär ofta att man bara kan 
svara ja eller nej (Häger, 2007). Samtidigt måste intervjun vara utformad på ett sätt 
som möjliggör jämförelser mellan de olika aktörerna. Detta kan komma att innebära 
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att en del styrning i form av som exempelvis samma frågor till alla. I Bilaga 3 kan 
tankarna bakom intervjuerna läsas och i Bilaga 4 finns utformningen av intervjuerna. 
 
Viktigaste informationen som framkom var från tre företag som samtliga varit med i 
en nedmonteringsprocess av vindkraftverk. Återberättning av dessa intervjuer kan 
beskådas i Kapitel 6.  

2.2 Konceptgenerering 
Konceptgenerering användes både för att hitta metoder för hur arbetet skulle utföras 
men även för att hitta nya kreativa, konceptuella förslag till nedmontering. 
 
För att hitta nya idéer utfördes olika ”uppgifter”. Dessa uppgifter möjliggör att se 
problem ur olika synvinklar, vilket är önskvärt eftersom man kan riskera att låsa sig i 
sina ursprungliga tankebanor.  
 
Innan konceptgenereringen påbörjas görs en kravspecifikation. Kravspecifikationen 
kan lyfta viktiga områden och möjliggör förhoppningsvis att den slutliga lösningen är 
konkurrenskraftig mot den nuvarande. I Bilaga 5 kan kravspecifikationen ses. 

Metod för konceptgenerering 
När området är så pass stort som ”nedmontering av vindkraftverk” kan det vara lätt att 
låsa sig. Den rationella biten i hjärnan jobbar emot idéer som är svåra att genomföra. 
Att ta ner problemet på detaljnivå kan därför lösa den mentala spärren. Till och börja 
med kan problemet kategoriseras efter sina undergrupper: nedmontering av 
komponenter, bortforsling av komponenter, återställande av mark och återvinning av 
komponenter.  
 
Tidigt märktes att det finns två sätt att agera vid nedmontering av vindkraftverk; att ta 
ner dem för att återvinna eller sälja dem på en andrahandsmarknad. I samband med 
denna insikt gjordes en brainstorming på metoder att förstöra något (för återvinning) 
och på metoder att förflytta något (för flyttning). Sammanställning av detta kan ses i 
Bilaga 6.  
 
Även dessa områden kan givetvis göras mindre och mer detaljerade. Denna idé 
återfinns även hos Michalko (2006) som kallar detta för ”Slice and dice”. Kontentan 
av denna uppgift är att fördela problemet i så små underproblem som möjligt och 
därifrån hitta olika förlag och idéer till varje specifikt litet problem. I Bilaga 7 kan 
några kreativitetsövningar ses. 
 
Vid en optimal framtagning är processen iterativ så att feedback kan göras 
kontinuerligt och därmed utveckla och uppdatera idéerna. Detta fanns inte med i 
tidsramarna och är något som blir viktigare på en produktframtagning på en detaljerad 
nivå.  
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3. Tekniken bakom vindkraftverk  
Den energi som finns i vinden skulle kunna täcka elförbrukningen i Sverige med 
marginal. Nyligen har amerikanska forskare kommit fram till att vinden faktiskt 
skulle kunna leverera det globala energibehovet fem gånger om (Salomon, 2010). 
 
I detta kapitel presenteras information om vindkraftverk; så som funktion, 
uppbyggnad och historia. Denna information är av stor vikt för att kunna få en 
förståelse för branschen och för att hitta förbättringsområden. 

3.1. Så fungerar ett vindkraftverk 
Vindkraftverk kan i dagsläget endast producera el när det blåser. Att kunna kombinera 
vindkraftverk med någon annan energikälla är därför önskvärt och då vattenkraft är 
reglerbar kan detta vara ett tänkbart komplement (Wizelius, 1999).  
 
Den optimala vindhastigheten ligger mellan 12- 14 m/s och då utvinns högst effekt. 
Produktion av el från vindens energi sker mellan 4-25 m/s och om vindens hastighet 
ökar eller sänks från intervallet, stannar vindkraftverket (Rosén, 2009). Ett avstannat 
vindkraftverk klarar höga vindhastigheter, upp till 60 m/s, eftersom vindens krafter 
blir mindre (Wizelius, 2003). 
 
För att vinden energin skall kunnas omvandlas till el, behövs att vinden driver 
rotorbladen. Energi överförs sedan från rotorbladen till en generator, via en axel och 
en växellåda (Rosén 2009). Rotorbladen är positionerade snett mot vindintaget och då 
det blåser trycker vinden mot rotorbladen. Detta medför att rotorbladen sätts i 
rotation, se Figur 2 för förtydligande, och turbinen sätt i snurrning. 
 

 
 

Figur 2. Vinden sätter turbinen i snurr genom rotorbladens konstruktion. 

3.2. Vindkraftverkets uppbyggnad 
För att kunna konstruera och bygga ett vindkraftverk behöver det enligt Wizelius 
(2003) finnas ingenjörer från fyra olika kunskapsområden: maskiningenjör, 
elektroingenjör, flygingenjör (aerodynamik) och slutligen dataingenjör (styrsystemet). 
 
Vindkraftverk kan kategoriseras på olika sätt en grov indelning kan göras utefter 
axelns position. De två kategorierna är då horisontalaxlade och vertikalaxlade 
vindkraftverk. Se tidigare bild, Figur 1, för tydliggörande av de två kategorierna. 
Fördelen med de vertikalaxlade vindkraftverken är att maskinhuset kan placeras på 
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marken vilket medför lättare reparation eller underhåll på komponenterna (Wizelius, 
2003). Dock undersöks endast horisontalaxlade vindkraftverk i denna kartläggning. 
 
För att tydligare förstå vindkraftverkens traditionella uppbyggnad och dess material, 
ges en beskrivning av ett dess komponenter nedan. Vissa avvikelser finns mellan 
tillverkare och detta tas upp i 3.3. I Figur 3 kan en beskådning av ett vindkraftverk 
och dess komponenter göras. 

 
 

Figur 3. Vindkraftverkets olika komponenter. 

Turbin 
Rotorbladen tillsammans med navet utgör turbinen. Ibland kallas detta även för rotorn 
men för att undvika förvirring kallas denna del av vindkraftverket från och med nu 
endast för turbin. För att beskriva vindkraftverkens storlek anges ibland rotorbladens 
diameter. Se Figur 4 för förtydlig av turbinens två enheter, rotorblad och nav, och 
dess placering på ett vindkraftverk.  
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Figur 4. Turbinens placering på ett vindkraftverk. 
 
De kommersiella vindkraftverken består oftast av tre rotorblad som är monterade på 
navet. Bladen kan även vara två stycken vilket medför att vikten sänks för turbinen 
(Wizelius, 2003).  
 
Material och vikt 
Eftersom rotorbladen utsätts för stora påfrestningar från vinden måste materialet vara 
okänsligt för lastväxlingar och utmattning. Därför tillverkas rotorbladen idag i 
glasfiberarmerad polyester eller epoxi (Wizelius, 2003). Navet är oftast gjutet i stål 
eller järn och innesluts ofta i en kapsel av komposit och aluminium (Ardefors et al., 
2009). 

Maskinhus 
Maskinhuset är den del av vindkraftverket som är monterat högst upp, bredvid 
turbinen. Maskinhuset innehåller en huvudaxel, en generator, en växellåda och en 
girmotor. Övrigt innehåll ändras beroende på fabrikat och modell (Wizelius, 2003).  
 
En vindmätare som skickar signaler till styrsystemet är placerat ovanpå maskinhuset 
(Wizelius, 2003). Huvudaxeln sticker ut längst fram på maskinhuset där turbinen 
monteras fast med en skyddande noskon som även minskar turbulensen. 
En schematisk figur över maskinhuset kan ses i Figur 5. 

 

 
 

Figur 5. Schematisk bild över vindkraftverkets maskinhus. 
 
Vindkraftverk skall enligt Wizelius (2003) ha två oberoende bromssystem, ett 
aerodynamiskt system och en mekanisk broms som finns i maskinhuset. Den 
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sistnämnda används bland annat vid underhåll av maskinhuset men även då den 
aerodynamiska bromsen inte fungerar.  
 
På större vindkraftverk finns det något som kallas vindriktare som förmedlar vindens 
riktning till girmotorn. Girmotorn kan då vrida maskinhuset efter vindens riktning. 
Om vridning sker för många gånger åt samma håll måste kabeln, som går ner i tornet, 
rätas ut. Efter tre på varandra följande varv åt samma håll stannas turbinen och 
vridmotorn snurrar maskinhuset tillbaka (Wizelius, 2003). 
 
Material och vikt 
Innehållet av maskinhuset varierar beroende på tillverkare och modell och därför är 
det svårt att ge en återkoppling på samtliga material. Växellådan är tillverkad i hälften 
järn och hälften stål, medan generatorn består av gjutjärn, stål och koppar (Ardefors et 
al., 2009). Den totala vikten för turbin och maskinhus varierar enligt Ardefors et al. 
(2009) mellan 200 och 400 ton för ett vindkraftverk på 5 MW effekt.  

Torn 
Det som oftast används för vindkraftverk är koniska rörtorn med något bredare bas än 
topp och dessa tillverkas i stål. När vindkraftverken tidigare inte var mer än 30 meter 
höga, svetsades några i ett stycke. Andra tillverkades i olika komponenter som 
bultades ihop när verken installerades (Wizelius, 2003). Ståltorn tillverkas i 20-30 
meter höga cylindersektioner som bultas ihop (Ardefors et al., 2009).  
 
Av transporttekniska anledningar tillverkas högre torn i flera sektioner. Rörtorn har en 
dörr längst ner och invändigt i tornet finns en stege upp till maskinhuset. Längst ner 
återfinns styrsystem och kontrollpaneler (Wizelius, 2003). 
 
I vissa vindkraftverk är tornen tillverkade av fackverk men idag används detta enbart 
av ett fåtal tillverkare. Med denna konstruktion tillåts vindkraftverket ha mindre 
material vilket ger en lägre vikt och billigare komponent. Fackkonstruktionen släpper 
igenom vind vilket medför mindre belastningar men trots många fördelar används de 
inte eftersom de inte anses lika vackra som ståltorn (Wizelius, 2003). 
 
Styrsystem i vindkraftverk har tre övergripande uppgifter: styrning, driftövervakning 
och slutligen driftuppföljning. Denna information kan kopplas till ägaren och 
tillverkarens kontor så ständig övervakning kan ske. I regel består styrsystemet av en 
dator som är lokaliserad till markplanet i tornet och sedan en kontrollskärm uppe i 
maskinhuset för att underlätta underhåll och service (Wizelius, 2003). 
 
Material och vikt 
Beroende på vilken tillverkare vindkraftverket är gjort av, består tornet av stål eller 
betong. Hybrid torn, som kombinerar betong och stål, finns även. Elektriskt innehåll 
som styrsystemet och kontrollpaneler måste beaktas vid materialåtervinning.  

Fundament 
Fundamentet är den del som förankrar verket i marken. Detta görs antingen genom ett 
betongblock nere i marken eller genom att bulta fast verket i berggrunden om den är 
tillräckligt stabil (Wizelius, 2003).  
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En grop grävs i marken utefter vindkraftverkets storlek, tyngd och markens 
uppbyggnad. När marken är tillplattad placeras armeringsjärn ut med distansklossar 
emellan. I mitten av gropen placeras en pelare upp till vindkraftverket och därefter 
gjuts betongen. Det beräknas ta en månad för betongen att härda och innan verket 
sedan kan monteras, läggs fyllnadsmassa på (Wizelius, 2003). 
 
Om bergrunden är tillräckligt stabil borras flera hål som bultar sedan placeras i. Hålen 
fylls på med betong som expanderar och därmed klämmer fast bultarna i berget. En 
sockel behövs till verket och gjuts ovanpå berget, som används för att förankra 
bultarna i vindkraftverket (Wizelius, 2003). 
 
Fundamentet kan vara uppbyggt av antingen en enhet (vanligast) eller fyra mindre 
enheter som används främst till vindkraftverk med fackverkskonstruktion (Ardefors et 
al., 2009). 
 
Material och vikt 
Fundamentet material är främst betong och vikten för denna varierade enligt Ardefors 
et al., (2009) undersökning mellan 330-475 kg/m2 och för armerat stål mellan 27-66,5 
ton. 

Kablar och transformator 
Kablar finns både inne i verket men även utanför för att eventuella koppla till andra 
vindkraftverk i en vindkraftspark, eller för att koppla upp mot elnätet. De interna 
kablarna, så som i en vindkraftspark, är i regel nedgrävda. Samma sak gäller de 
externa kablarna till nätverket men dessa kan även vara luftburna. (Ardefors et al., 
2009). 
 
Vindkraftverken som finns idag har oftast en spänning på 690 V och behöver därmed 
inte en transformator utan kan kopplas direkt till en fabrik. Som regel används dock 
en transformator för att ansluta vindkraftverken till elnätet och därmed öka 
spänningen till högspänning. Hos vindkraftverk som är medelstora kan transformatorn 
placeras nere vid tornets fot men är annars inbyggd i vindkraftverket (Wizelius, 
2003). 
 
Transformatorstation kan behövas på vindkraftsparker och kan vara uppbyggda enligt 
två principer; oljebad eller epoxy- isolering. Transformatorn innehåller koppar och 
har en livslängd på cirka 40 år vilket medger en möjlighet till en andrahandsmarknad 
(Ardefors et al., 2009). 
 
Material och vikt 
Vikten på kablarna kan ligga någonstans mellan 30-90 kg/meter. Materialet som de 
består av är koppar, bly, stål, aluminium och plast (Ardefors et al., 2009). 

Detaljerad information 
För mer information om vindkraftverk, dess uppbyggnad och projekteringsprocess 
rekommenderas Tore Wizelius ”Vindkraft i teori och praktik”. 
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3.3. Avvikelser i konstruktion 
Material och innehåll i maskinhuset, kan som tidigare nämnts, variera beroende på 
tillverkaren. De skillnader som tros påverka nedmonteringen diskuteras nedan. 
 
Växellådan kan bytas ut mot en direktdrift, vilket beskrivs närmare i Kapitel 8. Bland 
tillverkarna som använder sig av denna drift finns Enercon. 
 
Om skillnader uppstår i material och innehåll kan därmed vikten påverkas. Enercons 
maskinhus sägs vara tyngre än Vestas. En tyngre komponent medför en större kran 
och kan i nedmonteringssammanhang medföra dyrare process på grund av dyrare kran 
(Jönsson, 2010). Dock är skrotåtervinning för Enercons maskinhus högre, då den 
innehåller mer koppar, vilket delvis eller helt uppväger den dyrare kranen.  
 
Tornen tillverkas i olika material även om stål är det vanligast materialet. Om betong 
används som material medför det andra återvinningsmöjligheter än om stål används. 

3.4. Vindkraftverkens historia 

Uppkomst och utbyggnad 
Efter oljekrisen på 1970-talet började visionerna om kommersiella vindkraftverk ta 
fart. Under det påföljande decenniet byggdes de första demonstrationsverken 
(Energimyndigheten, 2010) och 1990 restes de första svenska vindkraftverken på 
Gotland. Dessa två vindkraftverk hade vardera effekten 150 kW. I början restes 
mestadels enskilda verk och i mitten på 1990-talet började flertalet verk byggas 
tillsammans i grupper som vindkraftsparker (Wizelius, 1999).  
 
I början av 1999 fanns det i Sverige 421 stycken resta vindkraftverk, varav cirka 60 
stycken var drivna av kooperativ (Wizelius, 1999). Förra året (läs: 2009) fanns det 
totalt 1349 vindkraftverk installerade i Sverige (Energimyndigheten, 2010). 
 
Utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige har under 1990-talet inte varit lika snabb som 
i Danmark och Tyskland och detta beror enligt Wizelius (2003) på den varierande 
energipolitiken som förts. Bland annat genom skatter, miljöavgifter och andra 
ekonomiska styrmedel ses vilka möjliga energiproduktioner man kan satsa på och 
som är ekonomiskt genomförbar. 

Effekt 
År 1995 var de största vindkraftverken utrustade med en effekt på ca 600 kW och 
hade en höjd och en rotordiameter på cirka 40-50 meter (Goldmann, 1995). 
Sedan dess har effektiviteten för vindkraftverk ökat och de största vindkraftverken i 
Sverige har för närvarande en effekt på 3MW och producerar cirka 8 GWh per år. 
Denna produktion kan sägas motsvara det ungefärliga årsbehovet för 400 
eluppvärmda villor (Rosén, 2009). 
 
Den årliga effekten från vindkraftverk har därmed även ökat. I början var siffran 
blygsam och årsförbrukningen vid årsskiftet 1992/1993 var på 19,5 MW. Två år 
senare var siffran nästan den dubbla: 38,4 MW (Goldmann, 1995). Denna siffra har 
till årsskiftet 2009/2010 stigit till 1448 MW (Energimyndigheten, 2010).  I Figur 6 
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kan antal vindkraftverk, installerad effekt och elproduktion från vindkraftverk i 
Sverige 1982- 2009 beskådas. 
 

 
Figur 6. Statistik över svenska vindkraftverk 1982-2009.  

(Källa: Energimyndigheten, 2010)  
 
Eftersom Sverige har en stor del energiförsörjning från vattenkraft är det lätt att 
integrera dessa två produktioner av energi. I Sverige blåser det mest under vintern då 
efterfrågan på el är störst (Wizelius, 2003). 
 
Från 2003 till 2009 har elektricitet från vindkraftverk ökat med 295 % och står idag 
för nästan 1,9 % av den totala nettoproduktionen av el. Fördelning över de olika 
energikällorna under året 2009 kan ses i Figur 7 (Energimyndigheten, 2010). 
 

vattenkraft

kärnkraft

Kraftvärme

Kraftvärme i
industrin
vindkraft

kondenskraft

gasturbiner

 
Figur 7. Fördelning av Sveriges energikällor i TWh.  
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Placering av vindkraftverk 
Vindkraftverk finns fördelat över alla län i Sverige. Energimyndigheten har kartlagt 
vindbruksmöjligheterna i landet och ytan som är har potential för vindbruk upptar 2,2 
% av vår totala yta (Energimyndigheten, 2010). Fördelning över Sverige, uttryckt i 
antal installerade verk och i installerad effekt, kan ses i Figur 8. 
 

 
Figur 8. Fördelning av verk över Sveriges yta. (Källa: Energimyndigheten, 2010) 

 
Enligt Illustrerad Vetenskap (Salomon, 2010) alstrar ett vindkraftverk, som är rätt 
placerat på land, energi under 7000 timmar per år vilket motsvarar 80% av den 
möjliga tiden. Dock fås den maximala effekten från vindkraftverk endast under cirka 
2500 timmar, eller motsvarande 28% (Salomon, 2010). Denna siffra kan jämföras 
med den på de havsbaserade vindkraftverken där den maximala effekten kan nås 
under ca 3500 timmar per år.  

Havsbaserade vindkraftverk 
Hösten 1997 byggdes Sveriges första havsbaserade vindkraftsanläggning utanför 
Gotlands kust (Wizelius, 1999). 
 
År 2009 var de landsbaserade vindkraftverken i Sverige 95 % av de totala verken. 
Trots detta är det procentuellt mer installerad effekt och producerad el från de 
havsbaserade vindkraftverken. De havsbaserade verken är 5 % av totala antal verken 
men står för 11 % av den installerade effekten och producerade elen 
(Energimyndigheten, 2010). Anledningen till detta kan tänkas vara att utbyggnaden 
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vid havs har tagit fart först på senare år och därmed är dessa vindkraftverk större med 
en högre effekt. 
 
För havsbaserade vindkraftverk är det lättare att hitta platser som vindkraftverken kan 
placeras på. De havsbaserade verken saknar direkta grannar som störs av ljud eller 
utsikt och den kanske största fördelen är att det blåser betydligt mer och stabilare ute 
till havs. Generellt kan det sägas att det produceras 50 % mer energi ute på 
havsbaserade vindkraftverk än de landsbaserade vindkraftverken (Salomon, 2010). 

Övrigt 
Efter sex månader skall ett modernt vindkraftverk ha producerat den mängden energi 
som krävdes för att framställa, transportera och resa ett vindkraftverk (Salomon, 
2010). 
 
Ägarformen för vindkraftverk varierar och kan tänkas vara alla ifrån elleverantör, så 
som Vattenfall, till privatpersoner, kooperativa föreningar, mindre vindkraftverk som 
hushåller gårdar med sin egen elproduktion, gårdsmöllor (Wizelius, 1999). 
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4. Vindkraftverkens ekonomiska aspekter 
Vad skulle hända om vindkraftverk inte nedmonterades? Resultatet skulle kunna bli 
vindkraftverkskyrkogårdar som inte tillför samhället något. Det skulle även försvåra 
utbyggnaden för vindkraftverk eftersom det blir svårare och svårare att hitta bra 
placering för verken. Kyrkogårdar med vindkraftverk har i vissa fall använts som 
motargument mot vindkraft, exempelvis i USA (Föreningen Svenskt 
Landskapsskydd, 2010 ). Att se till att vindkraftverken nedmonteras är därför det enda 
alternativet och då efterstävas ett så enkelt, billigt och miljövänligt tillvägagångssätt 
som möjligt. 
 
I dagsläget innebär nedmonteringen en kostnad på cirka 1-2 % av den totala 
investeringen (Ardefors et al., 2009). Om en finansiell garanti kommer att tillämpas är 
det av stort intresse för alla inblandade parter att nedmonteringen är beskriven på ett 
korrekt, uppdaterat sätt. Den finansiella garantin är till för att säkerställa att 
nedmontering sker på korrekt sätt, genom att pengar finns undansatta redan i början 
av vindkraftsprojekt.  
 
Nedan görs en närmare undersökning om vad det är som styr nedmontering av 
vindkraftverk. En grundsten för hantering av vindkraftverk är Miljöbalken, vars 
uppgifter är att se till att människor och natur skyddas. Först introduceras 
producentansvar, som även det avhandlas i Miljöbalken.  

4.1. Kostnader för vindkraftverk 
Kostnaden för ett nytt vindkraftverk beror på flera parametrar, bland annat dess 
effekt, storlek och tillverkare. Vid Ardefors et al. (2009) undersökning 2009 kostade 
vindkraftverken från 11 miljoner (850 kW) till 75 miljoner (3 MW). 
 
Repowering Solutions säljer begagnade vindkraftverk och via deras hemsida i april 
2010 varierade priserna mellan 30 000 (75 kW) och 1 450 000 (2,5 MW)) . 
Omvandlat till svenska kronor på en valutakurs på 9,5863 (Valuta, 2010) blir det ett 
prisspektrum för vindkraftverken mellan cirka 290 000 och 14 miljoner kronor. 
 
Kostnader relaterade till vindkraftverkens nedmontering hittas i Kapitel 6. 

4.2. Producentansvar?  
Producentansvar är härlett från principen PPP – “Polluter Pays Principle”. Principen 
går ut på att det som producenten har ”förorenat” skall denna även betala för. Princip 
har skapat EU-direktiv som genererat nationella lagar och förordningar (Consortis, 
2010).  
 
Vindkraftverk innefattas idag inte av ett producentansvar. Vindkraftverk omfattas 
dock som ”Miljöfarlig verksamhet” inom Miljöbalken. Det är därmed 
verksamhetsutövarens ansvar att vindkraftverken tas om hand på korrekt sätt 
(1998:808). 
 
För produkter används ibland termen ”från vaggan till graven” som speglar 
produktens livscykel. Denna symbolik innebär att något skapas, används och sedan 
dör. Producentansvaret har bland annat skapats för att få producenter att tänka mer i 
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banor av ”vagga till vagga” – att återanvända produkter eller material. Målet är att 
återanvända så mycket av materialet och energin som möjligt för att utnyttja de 
råvaror som tagits fram. Att ett producentansvar finns på produkter innebär att det 
finns någon som är ansvarig för produkten och ser till att den tas omhand på ett 
korrekt sätt. Producentansvar skapar därmed ett incitament för företag att ta ansvar 
och skapa bättre produkter ur miljösynpunkt. 

4.3. Finansiell garanti 
En finansiell garanti medför att pengar sätts undan för nedmontering redan då 
projektet initieras. Utformningen av en finansiell garanti är inte bestämd utan flera 
tänkbara möjligheter finns, som exempelvis med försäkringsbolag, låsta bankkonton, 
fonder mer mera. Att pengarna finns vid nedmonteringen innebär en säkerhet för 
markägaren om denna arrenderar ut marken. I samband med att en finansiell garanti 
införs, kommer nedmonteringen på ett naturligt sätt in i kalkylen för projektet. Detta 
skulle ge en mer korrekt bild av vinstbilden och vilka faktiska kostnader projektet 
medför. En finansiell garanti blir även ett incitament för tillverkarna att på ett 
naturligt sätt få med nedmonteringsaspekten under utvecklingsarbetet. En finansiell 
garanti medför således ett driv i informationsfrågan gällande nedmontering.  
 
Vid ett tidigare examensarbete, ”What goes up must come down” (Pérez & 
Rickardsson, 2008), har det undersökts hur nedmonteringen går till för att kunna 
kartlägga de ekonomiska kostnaderna. Kunskapen om nedmontering och dess 
kostnader är ett nödvändigt underlag för att möjliggöra en finansiell garanti.  
 
Från rapporten av Ardefors et al.  (2009) framgår att nedmonteringskostnaden inte är 
något som någon aktör, så som länsstyrelser och kommuner, är medvetna om. 
Kunskapen om kostnad och förfarande saknades då undersökningen gjordes 2009. En 
kalkyl gjordes, som visade på att kostnaden för ett vindkraftverk är cirka 1-2 % av 
investeringskostnaden och den slutliga summan hamnar på 700 000 kr för ett 
landbaserat vindkraftverk (Ardefors et al., 2009). 
 
Mot bakgrund av detta har minst två studier av nedmonteringskostnader gjorts. Ett 
gjordes av Nordisk Vindkraft då de projekterade en anläggning i Åmliden och det 
andra utfördes av Wickman Wind AB på uppdrag av o2. Båda resultaten presenteras 
senare i rapporten, i Kapitel 6. 

Förslag till ändring i miljöbalken 16 kap. 3§ 
För att säkerställa att pengar finns vid vindkraftverkens nedmontering, har förslag till 
ändring i miljöbalken påbörjats. I förslaget diskuteras även att småskaliga 
vindkraftverk borde innefattas i en finansiell garanti. Förslaget skulle i sådana fall 
innebära att både tillståndsprövade och anmälningsskyldiga verk skulle innefattas av 
ändringen i lagen (Energimyndigheten, 2010). 
 
Det finns flera orsaker till ändringarna. En orsak är att en tredje part, så som 
markägaren eller samhället, kan bli drabbade om pengar från producenten saknas. En 
annan orsak är att olika tillståndsmyndigheter behandlar ärendet olika och därmed 
ställer olika ekonomiska krav i samband med vindkraftverkens nedmontering. Genom 
att inget enhetligt krav finns, har tillståndsprocessen tagit längre tid än vad som är 
önskvärt och därmed nedmonteringen blivit ett hinder för utbyggnaden av 
vindkraftverk (Energimyndigheten, 2010).  



 19

4.4. Relaterade rapporter 
Några examensarbeten är tidigare utförda i samband med Consortis Miljöansvar AB 
inom vindkraftbranschen.  

”Finansiella garantier – en möjlighet att säkerställa ett 
miljömässigt omhändertagande av uttjänta produkter” 
Tre valda områden för producentansvar har studerats gällande producentansvar: 
elektroniska produkter, bilar och vindkraftverk. Inom vindkraftverk finns det inte 
någon EU-lagstiftning för vindkraftsärenden även om EU beaktar 
energiomställningen i hög grad (Källström, 2009). 
 
Kriterier för en eventuell finansiell garanti tas upp och dessa är (Källström, 2009): 

• Garantin bör ställas av en fristående part eftersom ägarbyte kan tänkas ske 
under maskinens livstid. 

• Garantin skall vara säkerhetsställd redan från startdatum.  
• Garantin bör vara ikraft under hela verkets livslängd.  
• Garantibeloppet skall vara justerat utefter de nyaste ändringarna så att 

markägaren inte blir negativt påverkad när nedmonteringsprocessen väl sätter 
igång.  

 
I rapporten uppmärksammas även faktumet att i dagens läge (läs: 2009) är en 
vindkraftspark med en effekt under 25 MW endast anmälningsskyldiga och inte 
tillståndsskyldiga. Detta skulle kunna försvåra genomförandet av producentansvar och 
en finansiell garanti på vindkraftverk under denna effekt (Källström, 2009). 

”What goes up must come down”  
Examensarbetet ”What goes up must come down” blev en studie kallad 
”Nedmonteringskostnader” och initierat av Energimyndigheten (Ardefors et al., 
2009). Arbetet var tänkt som en kartläggning av vindkraftverks nedmontering och är 
genomförd med hjälp av intervjuer, teoretiska och praktiska studier, kalkylering och 
till sist djupdykning i området finansiella garantier. 
 
En slutsatser från detta arbete är att vissa faktorer påverkar intäkter och kostnader mer 
eller mindre vid nedmontering av ett vindkraftverk. Parametrar som påverkade 
kostnaden vid nedmontering var vindkraftverkets: plats, höjd, växellåda eller ej, 
tornvikt, fundamenttyp, avstånd till elnätet, vikt på externa kablar, antal turbiner, 
maskinhusvikt, typ av torn, rotorbladens vikt, fundamentvikt och typ av externa 
kablar (Ardefors et al., 2009). Detta medför att en schablonisering av vindkraftverks 
nedmonteringskostnader är svårt att göra. Särskilt kostnadsdrivande var 
vindkraftverkets: återställandegrad av marken, tornhöjd, maskinhusvikt och avstånd 
till elnät och hamnar. 
 
Som förslag på alternativa nedmonteringsmetoder nämns sprängning och kontrollerad 
fällning av Ardefors et al. (2009). 
 
Skillnaden i havsbaserade och landbaserade verk tas också upp och det belyses att de 
olika platserna medför olika metoder som i sin tur påverkar kostnaderna för 
nedmontering (Ardefors et al., 2009).  
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”Utlåtande avseende kostnader för återställning av mark efter 
avslutad vindelproduktion” 
Mot bakgrund av den rapport som Consortis Miljöansvar AB lade fram angående 
nedmonteringskostnader för ett vindkraftverk gjordes en analys av Wickman Wind 
AB. Analysen hanterar vilka kostnader som finns i dagens läge och hur situationen ser 
ut. Rapporten gjordes på uppdrag av vindkraftsföretaget o2 Vindkompani.  
 
Den samlade kunskapen som återges i rapporten bygger på repoweringprojekt som 
gjorts på Gotland. Med repowering menas att ett litet vindkraftverk tas ner för att 
placera ett nytt vindkraftverk i närheten. Sammanställning av informationen från 
rapporten återges i Kapitel 6. 

Övrigt 
Viktigt är att tydligt belysa skillnaden mellan den idag faktiska 
nedmonteringskostnaden och en kostnad 25 år fram i tiden, i samband med en 
finansiell garanti. Att det idag går att sälja vindkraftverket (där den nya ägaren betalar 
nedmonteringen) medför inte att det alltid kommer att finnas en fungerande 
andrahandsmarknad. En finansiell garanti skall ses som en garanti att verket kan tas 
ner, oavsett rådande omständigheter (så som metallpriser exempelvis). 

4.5. Sveriges energimålsättning 
Riksdagens målsättning 2009 var att den svenska vindkraftsutbyggnaden skulle ha 
kommit så långt att vindkraftverk år 2015 skulle kunna producera 10 TWh per år 
(Rosén, 2009). 15 år senare, 2020, ska vindkraft producera 30 TWh/år, varav 20 TWh 
skall vara från landsbaserade vindkraftverk och de resterande 10 TWh från 
havsbaserade (Energimyndigheten, 2010).  

4.6. Nationella förordningar och lagar 
Hur vindkraftens utbyggnad sker bestäms av den statliga politiken, i form av lagar 
och regler. Tillstånd krävs och tillståndsmyndigheter prövar ansökningarna relaterade 
till lagar och förordningar (Wizelius, 2003). Mer detaljerad diskussion kring de olika 
delaktiga aktörerna finns i Kapitel 5. Nedan diskuteras lagar som påverkar 
vindkraftbranschen. 

Miljöbalken 
År 1999 trädde miljöbalken i kraft och ersatte 16 lagar. Miljöbalken är en ramlag och 
kan därför inte läsas och ge styrning i varje problem eftersom den saknar exakta 
regler. (Ekblad, 2009). Miljöbalken består av sju avsnitt och i avseendet för 
vindkraftverk och dess producentansvar används mestadels den tredje som behandlar 
”särskilda bestämmelser om vissa verksamheter”.  
 
Nedmonteringsprocessen har delats upp i fyra områden: nedmontering av 
komponenter, återställande av plats, bortforsling av komponenter och återvinning.  
Citat från miljöbalken angående avfall lyder som följande (1998:808, kap 15:3§): 
”Hanteringen av avfall är en sådan verksamhet eller åtgärd som innebär insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av avfall.” Hantering av vindkraftverk vid 
nedmontering innebär således att dess komponenter skall transporteras bort och 
återvinnas. Hur detta görs, som exempelvis återvinningsgrad, beskrivs inte. 
Tillvägagångssättet skall inte påverka människors hälsa eller miljön negativt. 
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Viktiga lagar 
Plan- och bygglagen (1987:10) hanterar områden så som byggande och planläggning 
av mark och vatten. Då tillstånd söks, i samband med ansökan att få resa 
vindkraftverk, behövs bygglov eller bygganmälan göras enligt plan- och bygglagen 
(Vindlov, 2009). 
 
Jordabalken (1970:994) visar, tillsammans med miljöbalken, att det är markägaren 
som står som ansvarig för vindkraftverket om den primära ansvarstagaren inte kan 
fullfölja sitt åtagande (Energimyndigheten, 2010) 
 
Ellagen (1997:857) berör vindkraftverk på några olika punkter, exempelvis då 
vindkraftverk ansluts till kraftnätet. 
 
Definitionen av vilka tillstånd och bygglovs som krävs för vindkraftverk befästs av 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, mer om detta i 
nedanstående kapitel. 

4.7. Tillståndsprocessen för vindkraftverk 
Ett tillstånd krävs från kommunen, ofta även länsstyrelsen och i vissa fall regeringen, 
för att få bygga ett vindkraftverk. De olika myndigheterna jämför om byggnationen 
fungerar mot nuvarande förordningar och lagar (Wizelius, 2003). 
 
Innan tillståndsprocessen kan börja är det många stadier som behöver genomföras: 
inventering av vindlägen, förstudier av markupplåtelser, miljökrav med mera för att 
följas av lönsamhetsundersökningar och projektering. Det kan även tänkas att det i 
omgivningen finns de som motsäger sig utbyggnaden: närboende, militären, 
signalsystem, säkerhet, civilflyg, naturvård (Wizelius, 2003). Hänsyn måste tas till 
dessa aspekter och det kan innebära fördröjd tillståndsprocess. 
 
Vindkraftverk byggs antingen som enskilda verk eller i vindkraftsparker, vilket 
innebär att flera vindkraftverk byggs på samma område. Tillståndsprocessen varierar 
utefter den sammanlagda effekten. Tidigare har uppdelningen varit: under 125kW, 
mellan 125kW och 25 MW och sista kategorin innehöll effekter över 25 MW. Detta 
är nu omdefinierat och nedan förtydligas vilka effekter som får vilka konsekvenser för 
tillståndsprocessen. De två största kategorierna kräver tillstånd och definieras nedan: 
 

- Kategori 40.90 klassas vindkraftverket/en om de uppfyller något av de tre 
följande kriterierna: 1) Två eller flera vindkraftverk i grupp, med vardera verk 
högre (inkluderat rotorblad) än 150 meter. 2) ett vindkraftverk som står 
tillsammans med grupp definierad i 1) där verket är över 150 meter. 3) ett 
vindkraftverk som är högre än 150 meter, inkluderat rotorbladen, som står 
tillsammans med verk som sedan tidigare är i produktion (1998:899, vindkraft 
B e 85/337-2 40.90).  

 
- Kategori 40.95 klassas vindkraftverket/en om de uppfyller något av de tre 

följande kriterierna: 1) Sju eller fler vindkraftverk som individuellt når en höjd 
höge än 120 meter, inklusive rotorbladen. 2) Ett vindkraftverk med höjd högre 
än 120 meter, inklusive rotorblad, och ingår i en grupp definierad i 1). 3) Ett 
eller flera vindkraftverk som vardera är högre än 120 meter, inklusive 
rotorbladen, och står med så många andra vindkraftverk som redan är i 
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produktion, att de tillsammans blir minst sju (1998:899, vindkraft B e 85/337-
2 40.95). 

 
- Endast anmälningsplikt krävs för de minsta vindkraftverken, om de uppfyller 

något av de tre följande kriterierna: 1) Ett vindkraftverk med höjden 50 meter 
(inkluderar rotorbladen). 2) Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
eller 3) Ett vindkraftverk som placerats nära ett vindkraftverk som redan är i 
användningsfasen (1998:899, vindkraft C e 85/337-2 40.100) 

 
Vindlov (2009) har delat upp tillståndsprocessen i tre olika skeenden för att förtydliga 
processen. Dessa är I) inledningsskeendet, II) prövningsprocessen och slutligen III) 
byggskede, drift och nedmontering. En mer utförlig förklaring hur processen går till 
kan ses i Bilaga 8. 
 
Inom EU tar det i snitt 42 månader att få bygglov för en vindkraftspark. EWEA har 
sammanställt länders tillståndsprocesser och Finland, Rumänien och Österrike är 
snabbast. Sverige hamnar på en femte plats från slutet med en genomsnittlig tid på 
42,91 månader och samarbetar med genomsnittliga 24,15 aktörer under processen 
(EWEA, 2010). 
 
Vindkraftsetablering kostar mycket pengar och projekteringskostnader är ungefär 
samma för ett vindkraftverk som för en park på tio stycken (Lindgren, 2009). 

4.8. Incitament för vindkraft 
För att kunna uppfylla regeringens mål om energi från förnyelsebara källor kan 
incitament behövas. En av anledningarna till detta är att vindkraftverk fortfarande är 
ganska dyrt och därmed kan stöd behövas för att näringslivet ska satsa på området.  
Intressant är dock att höra att en prognos för 2020, enligt Wizelius (2003), visar att 
vindkraften kommer vara den billigaste energikällan. 

Elcertifikat 
Elcertifikatet skapades 2003 för att främja produktion av elektricitet från 
förnyelsebara energikällor och torv (2003:113, 1 §). Vindkraft räknas som en 
förnyelsebar källa och ansökan om elcertifikat kan göras, förutsatt att reglerna följes 
(2003:113).  
 
För att skapa en efterfrågan på förnyelsebar elektricitet, måste elleverantörerna köpa 
en viss mängd elcertfierad energi av deras totala mängd. Detta kallas kvotplikt och är 
olika varje år. Elcertifikatet innebär att producenterna av förnyelsebar energi får en 
extra intäkt utöver sin elförsäljning. För att se till att elleverantörerna köper rätt kvot 
varje år, måste en årlig deklaration göras till Energimyndigheten. I deklarationen visar 
elleverantörerna hur mycket de sålt för och stor kvot elcertifikat de innehar 
(Energimyndigheten, 2008). 
 
Rätten till elcertifikat kan som längst vara i 15 år, dock endast till 2030 
(Energimyndigheten, 2008). Detta kan ses som en anledning att vindkraftverk säljs till 
en andrahandsmarknad innan verket är uttjänt. 
 
Om en omfattande ombyggnad av anläggningen sker skall denna ses som en ny 
anläggning och ägaren kan då bli tilldelad ett nytt elcertifikat (2003:113, 3a §). En 
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anläggning som sedan tidigare varit godkänd för elcertifikat kan därmed få ett förnyat 
certifikat. 
 
År 2009 tecknades ett avtal mellan Sverige och Norge som innebar att etablera en 
gemensam elcertikatsmarknad från och med den 1 januari 2012. Precis som med det 
elcertifikat som under 2030 avslutas i Sverige skall detta verka för att driva 
utbyggnaden av förnybar energi framåt (TT 8 september 2009). 

Miljönytta 
Tanken med miljönyttan var att elkunderna betalade elskatt till elleverantörerna som 
istället för att betala detta till statskassen betalar till vindkraftsproducenterna. Detta 
bonussystem infördes 1994 och har trappats ner för att vara helt avskaffat fram till i 
år. Avtrappningen av detta gick från 2003 års miljöbonus på 18 öre/kWh till helt 
avskaffat 2010 (Wizelius, 2003).  

Vindpilotprojekt 
Syftet med detta stöd var att öka storskaliga vindkraftverk. Detta görs genom stöd så 
att nyetableringar blir billigare och möjligheten att utforska och använda ny teknik 
finns. Detta stödsystem kommer att finnas fram till och med 2012 och utökades med 
350 miljoner kronor för tidsperioden 2008-2012 (Energimyndigheten, 2010). 

4.9. Vindkraftverk internationellt 
1998 hade Tyskland lite mindre än hälften av alla vindkraftverk i Europa, medan 
Danmark hade cirka en fjärdedel och Sverige en femtondel (Wizelius, 1999). 
 
Tyskland, Danmark och Spanien nämns av Wizelius (2003) som tre starka nationer 
inom vindkraftbranschen i Europa. Både Tyskland och Danmark skall ha ökat 
exporten av vindkraftverk till Indien och Kina enligt Wizelius (2003) och USA:s 
utbyggnad har även den fortsatt. Se Figur 9 för fördelning av effektkapacitet per land 
(EWEA, 2010). 
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Figur 9. Vindkraftseffekt för utvalda länder under året 2009. 
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I världen finns det idag totalt 128 000 vindkraftverk och enbart i Europa reses 20 
vindkraftverk det om dagen (Salomon, 2010). 
 
Att det sker en tillväxt av vindkraftverk på den europeiska marknaden kan ses i Figur 
10, där antal installerad effekt per år kan beskådas (EWEA, 2010). 

 
Figur 10. Installerad effekt per år i EU. 

Danmark 
År 2007 presenterade den danska regeringen sina nya miljömål: att till 2025 fördubbla 
energiförsörjningen från förnybar energi till 30% av landets förburkning. Som ett av 
tillvägagångssättet nämns möjligheten att fördubbla vindkraftskapacitet och därmed 
skulle vindkraften år 2025 står för 50% av elförbrukningen i landet (Svenska kraftnät, 
2007). 
 
Tyskland 
År 2007 var Tyskland det land som hade den största installerade vindkraftseffekten, 
då på cirka 18 500 MW. Deras politiska mål för energiförbrukning är att 
vindkraftverk skall från 2007 års procent på 4 % gå till 20% till år 2020 (Svenska 
kraftnät, 2007). 
 
Rumänien 
Rumänien är av intresse då det har sålts begagnade vindkraftverk från Sverige till 
Rumänien. Under 2009 var landets installerade vindkraftskapacitet 14 MW. Vindkraft 
är den näst viktigaste förnyelsebara energin, efter vattenkraft. Till 2020 skall 
Rumänien ha 24 % förnybar energi. Många av de vindkraftverk som startats upp 
nyligen är begagnade. Analytiker tror att Rumänien år 2020 kommer att kunna 
försörja mellan 30 och 60 % av sin energiförbrukning från vindkraft (Liebkenbroch, 
2010). 
 
Utländska tillverkare 
Intressant är att se att två kinesiska företag, Sinovel och Goldwin, båda har tagit sig in 
bland topp fem på marknadsandelar globalt (Svensk Vindkraft, 2010). 
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5. Vindkraftverkens aktörer 
Vindkraftsbranschen har ökat de sista årtiondena vilket medför att många nya aktörer 
har tagit sig in på marknaden. Nedan presenteras aktörer som på olika sätt påverkar 
eller verkar inom nedmonteringsprocessen. Detta görs i bokstavsordning och en 
sammanställning av samtliga aktörer som presenteras i sina verksamhetsområden, kan 
ses i Bilaga 9.  

5.1. Aktörer A-G 

Advise 
Advise förmedlar en återvinningsförsäkring för Länsförsäkringar gällande 
vindkraftverk som enligt deras hemsida ”ger en finansiellt garanterad lösning för 
miljömässig återvinning” (Advise, 2010). Motiveringen till att använda sig av 
försäkringen, enligt Advise (2010), är främst tre anledningar. Potentiella högre 
kostnader för återvinning i framtiden, konkurs omöjliggör för företaget att hålla sitt 
producentansvar och slutligen osäkerheten kring produktens livslängd.  

AWEA – American Wind Energy Association 
American Wind Energy Association (AWEA) har ca 2,500 medlemmar. AWEA är en 
amerikansk förening med medlemmar arbetandes inom olika sektorer, så som 
leverantörer, komponenttillverkare, användare, forskare och många fler (AWEA, 
2010). 

BWE – The German Wind Energy Association 
The German Wind Energy Association (BWE) är väldens största förening inom 
förnyelsebar energi med cirka 20,000 medlemmar. BWE arbetar internationellt med 
att förbättra förhållandena för vindkraften vilket i sin tur kan genererar fördelar för de 
tyska vindkraftsföretagen (BWE, n.d.). 

Centrum för Vindbruk – CVI 
Centrum för Vindbruk arbetar med utbildnings- och kompetensfrågor gällande 
vindkraftverk. Verksamheten utövas i ett nära samarbete med Högskolan på Gotland 
och dess utbildning och forskning och organisationen samverkar lokalt, regionallt och 
nationellt med olika aktörer (Centrum för Vindbruk, 2009). 

Consortis Miljöansvar AB 
Consortis Miljöansvar AB är verksamma i vindkraftbranschen som oberoende 
konsulter som arbetar för att främja en hållbar konsumtion genom att säkerställa 
återvinning av produkter (Consortis, n.d.). 

Danish Used Windturbines Trading Ltd 
Sedan 1994 har Danish Used Windturbines Ltd specialiserat sig på att köpa, renovera 
och sälja både nya och använda vindkraftverk (Danish Used Windturbines Ltd, 2010). 

Enercon 
Enercon har funnits i mer än 25 år och är ursprungligen ett företag med tysk 
bakgrund. Enercon har installerat mer än 16,000 vindkraftverk i fler än 30 länder 
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(Enercon, 2009) och den installerade effekten var i mars 2010 mer än 20 GW 
(Enercon, 2010). 
 
År 2009 hade Enercon cirka en tredjedel av den svenska marknaden (NyTeknik, 
2010) och ligger på fjärde plats gällande globala marknadsandelar med mer än 8 % 
(Svensk Vindkraft, 2010). 
 
Enercon har produktionsanläggningar i Tyskland, Sverige, Brasilien, Turkiet och 
Portugal. Totalt jobbar det 180 stycken ingenjörer inom området forskning och 
utveckling (Enercon, 2010). 

Energimyndigheten 
Energimyndigheten är en enhet som skall verka för att det svenska energisystemet är 
tryggt, effektivt och miljövänligt (Energimyndigheten, 2010). Energimyndigheten 
arbetar med flera olika kunskaps- och forskarprogram för att främja vindkraften, 
bland andra: Vinlov, Vindval, Vindforsk och Nätverket för Vindbruk 
(Energimyndigheten, 2010). 
 
Energimyndigheten är även delaktig i en kartläggning av svensk mark som kan vara 
lämplig för vindbruk. Dessa områden undersöks och kartläggningen kan sedan 
användas av länsstyrelser och kommuner vid översiktsplanering. Områden som är 
intressanta för vindbruk sträcker sig över 20 av våra 21 län och omfattar en yta på 2,2 
% av Sveriges totala yta (Energimyndigheten, 2010). 
 
” I Energimyndighetens uppdrag att främja vindkraften ingår att analysera gällande 
regelverk och komma med förslag till förändringar i syfte att skapa förbättrade 
förutsättningar för en storskalig vindkraftsutbyggnad. ” - Energimyndigheten, 2010. 
Detta medför att Energimyndigheten är den drivande faktorn i utarbetandet av det nya 
lagförslaget till Miljöbalken som diskuterades tidigare i Kapitel 4. 

E.ON 
E.ON Sverige har sedan 2002 fördubblat sin elproduktion från vindkraftverk och de 
säljer 35 % av den vindkraftsproducerade elen i Sverige. (E.ON, n.d.). 
 
Att som privatperson göra ett miljöval hos E.ON kostar inte mer om man väljer 
vattenkraft. Vill man ha el från vindkraft så kostar det mera, det adderas 2,5 öre/kWh 
(E.ON, n.d).  
 
EWEA – European Wind Energy association 
EWEA jobbar aktivt med att främja användningen av vindenergi i Europa och 
världen. EWEA har över 600 medlemmar från nära 60 länder. Tillsammans med alla 
medlemmars olika yrken anses EWEA vara det största och starkaste vindenergi 
nätverket världen över (EWEA, 2010). 
 
EWEA koordinerar internationell policy och kommunikation, samt forskar och 
analyserar för att kunna vara sina medlemmar behjälpliga (EWEA, 2010). 
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Fortum 
Fortum har sedan 1986 producerat el från vindkraftverk. Numera äger företaget ingen 
egen anläggning utan äger istället andelar i vindkraftsföretag (Fortum, 2010). 
 
Hos Fortum kan man som privatperson välja olika sorters miljövänlig el men inte 
endast från vindkraft om man skulle vilja det. En genre med elval heter Bra miljöval 
och kommer från och med 2010 vara en mix av el från vind och vatten (Fortum, 
2010). 
 
Fortum har tre olika steg på elens miljöskala: Bra (koldioxidfri), Bättre (Vattenkraft) 
och slutligen Bäst (vattenkraft och vindkraft). Vid en undersökning gällande 
elanvändning för en lägenhet var alternativet ”bättre” 3 kr dyrare/månad än ”bra” och 
”bäst” var 4 kr dyrare/månad än ”bra” (Fortum, 2010). 

Förenad kraft 
Förenad Kraft arbetar mot företag eller privatpersoner som vill investera i eller sälja 
vindkraft. Förmedlingen innehåller vindkraftprojekt under byggnation, nyckelfärdiga 
vindkraftverk eller begagnade verk. Som kompletterande arbetsuppgift arbetar de 
även med vindkraftförsäkringar (Förenad Kraft, n.d.). 

Föreningen Svensk Landskapsskydd 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd är en riksorganisation som värnar om Sveriges 
natur och kulturlandskap och att dessa inte exploateras med industrilandskap. 
Utbyggnaden av vindkraftverk har blivit deras huvudområde. De är den enda 
riksorganisationen som enligt dem värnar för det som hotas, så som natur- och 
kulturbygder (Föreningen Svenskt Landskapsskydd, 2010).  

GE 
GE har funnits i mer än två årtionden på vindkraftsområdet och har 13,500 
vindkraftverk världen över. Tillverkning- och monteringsplatser finns i Tyskland, 
Norge, Kina, Kanada och USA och tillverkningseffekten varierar mellan 1,5 och 4 
MW. (GE, 2010). 

Green-Ener-Tech Aps 
Green-Ener-Tech är ett danskt företag som köper och säljer begagnade vindkraftverk. 
Export av vindkraftverk har bland annat gjorts från Sverige, Norge, Ungern, 
Slovakien, Ryssland, USA, Gambia och Sydkorea (Green-Ener-Tech, n.d.). 

5.2. Aktörer H-O 

Hexacon AB 
Hexacon AB är ett företag inom förnyelsebar energi. Företagets fokus är att utveckla 
och introducera stora flytande havsbaserade energiinstallationer (Hexacon AB, 2010). 
Mer information om deras koncept kan läsas i Kapitel 8.3. 

H.J. Hansen 
H.J. Hansen arbetar med återvinning och samarbetar med flera rivningsföretag. Minst 
95% av rivningsmaterialet blir återvunnit. Återanvändandet av rivningsmaterial är 
viktigt både för miljön men även för samhällsekonomin (H.J. Hansen, n.d.). 
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IF 
IF försäkrar vindkraftverk som byggnader, vilket innebär bland annat att om det 
händer vindkraftverket något fås kompensation för det. Hos IF hittas det ingen 
återvinningsförsäkring för vindkraftverk (IF, 2009).  

Kommun och länsstyrelse 
Olika kommuner och länsstyrelser bedömer vindkraftverk på olika sätt gällande 
nedmonteringskostnaden. Skäl till detta kan vara marken som vindkraftverket ska 
resas på, om vägar behöver tas bort efter nedmontering m.m. Eftersom det inte finns 
något schablonbelopp eller riktlinje för hur stor kostnaden för nedmontering bör vara, 
blir resultat olika beroende på den kunskap som finns. 

Kooperativ  
Vindkraftverk kan ägas i olika ägarformer och dessa är enligt Wizelius (1999): 
etablerade kraftbolag, nya vindbolag, privata företag, lantbrukare eller gemensamt 
ägda verk.  
 
Vid gemensamt ägda verk finns det tre olika former varianter: samfällighetsförening, 
vindkonsumföreningar eller vindbolag. I samfällighetsföreningen måste andelarna 
knytas till enskilda fastigheter och därför har bara fastighetsägare möjlighet att vara 
med. Vindkonsumföreningar är en kooperativ ekonomisk förening som är öppen för 
alla elkonsumenter och producerar el för eget bruk. Vindbolag fungerar oftast som ett 
aktiebolag. En investering på 3000-4000 kr generar både för vindbolag och för en 
kooperativ förening cirka 1000 kWh/år (Wizelius, 1999).   
 
Den kooperativa ägarformen sägs enligt Wizelius (1999) vara den drivande kraften 
för den kommersiella utbyggnaden för vindkraftverk. Som exempel så har Tyskland 
cirka 90 % av sina vindkraftverk i kooperativetägande, lantbrukare eller lokala 
vindkraftbolag (Wizelius, 1999). 

Lantbrukarnas Riksförbund – LRF 
Lantbrukarnas Riksförbundet, LRF, är en organisation för privatpersoner och företag 
inom de gröna näringarna och är partipolitisk obunden. LRF jobbar med utveckling 
och konkurrenskraft hos företag och företagare med jord, skog, trädgård och 
landsbygdens miljö (LRF, n.d.). 
 
Lantbruk är ofta uppdelat i antingen jord- eller skogsbruk. LRF ser vindbruken som 
en stor potential i framtiden och uppmanar sina medlemmar att även se vinden som en 
resurs i sin företagsamhet (LRF, n.d.). 

Länsförsäkringar 
Återvinningsförsäkring från Länsförsäkringar förmedlas av företaget Advise. 

Markägare 
För att vara en attraktiv markarrenderare bör du minst ha mark på ett några hektar 
(några 10000 m2). Eftersom det nästan kostar lika mycket i projekteringskostnad att 
etablera ett vindkraftverk som tio är det givetvis mer intressant ju större markyta som 
finns tillgänglig (Lindgren, 2009). 
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För att inte fastna i en lång process innan arrenderandet tar fart, bör en noggrannhet 
angående kontraktet finnas, och kanske även en klausul om driftsättningstid med mera 
(Lindgren, 2009). Att ta in en konsult kan därför vara av stort värde för att få hjälp 
och ordning på kontraktet. 
 
Att som tredje man bli drabbad av nedmonteringskostnader är något som ska 
undvikas i samband med en finansiell garanti som säkerställer nedmonteringen. 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är världens äldsta miljömyndighet och har funnits i 40 år. Deras 
huvuduppgift är att se till att de miljöpolitiska beslut som tas verkställs. 
Verksamheten sträcker sig även till vägledning, delgivning av resurser, 
kunskapsframtagning och rapportering om det aktuella miljötillståndet 
(Naturvårdsverket, 2010 ). 
 
Bland annat så driver Naturvårdsverket tillsammans med Energimyndigheten ett 
forskningsprojekt som heter Vindval. Projektets huvuduppgift är att ta fram och sprida 
kunskap om hur vindkraftverk påverkar människan, natur och miljön 
(Naturvårdsverket, 2010). Resultatet skall sedan kunna underlätta vid tillståndsbeslut 
med mera, som använder sig miljökonsekvensbeskrivningar. 

Nordic Crane Wind AB 
Nordic Crane har ett dotterbolag som heter Nordic Crane Wind AB som i 
Skandinavien är specialister både på lyft och montering av vindkraftverk. Sedan 1983 
har de monterat nästan hälften av Sveriges alla vindkraftverk. Företaget har sex 
maskiner för vindkraftsmontering i Sverige (Nordic Crane Group, 2009). 
 
Varje kranbil drivs i tvåmannalag och består totalt av fyra personer som jobbar i 
tvåveckorsskift (Andersson, 2009). Vid ett monteringsarbete vid svenska Eslöv 
monterades fyra Enercon vindkraftverk under åtta veckor. Där användes Nordic 
Cranes största maskin som kan lyfta 750 ton och det största lyftet var på 62 ton. 
Vindkraftverket hade då ett tornhöjd på 78 meter (Andersson, 2009). 
 
Största kostnaden för företaget är transporten av kranarna mellan arbetsplatser. Varje 
kran behöver mellan 15 och 25 trailers för att frakta bommarna och annan utrustning 
(Andersson, 2009). Nordic Crane Group har även stor kunskap inom 
transportmarknaden och alla typer av transportuppdrag. Företaget disponerar 
utrustning som kan utföra transporter upp till 800 ton för industri- och 
anläggningstransporter (Nordic Group Crane, 2009). 

Nordisk Vindkraft 
Nordisk Vindkraft projekterar inte enbart anläggningar utan bygger, utvecklar, driver 
och äger även vindkraftsanläggningar i Norden (Nordisk Vindkraft, 2010). 
 
På deras hemsida kan information om pågående projekt hittas och i samband med 
projektering av Åmlidens vindkraftsanläggning har en kalkylering av 
nedmonteringskostnader gjorts (Nordisk Vindkraft, 2010). Information från denna 
kan ses i Kapitel 6. 
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Nätverket för Vindbruk 
Nätverket för Vindbruk drivs för att underlätta utbyggnaden av vindkraft genom att 
sprida kunskap och information om vind. Detta nätverk har startats på uppdrag av 
regeringen och har deltas up i fyra olika noder med olika specialiteter som 
sammankopplas av Energimyndigheten. De fyra noderna är: regionförbundet i 
Kalmar, länsstyrelsen i halland, högskolan på Gotland och strömsunds kommun 
(Nätverket för vindbruk, 2008).  

o2 Vindkompaniet 
o2 arbetar med att utveckla, äga och sälja vindkraft och har sedan 20 år drivit 
vindkraftsprojekt. Vart femte vindkraftverk i Sverige står i o2 vindkompaniets regi 
(o2, 2010). 
 
På uppdrag av o2 vindkompaniet har Wickman Wind AB utfört en rapport om 
nedmonteringskostnader som diskuteras i Kapitel 6. 

5.3. Aktörer P-Ö 
Planeringsmyndigheter 
Boverket är en statlig myndighet som arbetar med planering, byggnation och boende. 
Inom vindkraftsområdet har Boverket i ansvar för att underlätta och stödja utbyggnad 
av vindkraft (Boverket, 2010). Prövning av vindkraftverk försöks förenklas samtidigt 
som höga krav på säkerhet och miljö ska bibehållas. Bland annat finns bara 
bygglovplikten för vindkraftverk som är högre än 20 meter, monterats på en byggnad 
eller har vindturbin med en större diameter än tre meter (Boverket, 2010). 
 
Riksantikvarieämbetet arbetar för att planering och utbyggnad av vindkraftverk skall 
göras på ett bra sätt. Placeringen och anpassning till landskap och kulturmiljö för 
vindkraftverken är viktiga i en fortsatt utveckling (Riksantikvarieämbetet 2010). 
 
Lantmäteriet ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Vid 
markuppdelning eller vid ändring av en markgräns kan Lantmäteriet hjälpa till 
(Lantmäteriet, 2010). När vindkraften byggs gör den inte alltid det på 
verksamhetsutövarens mark vilket det då kan bli aktuellt att teckna ett arrendeavtal 
med markägaren (Lantmäteriet, 2008).  

Patent- och registreringsverket 
Patent- och Registreringsverket används vid patentsökning. Finns patent på 
konstruktioner av vindkraftverk skall de kunna återfinns här. Detta användes även 
som inspiration för att hitta andra lösningar, eller branscher, som kunde inspirera 
konceptgenereringen. 

Repowering Solutions 
Repowering Solutions startades 2008 i samband med att den spanska 
vindkraftsmarknaden tog fart. Deras huvuduppgift är att vara leverantör av använda 
vindkraftverk och är verksamma i 20 länder. Några mer detaljerade uppgifter de kan 
hjälpa till med är elektriska installationer, återuppsättning och igångsättning av verken 
(Repowering Solutions, 2008). 
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Samhället 
”Saknar markägare betalningsmöjlighet riskerar ansvaret att slutligen landa på 
samhället i form av stat eller kommun.” – Energimyndigheten, 2010. 
 
Samhället kan alltså precis som markägaren bli drabbad om producenten inte kan 
fullfölja sitt ansvar för nedmontering. Samhället är även de som tillsammans väljer 
regering som i sin tur styr energiutbyggnaden i form av förordningar, lagar och 
skatter.  
 
Samhället kan även påverka tillståndsprocessen genom överklagan i form av åsikter 
om vindkraftverken så som: buller, stör utsikten, fult med mera. 

Siemens Wind Power 
Sedan 1980 har Siemens arbetat med vindkraftverk och har installerat mer än 7000 
stycken. Idag jobbar 5000 anställda på Siemens Wind Power (Siemens, 2010).  
 
Siemens hade 2009 en sjätte plats för globala marknadsandelar med mer än 6 % 
(Svensk Vindkraft, 2010). 

Stena Metall 
Stena Metall jobbar inom flera olika verksamheter så som återvinning, bearbetning, 
förädling av metaller med mera. Stena arbetar även med internationell handel av stål 
(Stena Metall, 2010). 
 
Förra året, 2009, tog Stena Metall ner 12 vindkraftverk som de återvann till den grad 
det gick (Torring, 2009). Stena Metall driver ett treårigt utvecklingsprojekt inom 
pyrolysmetoden. Genom denna metod hoppas man kunna få ut de olika 
beståndsämnena från glasfiberarmerad plast (Stena Metall, 2009) och därmed kunna 
återvinna rotorbladen till en högre grad. 

Svelands Sakförsäkring AB  
Hos Svelands Sakförsäkring AB är det möjligt att försäkra vindkraftverk som en 
byggnad, men företaget saknar en återvinningsförsäkring (Svelands Sakförsäkring 
AB, 2007).  

Svenska Kraftnät 
Huvuduppgiften för Svenska Kraftnät består av att förvalta och driva Sveriges 
stamnät, där elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. 
Svenska Kraftnät har även ansvaret att se till att det är en bra balans mellan 
producerad och efterfrågad mängd på el (Svenska kraftnät, 2009).  
 
Svenska Kraftnät hjälper till vid tillståndsansökan för vindkraftverk genom att svara 
på remisser och delta i samråd. De arbetar även med vindkraftverk genom att vara 
delaktiga i nordiska och europeiska samarbeten om vindkraftsfrågor (Svenska 
Kraftnät, 2009). 



 32

Svensk Energi 
För landets elförsäljningsföretag (elproduktion, elnät och elhandel) är detta en 
bransch- och intresseorganisation som skall vara den samlade rösten för 
medlemmarnas och branschens intressen (Svensk Energi, n.d.). 
 
Svensk Energi arbetar inom fem olika områden som inga direkt berör vindkraft men 
energi, energibranschen och dess nät i helhet. Områden de jobbar med är bland annat 
att se till att energibranschens förtroende stärks och att förutsättningarna för svensk 
elproduktion är god (Svensk Energi, n.d.). 

Svensk Vindenergi 
Svensk Vindenergi skall fungera som navet för vindkraftsfrågor och har därmed 
medlemmar i flera olika branscher så som kraftbolag, projektörer, finansiella 
investerare, advokatbyråer med flera (Svensk Vindenergi, n.d.). 
 
Målet med organisationen är att främja vindkraftsbranschen utveckling i Sverige. De 
ska se till att vindkraft används till dess fulla potential och bidrar till ett samhälle som 
blir hållbart på lång sikt (Svensk Vindenergi, n.d.). 
 
Några områden som Svensk Vindenergi arbetar inom är sprida information, 
opinionsbildning gentemot regeringen, att medverka i statliga utredningar och öka 
samarbetet med organisationer så som Svensk Energi. En annan viktigt uppgift 
Svensk Vindenergi har är att se till sina medlemmars ekonomiska intressen (Svensk 
Vindenergi, n.d.). Detta medför att de är aktiva i nedmonteringsdiskussionen för 
vindkraftverk gällande producentansvar och finansiella garantier. 

SVIF – Svensk Vindkraftförening 
Svensk Vindkraftförening (SVIF) är en förening för privatpersoner och företag som är 
ideellt och politiskt obunden. SVIF ska främja utvecklingen av vindkraftverk och gör 
detta genom att sprida kunskap, gynna teknisk utveckling och skapa ekonomiska 
villkor som är rimliga. Avslutningsvis främjar de vindkraft genom att samarbeta med 
myndigheter och organisationer (Svensk Vindkraftförening, 2009). 

Triventus 
Triventus AB har ett dotterbolag inom konsultverksamheten gällande teknik och 
service (Triventus, n.d.). 
 
Triventus Energiteknik AB har bland annat hand om komponentbyten och repowering 
av vindkraftverk. Utöver detta kan de även hjälpa till med försäljning och köp av 
begagnade verk (Triventus, n.d.). Tomas Jönsson har projektanställning på företaget 
och har bistått med mycket information om dagens nedmonteringsprocess, mer info i 
Kapitel 6. 

Trygg-Hansa  
Majoritetsägarna Royal & Sun Alliance (R&SA) i Trygg-Hansa lanserar en global 
försäkring för förnyelsebar energi. Vindkraftverk är inledande fokus på marknaden 
för förnyelsebar energi. Försäkringsmöjligheter kommer att finnas för varje del av ett 
projekt, från utveckling till kommersiell drift (Trygg-Hansa, n.d.). 
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Enligt Trygg-Hansas hemsida (Trygg-Hansa, n.d.) uppskattas försäkringsmarknaden 
för vindkraftverk vara värd över 13 miljarder kronor år 2015. 

Vattenfall 
Vattenfall är en av nordens största aktörer och investerare av vindkraftverk och har 
varit delaktig i utvecklingen av vindkraftverk i cirka 30 år. I dag har Vattenfall cirka 
100 vindkraftverk i Sverige och äger Sveriges största havsbaserade vindkraftspark: 
Lillegrund (Vattenfall, 2010). 
 
Som privatpersona kan du välja vilken el du vill ha från Vattenfall (Vattenfall, 2010). 
Av Vattenfalls totala energiförsäljning i Norden står vindel för 0,2 % medan 
respektive siffra i Sverige är 1,3 %. Vindel kostar mer än vanlig el och enligt 
Vattenfalls hemsida (Vattenfall, 2010) uppgår denna merbetalning till ca 4 kr/månad 
för en lägenhet och respektive för ett eluppvärmt hus är 30 kr/månaden. 

Vertical Wind 
Vertical Wind har utvecklat ett koncept där vindkraftverket använder sig av en 
vertikal axel istället för den traditionella horisontala. Tornet är 40 meter högt och 
rotorbladen är 24 meter (Lindahl, 2010). Dessa vindkraftverk skall vara robustare än 
de horisontellt axlade verken vilket ger mindre slitage och minskad service- och 
underhållskostnader. Huruvida de står sig vad gäller  miljöeffekter skall kartläggas 
(Lindahl, 2010). 
 
Turbinen är även direktdriven och behöver därmed inte växellåda. Den behöver inte 
heller vridbara rotorblad eller girningsmekanism på grund av dess konstruktion 
(Vertical Wind, n.d.). Därmed innehåller turbinen färre rörliga delar än i de 
konventionella vindkraftverken som kräver underhåll och som tidigare har utstått 
driftproblem på grund av denna komponent. 

Vestas 
Vestas har mer än 25 års erfarenhet i vindkraftsbranschen och har installerat mer än 
40,000 vindkraftverk världen över. Vestas har kompetens för att hjälpa till inom flera 
områden för vindkraftsverksprojekt så som dimensionering, val av verk, installation, 
igångsättning och underhåll (Vestas, 2007). 
 
Vestas har sedan 1999 producerat Livscykelanalyser på sina verk för att kunna 
dokumentera produkters miljöpåverkan och sedan använda dessa resultat för 
förbättring ur miljösynpunkt.  Miljöpåverkan sägs vara väldigt liten enligt deras LCA 
men de fyra områden där påverkan främst förekommer är: tillverkning av råmaterial, 
tillverkning av komponenterna, verkets energiproduktion och nedmontering av verket 
(Vestas, 2007 ). 
 
År 2009 hade Vestas halva den svenska marknaden på vindkraftsområdet, oavsett om 
man ser till installerad effekt eller antalet verk (NyTeknik, 2010). Vestas är störst i 
världen på den globala marknaden med en marknadsandel på mer än 14 % (Svensk 
Vindkraft, 2010).  
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Vind Invest 
Vind Invest arbetar för att förenkla kontakten mellan säljare och köpare av 
vindkraftsanläggningar. Detta görs genom att vara ett stöd till säljaren, bland annat 
genom att göra beskrivning av objekt (för markarrendering, för projekt i 
planeringsstadiet eller för befintlig etablering). De stödjer även internationella 
investerare i svenska vindkraftstillgångar (Vind Invest, n.d.) 

Vindlov 
Vindlov är en hemsida om tillståndsfrågor gällande vindkraftverk. 
Energimyndigheten är den samordnade myndigheten och totalt har ungefär 20 
myndigheter och organisationer samarbetat i detta projekt (Vindlov, 2009).  
 
Information för olika vindkraftverksstorlekar finns vilket möjliggör en användning av 
både privatpersoner som vill ha en egen energikälla och företag som ska ansöka om 
tillstånd (Vindlov, 2009).  

Wickman Wind AB 
Wickman Wind AB arbetar med nedmontering av vindkraftverk, där en del av arbetet 
innebär att hitta intresserade köpare till ett begagnat vindkraftverk. Mer info om detta 
i Kapitlet 6.1.. 
 
Wickman Wind AB driver det första repoweringprojektet i Sverige. På Gotland rivs 
sammanlagt 70 verk som skall ersättas med 35 stycken nya (Wickman, 2009). 
Information om tillvägagångssättet har delgetts från Andreas Wickman och återfinns i 
Kapitel 6. 

Windbrokers 
Windbrokers är en oberoende leverantör av vindkraftverk med en effekt från 150kW 
och uppåt. De senaste sex åren har Windbrokers levererat 350 vindkraft till 20 länder 
på samtliga kontinenter (Windbrokers, n.d.). 
 
Windbrokers kan nedmontera, transportera med båt, återuppsätta och starta upp 
vindkraftverk. Gällande nedmonteringen så anställer Windbrokers välkända och 
pålitliga underleverantörer. Kostnaden för att transportera ett vindkraftverk med båt 
beror på storleken, destinationen och säsongen (Windbrokers, n.d.). 
 
Det finns inget schablonpris för vindkraftverk utan det är flera parametrar som 
påverkar försäljningspriset och dessa är bland andra: kapacitet, ålder och tillverkare. 
En garanti på 1 eller 2 år kan erbjudas till de flesta köpen (Windbrokers, n.d.) 
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6. Dagens nedmonteringsprocess 
Dokumenterad information om nedmontering av vindkraftverk är svårt att få tag på 
men anvisningar kan i vissa fall fås från tillverkningsföretagen. Exempelvis Vestas 
(Balgård, 2010) delger sina kunder sådana anvisningar.  
 
Som tidigare nämndes har nedmonteringsprocessen delats in i fyra kategorier: 
nedmontering av komponenter, bortforsling av dessa, återställande av plats och 
slutligen återvinning av komponenter. Nedan redovisas varje del i varsitt 
underkapitel. Innan de olika områdena avhandlas är det viktigt att reda ut begreppet 
Repowering, vilket görs nedan.  

6.1. Repowering 
Definition av Repowering i vindkraftbranschen är att man tar bort ett litet 
vindkraftverk och sätter upp ett nytt i närheten. Vad man gör med det gamla verket 
har inget med definitionen att göra (Wickman, 2010). 
 
Fördelar med Repoweringprojekt är främst tillstånden och vindläget (två viktiga 
faktorer), men även infrastruktur så som elnät.  
 
De begagnade vindkraftverken 
De verk som har tagits ner till fördel för ett nyare verk har sålts på en 
andrahandsförsäljning; flera länder jobbar med detta (Wickman, 2010). Verken som 
Wickman Wind AB har hanterat har sålts ”på rot”, vilket innebär att köparen betalar 
för demontering, transport, infrastruktur, grundläggning plus köp av verket. Vissa av 
de nya ägarna renoverade verken medan andra enbart reste verken på ny plats. 
Totalkostnaden varierade mellan 0,5-1 miljon kronor och verkens nyköpsvärden år 
1990 var cirka 1-3 miljoner kronor. Dessa verk har en effekt på 150- 500 kWh/år 
(Wickman, 2009). 
 
Även hos elleverantören E.ON påtalas det att andrahandsmarknaden för vindkraftverk 
är stor och att vid repoweringprojekt är detta en trolig hanteringsmetod (E.ON, n.d.). 
 
Alla de verk som hittills, av Wickman Wind AB (läs: okt 2009), nedmonterats har 
gått med positiv kalkyl och blivit sålda till en andrahandsmarknad. Verk har sålts till 
Polen, Lettland, Holland och även för återetablering i Sverige (Wickman, 2009). 

6.2. Nedmontering av komponenter 
Wickman (2009) tror nedmonteringen att vindkraftverk kommer att ske i liknande 
regi som vattenkraftverken. Den första uppbyggnaden innebär långlivad infrastruktur 
och anläggningen kommer därför inte inom snar framtid läggas ner utan snarare 
genomgå ombyggnationer. De komponenter som inte kan återanvändas kan skrotas 
och bör inte uppgå till en högre kostnad än 200 000- 300 000 kr. Detta kan då finnas 
med i en ombyggnadsbudget för modernisering av anläggningen. 
 
De verk som byggs idag på 2 MW har två alternativa nedmonteringsmetoder enligt 
Wickman (2009): antingen återetablering eller till skrot och/eller återvinning. Dessa 
större verk är belastade med en cirka fyra gånger så stor nedmonteringskostnad, där 
största skillnaden är krankostnaden. En kalkyl på nedmontering av 20 verks har gjorts 
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och resulterade i en kostnad på 382 500 kr/verk för nedmontering och transport. 
Wickman (2009) har gjort kalkyleringar på detta och om försäljningspriset sätts till 
500,000- 1,000,000 kr och återetableringskostnaderna och upprustningen av 
komponenter kan göras under 10 miljoner blir det slutliga beloppet (plusbeloppet) det 
samma som för de verk som tagits ner på Gotland. 
 
Det finns en stor möjlighet att det kommer att komma fler inom branschen som är 
kunniga inom nedmonteringsområde. Då fler och fler vindkraftverk kommer komma 
upp i 15- 20 års ålder och då bli aktuella för nedmontering (Wickman, 2010). 
 
Förfarande 
Förfarandet vid nedmontering är precis som en omvänd resning. Det tar längre tid vid 
nedmontering eftersom de större komponenterna måste balanseras ner för att inte 
svänga till då de vid okontrollerade rörelser kan få konsekvenser (Jönsson, 2010). 
Rent praktiskt så är verken sammansatta med ett antal bultförband som delas på och 
komponenterna lyfts ner (Wickman, 2010).  
 
I och med att nedmontering är omvänd resning är det samma utrustning som behövs 
och samma aktörer som är involverade (Jönsson, 2010). De som kan nedmontera är de 
som rest verken tidigare. Demonteringsanvisningar finns från tillverkarna, men enligt 
Wickman (2010) behövs inte dessa eftersom man kan använda 
uppsättningsanvisningen baklänges.  
 
Den svåraste delen av en nedmontering och återvinning är enligt Torring (2010) på 
Stena Metall att ta hand om glasfibern från rotorbladen på ett tillfredsställande sätt, då 
den i dagens läge eldas upp.  
 
Verk som än så länge har tagits ner har varit av den mindre storleken då de byggdes 
för länge sen. Det kan innebära en skillnad i hur man tar ner ett av dagens 
vindkraftverk med ett 100 meter högt torn (Jönsson, 2010). 
 
Utöver kranar kan även sprängning användas som metod för nedmontering av verket. 
Är tornet ett hydraltorn kan även en hydralhammare tänkas kunna användas 
(Ardefors, 2009). 
 
Tidsåtgång 
Tidsåtgången för demontering av strålstrukturen för ett ca 40-50 meter högt torn är 
mindre än 6 timmar. Dessa är vindkraftverk härstammar från 90-talet. För att minska 
den dyra parametern, som är mobilkranen, förbereder montörerna verket dagen innan. 
Med hjälp av denna förberedelse hanteras själva nedmonteringen på en dag 
(Wickman, 2010). 
 
Nedmontering av äldre verk, oavsett storlek, tar cirka en dag. Vilken tillverkare verket 
har gjorts av kan dock påverka tiden (Ardefors, 2009). 
 
Kunskap och verktyg 
Nedmontering av tornet sker med kran, men detta kan göras på andra sätt. Kranen är 
en mobil sådana och behöver transporteras till platsen. Både själva kranen och 
motvikter men även annan utrustning. Kostnaden beror både på kranens storlek men 
även avståndet dit den skall transporteras.  
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Kranen riggas sedan upp vid verket som skall tas ner. Är det en vindkraftspark får 
man ta ett verk i taget eller hyra in fler kranar (Ardefors, 2009). 
 
Stena Metall har tagit ner vindkraftverk och kranfirmor har då hyrts in medan 
kunskapen om nedmontering och resning av vindkraftverk finns inom företaget 
(Torring, 2010). Verktyg som de själva inte hade hyrdes in likväl som kranar hyrs in 
från Kynningsrud kranverk (Jönsson, 2010).  
 
Vid nedmonteringsprocessen har det använts fristående servicetjänster. Inga 
tillverkare har egna kranar, men vissa tillverkare har avtal med servicefirmor så att 
dessa firmor tar upp/ner deras verk vid försäljning av verk.  
 
Wickman Wind AB är en konsultfirma och jobbar med att få ihop aktörer så som 
ägare och säljare av vindkraftverk. Nedmonteringen sker sedan på korrekt sätt så 
ägaren håller sitt producentansvar. Att följa arbetsmiljörätter, miljörätter med mera är 
självklart och inget som är annorlunda för vindkraftverk från något annat 
arbetsprojekt där människor och miljö är delaktiga. Vid förfarande är inte 
myndigheterna deltagande men dock skall allt gå enligt tillstånden, så som 
återställande av platsen (Wickman, 2010). 
 
Wickman Wind AB har samarbetat med danska företaget Green Tech för att sälja 
vidare vindkraftverken på andrahandsmarknaden. Verken har sålts till exempelvis 
Lettland och Rumänien. Anledningen att begagnade vindkraftverk med lägre effekt än 
de nyproducerade kan säljas vidare idag, tror Wickman (2010) kan liknas med 
situationen för gamla datorer: vi som kan köpa nyproduktion skänker begagnade 
produkter till utvecklingsländer och de tar emot/betalar för det de kan. Att köpa ett 
begagnat vindkraftverk är mycket billigare än ett nytt vindkraftverk, ett prisexempel 
ges i Kapitel 5. 
 
Ovanliga tillvägagångssätt 
Två mer ovanliga nedmonteringsfall finns där nedmontering är gjord på annorlunda 
sätt: Vattenfalls helgjutna betongtorn från 1983 sprängds ner. I de få fall sprängning 
har används som metod har det varit betongtorn. Vid det andra fallet var det ett drygt 
20 år gammalt ståltorn som skulle nedmonteras och där hela tornet skars ner 
(Wickman, 2010). 

6.3. Bortforsling av komponenter 
För att kunna återvinna och transportera komponenterna måste de delas till hanterbara 
bitar. Transporten sker med lastbilar för rotorbladen (Ardefors et al., 2009). 
Bortforslingen från platsen görs oftast med lastbilar. Är det svåråtkomlig terräng kan 
det ibland krävas terrängbilar eller traktorer (Torring, 2010).  
 
Då avståndet till elnät och hamnar är en av de kostnadsdrivande faktorerna vid 
nedmonteringsprocessen enligt Ardefors et al. (2009) är detta intressant att försöka 
förbättra. Transport av komponenter för att resa vindkraftverk, sker ibland med båt. 
Inget känt fall har hittats då tåg har använts. 
 
 
 



 38

Fördelning av material 
Innan nedmonteringen startar, är det viktigt att se till att farliga vätskor, som olja, tas 
bort säkert (Ardefors et al., 2009). Tornet och maskinhuset hanteras utefter vilket 
material de består av. Är materialet betong så krossas det och vid stål så kapas 
material till önskvärd storlek för att kunna transportera (Ardefors, 2009). Lastbilarna 
som transporterar komponenterna har en kapacitet på cirka 25 ton. 
 
När de olika komponenterna av vindkraftverket lyfts ner sorteras de på plats, så som 
de större komponenterna. Vissa komponenter, så som motor, sorteras inomhus för att 
lättare hålla ordning på alla bitar. Ju större bitar vindkraftverket delas upp i, desto 
dyrare blir transporten eftersom det då krävs större lastbilar (Torring, 2010). Säljs 
vindkraftverket vidare, blir det specialtransport eftersom komponenterna inte kan 
delas i lika små bitar utan måste behållas som hela komponenter (Jönsson, 2010). 
 
Nedmonteringen har definierats som en omvänd resning vilket innebär att metoder för 
resning kanske kan appliceras på nedmonteringen. Exempelvis gällande transporten 
kan man ta inspiration från resningen. I Arjeplog skall 10 verk resas och de kommer 
vara de största vindkraftverken i fjällmiljö med en effekt på 3 MW styck. De olika 
komponenterna köps in från olika anläggningar, från Sverige men även från Polen och 
Finland. Från de två sistnämnda kommer komponenterna via fartyg och pråmar 
medan de komponenterna som tillverkas i Sveriges transporteras på plats med 
lastbilar (Hedblom, 2009). Därmed kan båtar användas även vid nedmontering av 
vindraftverk. Kanske kan stora återvinningsstationer delas mellan flera nationer och 
därmed enbart fokusera på vindkraftverk. 

6.4. Återställande av plats 
Då återställandegraden av platsen är en av de kostnadsdrivande faktorerna vid 
nedmonteringsprocessen enligt Ardefors et al. (2009) är detta extra viktigt att 
undersöka.  
 
Målet med återställande av plats är att se till att vindkraftverket som tidigare stått där 
inte påverkar naturens omgivning efter att det är borttaget. Detta innebär exempelvis 
att ta bort hela eller delar av fundamentet. Betongfundamentet kan enligt Wizelius 
(2003) lämnas kvar om det inte anses påverka förhållandet av marken.  
 
Marken återställs enligt förordningar och bygglov, vilket innebär att det blir olika 
återställanden för olika vindkraftsparker. Oftast tas endast en bit av fundamentet bort, 
cirka en meter ner under marken, och resten lämnas kvar (Jönsson, 2010). Marken 
återställs olika beroende på vilken mark som vindkraften stått på. Exempelvis 
åkermarker (återställas till sitt original) och betesmarker (räcker med ca 0,5 meter ner) 
hanteras annorlunda. Vid Wickman Wind AB (2010) tidigare nedmontering togs 
endast cirka 20-30 cm av betongen bort.  
 
Har en väg gjorts för att kunna komma åt vindkraftverket för uppmontering och 
underhåll, skall vägen tas bort. 
 
Kablar kan även finnas, antingen nedgrävda mellan vindkraftverk i en vindkraftpark 
eller luftburna till elnätet. Dessa hanteras på samma som fundamentet: påverkar de 
marken tas de bort. Innehållet i kablarna kan även tänkas vara en anledning till att de 
grävs upp: så de kan ge ett positivt kostnadstillskott i kalkylen (Ardefors et al., 2009). 
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6.5. Återvinning av komponenter 
Vid flera av dessa nedmonteringar som diskuterats ovan har vindkraftverket sålt 
vidare på en andrahandsmarknad vilket innebär att allt återanvänds. Wickman Wind 
AB (Wickman, 2010) har inte deltagit i ett återvinningsprojekt av vindkraftverk. 
 
Den första viktiga aspekten som Wickman (2009) anger i sin rapport om 
nedmonteringskostnaden är skillnaden på ombyggnad och avveckling. Det som 
diskuteras i rapporten är ombyggnad eftersom placeringen av verken hade två viktiga 
egenskaper: bra vindläge och få och accepterade miljöstörningar. Wickman (2009) 
menar att de processer som sker idag, innan ett vindkraftverk tas i drift, är så pass 
gedigna att de två aspekterna som diskuterades ovan bör gälla för majoriteten av 
anläggningarna. Dessa projekteringsundersökningar är i mångmiljonklassen och 
därför måste vindresurserna vara mycket bra. Med detta menas att det därför är mer 
realistiskt att en total avveckling inte sker utan snarare en partiell återställning 
(Wickman, 2009). 
 
Stena Metall har cirka 100 återvinningsstationer i Sverige varav cirka 60-70 av dessa 
kan ta emot komponenter från vindkraftverk (Torring, 2010). 
 
De flesta komponenter förutom rotorbladen i glasfiberarmerad plast går att återvinna 
enligt Wizelius (2003). En mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet finns 
nedan, ordnat efter material.  
 
Återvinning eller deponi för rotorbladen 
Rotorbladen är idag uppbyggda av fiberarrmerad plast. Det innebär att en hög 
temperatur måste uppnås för att förbränning skall vara möjligt. Dessa möjligheter 
finns inte i hela landet vilket kan resultera i långa transportsträckor (Ardefors, 2009). 
 
Om rotorbladen skall deponeras måste de beskäras till kortare längder, så att de kan 
tas om hand om (Ardefors, 2009). 
 
Stena Metall har ett pågående forskningsprojekt som försöker utvärdera hur man kan 
ta tillvara på glasfibern och bättre återvinna den (Torring, 2010). Under tre år skall 
återvinningslösningar för glasfiber undersökas närmare med pyrolysmetoden. 
Pyrolysmetoden beskrivs enligt Stena Metall som att få ut råvarorna ur materialet 
igen. Om projekt blir lyckosamt skulle olja kunna användas till nya oljebaserade 
produkter och glasfibern användas till andra områden (Stena Metall, 2009). 
 
Återvinning av metall 
Metallen från verken kan säljas till varierande priser beroende på konjunkturen. Oftast 
består verket av stål och höghållfast stål. Det kan även bestå av rostfritt stål där nickel 
förekommer och därmed kan trissa upp priset på andrahandsmarknaden. 
 
Även metaller så som koppar, aluminium och bly kan hittas i verken. Ledningarna i 
marken som kopplat verken till nätet innehåller koppar och kan säljas till fördel för 
nedmonteringen. 
 
Återvinning av betong 
Tornet och maskinhuset hanteras utefter vilket material de består av, men i vilket fall 
så måste de tas om hand om innan de kan transporteras. Är materialet betong så 
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krossas det och vid stål så kapas material till önskvärd storlek för att kunna 
transportera (Ardefors, 2009). Väl på plats på marken krossades och återanvändes 
betongen, antingen som utfyllnad eller vid vägbyggen. 

6.6. Kostnad för nedmontering 
Ardefors et al. (2009) skriver ut fyra områden som de kostnadsdrivande parametrarna 
och dessa är: återställandegraden som skall återgäldas, tornets höjd, vikten på 
maskinhuset och till sist avståndet till elnätet samt hamnar. För att undersöka möjliga 
nedmonteringsalternativ kan dessa parametrar tas med i beräkningen men kan vara 
svåra att styra. Denna kunskap borde finnas hos tillverkarens konstruktör eftersom det 
är där parametrar så som tornets höjd och maskinhusets vikt kan tas i beaktning. 
Återställandegrad och avstånd till infrastruktur bestäms utefter vindkraftverkets 
placering. 
 
Kalkyl 
Kalkyler för nedmonteringskostnader finns att hitta hos flera aktörer. Dessa kan ge en 
ungefärlig siffra på vad för kostnader som kan förväntas. Inget sätt att nå en bra 
schablonkostnad har används, men standardkalkylering av nedmonteringskostnader 
finns. Beroende på vilken aktörer som utför dessa, är olika parametrar tagna med i 
beaktning. 
 
En kalkyl för återvinning och skrotning av verken har också gjorts av Wickman Wind 
AB och tar där i beaktning ett högre metallpris än Consortis, för försäljning av 
komponenterna. Metallpriset tillsammans med fundamentets mindre 
borttagningsmängd genererar en lägre summa för nedmonteringen. Även kablarna 
som inte återanvänds lämnas kvar (Wickman, 2009). Totalt genererar denna 
nedmontering en kostnad på 281 000 kronor istället för 667 700 kr som Consortis 
rapport framlade. 
 
Vid nordisk Vindkrafts kostnadsförslag för nedmontering används en mindre kran än 
vid de traditionella metoderna. Hur de använder denna kran framgår ej, men den 
mindre kranen medför en lägre kostnad för nedmonteringen. 
 
Rotorbladens svårigheter att återvinnas påverkar även den ekonomiska aspekten 
eftersom den inte har ett andrahands värde, som metaller. För oljan i vindkraftverken 
gäller samma sak: måste hanteras korrekt och saknar bra återvinning möjligheter 
(Torring, 2010). 
 
Finansiella krav från kommun och länsstyrelsen? 
Även om det inte ä lagstadgat att ett finansiellt krav skall finnas vid nedmontering, 
har vissa tillståndsmyndigheter begärt ett sådant. Nedan redovisas insamlat material 
gällande frågan. 
 
Vid intervjuer som gjordes av Ardefors et al. (2009) varierade nedmonteringskraven 
från tillståndsmyndigheten mellan 50 000 kr och 1,3 miljoner kr per vindkraftverk, 
beroende på var vindkraftverket var rest. En intressant observation gjord av Ardefors 
et al. (2009) är att det ställs högre krav på nedmonteringssäkerhet i norra delen av 
Sverige. Samtliga tillstånd medger att en nedmontering av turbin, rotorblad och 
maskinhus finns men vad det gäller krav på fundament och kablar varierar det 
(Ardefors et al., 2009). 
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Vissa län vill veta att nedmonteringen sker på korrekt sätt och att producenten tar sitt 
ansvar men ställer inga finansiella krav. Andra väljer att säga att en finansiell säkerhet 
bör finnas, men inte hur stor, medan vissa tillsynsmyndigheter begär en viss summa 
enligt en viss valutakurs och datum (Ardefors et al., 2009). Storleken sägs enligt 
Ardefors et al. (2009) vanligtvis vara baserade på operatörens beräkningar.  
 
En intressant aspekt är även att det enligt Ardefors et al. (2009) är många kommuner 
och länsstyrelser som trodde att skrotvärdet skulle täcka nedmonteringskostnaderna 
medan de samtidigt inte kunde hänvisa till någon studie inom området. 

6.7. Alternativ nedmontering 
I juni 2008 gjordes en alternativ lösning på nedmontering av vindkraftverk: det 
sprängdes ner. Efter 15 år rivs vindkraftverket då det inte lönade sig att rusta upp det 
utan istället gjordes plats för ett nyare vindkraftverk (DN, 2008). Att ha plockat ner 
komponenterna med kran eller via tornets eget räls hade blivit för kostsamt. 
Vindkraftverkets vikt utgjordes av ca 1400 ton betong och järn och ca 200 ton stål och 
plåt. Det behövdes 91 kilo dynamit i 300 olika hål för att få tornet på fall 
(Helagotland, 2008). 
 
Betongfundamentet på 1500 ton som användes till Matilda kommer återigen att 
fungera som fundament för det nya vindkraftverket från Kenersys som placerats där 
(Helagotland, 2008). 

6.8. Underhåll och service 
Underhåll och service behöver göras på vindkraftverk för att de skall hålla sin tänkta 
livslängd. 
 
Flera olika sätt att öka livslängden finns. En metod för att tidigt upptäcka fel är att ha 
sensorer av olika slag installerade på verket.  
Exempelvis SKF har sensorer som märker av haverier och därmed kan dyra driftstopp 
undvikas eller minskas. De mäter bland annat temperaturen och vibrationerna i 
turbinerna (NyTeknik, 2008). 
 
Olika system för att övervaka rotorbladen finns också, både sensorer som sitter på 
bladen och känner av vibrationerna. Men även en optisk fiber med töjningsgivare som 
placeras på rotorbladen finns (NyTeknik, 2009). 

6.9. Havsbaserade anläggningar 
Vid montering av havsbaserade vindkraftverk kan man i dagens läge gå tillväga på 
olika sätt. Är platsen för vindkraftverken nära en lugn fjord kan verket byggas färdigt 
där för att sedan bogseras stående ut till sin plats (Lindahl, 2010). Tillgången på lugna 
fjordar finns inte överallt och därför finns även andra metoder. 
 
De olika komponenterna kan transporteras ut på speciella installationsfartyg för att 
sättas ihop på plats med hjälp av kranar. Tornet placeras på fundamentet och sedan 
nav och rotorblad på tornet. Detta kräver fint väder vilket begränsar antalet möjliga 
dagar installationen kan ske (Lindahl, 2010). 
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Havsbaserade vindkraftverk är svårare att konstruera. En fördel är att man kan ta till 
hjälp från oljeindustrin som konstruerat byggnation ute till havs och har stor kunskap 
av detta (Salomon, 2010). Vid Norges västkust undersöker man nu vindkraftverk som 
förankras i botten med starka kablar istället för fundament. Försöket påbörjades i 
september 2009 och pågår två år framåt. Fördelen med denna metod är att man inte 
blir beroende av djupet på vattnet som man tidigare varit utan skulle kunna placera 
verken på djupet ända ner till 700 meter (Salomon, 2010). En nackdel ute på havet är 
dock att rotorbladen kan ge störning i viktig utrustning, så som radarsignaler. Detta 
kan som brittiska forskare visat, undvikas genom byte av material inte vilseleder 
signalerna (Salomon, 2010). 

6.10. Nedmontering i andra länder 
I vissa fall har projektörer utomlands gjort nedmonteringsrapporter. Dessa beskriver 
hur de skall gå till väga när det är dags för vindkraftverken att nedmonteras. Ingen 
kostnadskalkyl har dock hittats i samband med dessa. Exempelvis Guns Hill Wind 
Farm ska resa 10 verk á 2,5 MW. De skriver inte exakt hur nedmonteringen ska gå 
tillväga, med exempelvis återställande av marken hänvisar de till gällande regler om 
25 år (Gunn Hills Wind Farm, 2010).  
 
På Buffalo Bridge II Wind Farm i South Dakota, USA, har man även där en 
nedmonteringsplan. Kortaste uppskattade livslängden är 30 år och sedan kommer 
antingen ett utbyte av nödvändiga delar göras eller ett repoweringprojekt utföras 
(Buffalo Bridge II Wind Farm, 2008). Repowering innebär att ett litet vindkraftverk 
byts ut och ett nytt vindkraftverk placeras i närheten (Wickman, 2010). 
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7. Konceptgenerering 
Problem i samband med vindkraftverkens nedmontering benades ner i flera 
underområden. Tankebanorna kring dessa områden var början till 
konceptgenereringen och de presenteras närmare i Bilaga 10. 
 
Konceptgenerering användes även för att hitta liknande branscher för inspiration till 
vindkraftverkens problem. Nedan presenteras de liknande branscherna och de 
tänkbara sätt att applicera idéer till vindkraftverken. 

7.1. Liknande branscher 
Största skillnaden mellan vindkraftverk och övriga branscher är produktens livslängd 
och vad produkten skall kunna göra under sin livstid. Få konstruktioner är lika stora 
som vindkraftverk eller behålls i ett och samma utförande (fastbultade i 25 år) för att 
sedan när produkten blivit uttjänt nedmonteras. Många konstruktioner som liknar 
vindkraften till storlek används under ett kortare tidsspann, så som en dag eller vecka, 
innan det förflyttas.  
 
En viktig aspekt är att se hur de olika konstruktionerna hanteras vid underhåll och 
service. Eftersom vindkraftverk har en lång livstid är underhåll och service en viktig 
del för att hålla verken välmående. Förbättrat underhåll eller service kanske kan 
innebära längre livstid för vindkraftverken. Nedan presenteras några områden där 
konstruktionerna på något vis påminner om vindkraftverk.  
 
Betongstolpar 
Antennmaster, belysningsmaster och kraftledningsstolpar kan göras i betong och 
förses redan under tillverkningen med detaljer de behöver vid utrustningen, så som 
hål och ingjutningsdetaljer. Fördelen med dessa tillverkade i betong är att de är tåliga, 
underhållsfria och med lång livslängd. Betongen kan även färgas. Masterna tillverkas 
oskarvade i olika längder upp till och med 32 meter (Betongvaruindustrin, 2007). 
 
Betongstolpar liknar vindkraftverkens torn till dess material och längd. En fundering 
från denna bransch är om man på något vis kan applicera detaljer till tornet redan vid 
gjutning som skulle kunna underlätta nedmonteringen. Betong är inte det främsta 
materialet som används till tornet, men tillvägagångssättet kan appliceras på annat 
material likväl. 
 
Fackverk 
Fackverk har använts vid tidigare kommersiella byggnationer av vindkraftverk men 
har av estetiska skäl valts bort (Wizelius, 2003). För hemmabruk och småskaliga 
vindkraftverk finns konstruktionen fortfarande kvar, exempelvis företaget Hannevind 
Vindkraft AB har samliga vindkraftverk (5,5-45 kW) i galvaniserad 
fackverkskonstruktion (Hannevind Vindkraft AB, n.a.). 
 
Fördelar för fackverkstorn är att de kräver mindre material och är därmed lättare. De 
släpper även igenom vinden vilket minskar belastningarna på tornet. I vissa länder, 
exempelvis Danmark, är fackverkskonstruktion på större vindkraftverk till och med 
förbjudet (Wizelius, 2003) 
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Byggsatser 
Byggsatser har inte hittats inom något användningsområde som påminner om 
vindkraftverk. Däremot är principen bakom byggsatser intressant och något som bör 
beaktas vid en konstruktion av vindkraftverk. Byggsatser kan göras i de former och 
storlekar som är önskvärt och ett vindkraftverk uppbyggt av byggsatser kanske kan 
nedmonteras lättare.  
 
I dagens konstruktioner består delar, exempelvis tornet, redan av skarvade bitar för att 
slippa konstruera en 80 meter lång komponent. Skillnaden mellan dagens 
konstruktion och de tänkta byggsatserna är att göra byggsatserna mindre och mer 
genomtänkta för nedmontering. Byggsatserna skulle kunna göras i olika storlekar 
beroende på vad som vill premieras: kranstorlek, monteringstid, tranportmöjlighet 
med mera. 
 
Kranar 
Kranbranschen använder sig av höga kranar som lyfter tunga komponenter, därav är 
det intressant att se hur deras konstruktion ser ut. Tornkranar består av komponenter 
och kan nästan alltid ses som uppbyggda av moduler. Dessa används på ett stort antal 
olika arbetsplatser. Definitionen av ”kran” skiljer sig från fabrikat och modell 
(Swedish Rental, 2009). 
 
Patentsökning gjordes för att se om detaljerad konstruktion av kranar kunde hittas, 
men utan tillfredsställande resultat. Att närmare studera hur kranar monteras upp och 
ner skulle kunna resultera i nya idéer för vindkraftverkens konstruktion och 
nedmonteringsmetod. 
 
3G master 
3G- master är uppbyggda enligt fackverk och precis som vindkraftverk har de fått en 
del motgångar från samhället för att deras konstruktioner är fula. Under 2004 utkom 
en rapport om samspel mellan vindkraftverk och 3G- master genom att fästa antenner 
på vindkraftverk. Flera fördelar nämndes, exempelvis att det var fullt möjligt att 
montera antennen på vindkraftverken och att båda områdena gynnas av samspelet. I 
rapporten nämns även att Tyskland redan samordnat vindkraftverk med 3G- sändare 
(Naturvårdsverket, 2004). 
 
Detta område spinner vidare med idéen att samspela två områden för att nå ett bättre 
resultat. Hur skulle två områden kunna komplettera varandra och skapa bättre resultat 
tillsammans än de kan var för sig? Vindkraftverk skulle kunna utnyttja faktumet att 
produkten är placerat högt upp över marken och kanske kunna göra mätningar i luften 
för pollen, strålning, vindhastigheter med mera. 
 
Eiffeltornet 
Är en 324 meter hög (med flaggstången) byggnad som funnits i 121 år.  Byggnaden 
väger 10 100 ton varpå järnstrukturen väger 7.3 ton. Konstruktionen står på fyra 
pelare varav den djupaste är förankrad i fundament 15 meter under marken (Eiffel 
Tower, n.d.). 
 
Nedre delen av ett vindkraftverk skulle kunna konstruera annorlunda, med exempelvis 
fyra nedre bottnar, som Eiffeltornet, istället för ett fundament. Detta för tanken till hur 
man kan gå ifrån fundamentet som stabiliserare och undersöka nya idéer. 
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7.2. Konceptförslag 
Nedan presenteras konceptförslag sorterat utefter processens underområden. 

Nedmontering av komponenter 
Fundering kring hur nedmonteringen kan göras utan användande av kran: 

• Vindkraftverket skärs av längst ner och ”läggs” på en kranliknande 
konstruktion som håller emot verkets gravitation och långsamt för ner det. 
Samma princip som att muskler är starkare då de håller emot en kraft än då de 
ska trycka bort en. 

• Utöver att spränga och fälla ett vindkraftverk, som tidigare lyfts fram i 
rapporten skulle man även kunna tänka sig att putta det, använda sig av 
magnetfält, blåsa ner det, skaka ”bort” det från marken med vibrationer -> 
lossnar -> kan lyftas ner. 

• Tillverka ett specialverktyg för vindkraftverkens nedmontering.  
• Nedmontering kan göras utan tanke på miljöpåverkan och kostnadsfråga, 

exempelvis spränga ner det. 
• Att bygga upp tornet underifrån skulle kunna vara ett annat tillvägagångssätt 

som skulle kunna fungera. Att ha en anordning, liknande en domkraft, som 
lyfter den översta biten så högt den behöver lyftas för att nästa bit skall kunna 
placeras under och fästas fast. Det kan ganska snabbt bli väldigt tungt för 
anordningen att lyfta, när den sista (understa) biten skall placeras på plats 
måste mycket material lyftas. Eftersom den understa biten även skall förankras 
i marken på något vis, måste en bra lösning på detta hittas. Frågan är även om 
det är möjligt att göra processen i omvänt format då produkten skall 
nedmonteras. 

• Kanske skulle kranen, eller hjälpmedlet, som nedmonterar vindkraftverket 
kunna vara en del av byggsatsen. Hjälpmedlet kan då kanske väga mindre, 
vara billigare eller göra nedmonteringen under en kortare tid.  

• Fler metoder för att förflytta och förstöra saker kan ses i Bilaga 6. 

Bortforsling av komponenter 
Framför allt tre problem belyses gällande bortforsling.  
Avståndet är ofta långt:  

• Byt transportmedel till: båt, flyg, helikopter, pansarvagn med mera. 
• Mobil återvinningsstation som körs ut till vindkraftverkens placering. 
• Om inte valet av transport kan ändras, kanske avståndet kan ändras genom att 

ha återvinningsstationer närmare vindkraftsområdena.  
• Skapa fler återvinningsstationer/placera vindkraftverken närmare varandra. 

Många lastbilar behövs: 
• Komponenterna kan fraktas på tåg, förutsatt att spår finns nära och att 

komponenterna får plats. Kanske kan specialtillverkare tågvagnar byggas för 
att passa vindkraftverkens komponenter. 

• Eftersom transportregler finns på vägar borde flera transportregler undersökas, 
så som luft och vatten, för att se om transport av stora komponenter lättare kan 
ske där. 

• Att forsla saker kan ses som att förflytta saker, se Bilaga 6. 
Komponenterna är otympliga att förflytta: 
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• Genom ny konstruktion kan vindkraftverket delas upp: annorlunda eller 
mindre format kan göra transporten enklare. 

Återställande av mark   
Förslag om hur fundamentet kan hanteras: 
Marken kan vänds upp och ner, fundamentet kan skakas ut/loss från marken, 
fundamentet puttas ut inifrån, fundamentet är magnetiskt och ”lossnar” från sin plats 
med hjälp av magnetfält, återställandet behövs inte göras, fundamentet ”löses” upp 
med hjälp av vätska och blir jord, fundamentet blir ihåligt så rötter med mera kan tas 
sig igenom. Annars kan man undvika att använda fundament, inte ta bort 
fundamentet, trolla bort fundamentet eller använd det begagnade fundamentet till 
något annat användningsområde. 
 
Problem med återställande är att det finns olika sorters mark och att det därmed blir 
olika åtgärder för olika vindkraftverk. Funderingar på hur detta kan lösas: 

• Gör tre standardfall, som bygger på olika sorters mark, som kan möjliggöra 
snabbare beräkning för kostnad och processlängd för ens vindkraftverk.  

• Varje tänkbar plats, som är passande för vindkraftverk, undersöks och 
kartläggs och utefter detta bestäms kostnader för respektive underlag, uttryck i 
x antal platser. 

 
En intressant tanke är att försöka fästa vindkraftverket på ett annat sätt. Exempelvis 
med hjälp av hjul med låsanordning (liknande en barnvagn) på vindkraftverket.  

Återvinning av komponenter 
Några problem som uppkommer i samband med återvinningen av komponenter 
delges nedan i punktform. Rotorbladens återvinning: 

• Strunta i rotorbladen, byt material, gör annan konstruktion som medger annat 
material, forska fram en ny återvinningsmetod. 

Återvinningen vill göras bättre:  
• Implementera en garanti för en kostnad för återvinning (finansiell garanti), 

implementera ett statligt bidrag för återvinning vid en viss återvinningsprocent 
av komponenterna, skapa konkurrens hos återvinningscentralerna. 

Tjänst aspekter 
Att använda sig utav tjänster vid nedmonteringen kan medföra att processen görs på 
ett bättre och mer effektivt sätt. Istället för att ett företag arbetar inom många olika 
områden kan spetskompetens hyras in. Förslag på tjänster: 
Tillverkarna hyr ut vindkraftverk och tar hand om hela underhålls- och 
nedmonteringsprocessen, en firma hanterar all nedmontering, specialbil för 
vindkraftverk tillverkas och hyrs ut av något företag/myndighet, kranen ägs i en 
kranpool och kan lånas in när den behövs (kan vara subventionerad). 
 
Att se över om kranen kan användas i andra branscher skulle kunna vara en intressant 
synvinkel. Om kranen är dyr kanske priset sänks om den på ett mer effektivt sätt kan 
utnyttjas mellan olika branscher/aktörer. 
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Finansiella aspekten 
Nästan samtliga idéer för förbättringar innebär en förbättring avseende miljö och 
ekonomi. Nedan presenteras idéer där pengar kan inkasseras på andra sätt för att 
kunna hantera kostnaden nedmonteringen medför. Vindkraftverken kombineras med 
andra projekt så som: 3G- master, antenner, pollenprognoser, utkikstorn, bostäder, 
kontor, vind-, sol- och luftmätningar. 

Miljöaspekten 
Som diskuterats ovan har miljöaspekten varit närvarande vid många 
konceptgenereringar på andra underområden. Här fokuseras det på hur miljöpåverkan 
kan utredas och förminskas. Förslag till förbättrad miljö: 

• Tillverkning görs endast ur miljösynpunkt och kostnaderna är obetydliga. 
• Materialen ändras endast utefter deras återvinningsmöjligheter (givetvis måste 

hänsyn tas till egenskaper). 
• En fullständig LCA på samtliga tillverkares vindkraftverk görs för att kunna 

belysa problemområden. Om detta görs av en oberoende part skulle detta 
kunna skapa en konkurrenssituation som driver konstruktionen ur ett 
miljöperspektiv framåt. 

Konstruktionsaspekt 
Det enklaste sättet att förbättra montering och nedmontering görs i ett tidigt stadium: 
vid konstruktionen. Här kan flera aspekter så som materialval, komponentval, 
fästningar, storlek, uppbyggnad med mera räknas in och ändras för bästa resultat. 
Varför vindkraftverken ser ut på ett visst sett idag är på grund av prioriteringar och 
val som gjorts för att konstruera det bästa vindkraftverket möjligt. För att kunna gå in 
på detaljkonstruktion behövs därför mer kunskap om samtliga områden. Nedan 
presenteras några förändringar som skulle kunna underlätta nedmonteringen av 
vindkraftverkets komponenter. 

• Att göra vindkraftverk mer monteringsvänliga (innebär också mer 
nedmonteringsvänliga) genom exempelvis: ha vindkraftverket i fler 
komponenter, byggsatser, moduler, hydraulikuppbyggnad, större verktyg 
(kranar), specialtillverkade kranar/verktyg, flygplan/helikopter som ”lyfter” 
ner vindkraftverken, 

• Underhållsmöjligheterna förbättras vilket kan generera en längre livslängd för 
produkten (vilket medför en procentuellt lägre nedmonteringskostnad).  

• Konstruktionen kan tänkas bli annorlunda då montering och nedmontering 
skall ske. Exempelvis en modul som fästs på maskinhuset för att underlätta 
hanteringen av komponenten. Ska moduler användas måste vädrets påverkan 
tas med i beräkningen: efter 25 år måste det fungera att användas fortfarande. 
Förvaringen av moduler måste då även undersökas. 

Utvärdering 
Hade förslagen som framkommit varit nära en reell lösning hade det varit nödvändigt 
att med hjälp av en utvärderingsmetod jämföra de olika alternativen. Att återkoppla 
till kravspecifikationen hade varit nödvändigt för att se att hänsyn tagits till samtliga 
aspekter. 
 
De nedmonteringsmetoder som framkommit under konceptgenereringen är alla 
bortprioriterade då de inte kan hantera nedmonteringsprocessen på ett bättre sätt än 
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vad som görs idag.  Detta görs med argumenten att inget alternativ var enklare, 
billigare och miljövänligare.  
 
En väldigt intressant tanke är dock hur man kan vidareutveckla tjänster för att få 
bättre resultat för vindkraftens nedmontering. Tjänster som exempelvis 
återvinningsgarantier, kranpooler och subventioner bör undersökas och se hur de kan 
användas för att hjälpa nedmonteringen av vindkraftverk att bli mer hållbar. 
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8. Miljöaspekter 
Miljöaspekter ska, precis som med designaspekter, tas in så tidigt som möjligt i en 
konstruktion. Se Figur 11 för illustration av hur konstruktionsaspekterna förändras 
med tiden i ett projekt.  
 

 
Figur 11. Miljöpåverkan under ett projektets tid. 

8.1. Hantering av komponenter efter nedmontering 
Avfall och källsortering 
Vid rekommenderad återvinningsplan från Svensk Vindenergi och Svensk 
Vindkraftförening skall bortforslat material återvinnas enligt följande ordning 
(Ardefors et al., 2009):  

1. Återanvändning av hela anläggningen  
2. Återvinning av komponenter  
3. Återvinning av material  
4. Energiåtervinning  
5. Deponi 

 
Detta medför att ett fokus, och eventuellt stödsystem, på återanvändande av 
komponenter borde införas till den andrahandsmarknad som redan finns. Att 
uppmuntra till återanvändning av hela anläggningen medför även en ekonomisk 
vinning. Rangordningen visar även att deponi för rotorbladen är det sämsta tänkbara 
alternativet. Utöver rotorbladen återvinns komponenterna vilket är bra enligt 
ovanställda ordning. 

8.2. Miljöanalyser 
Flera olika miljöanalyser kan göras för att implementera miljöaspekter för en produkt. 
Nedan presenteras två olika tillvägagångssätt: ett för att implementera miljöaspekter i 
utveckling av en produkt och ett för utvärdering av produkten och dess 
miljöpåverkan. 

The Ten Golden Rules 
För Ecodesign finns det riktlinjer för hur en mer miljövänlig produkt skapas. Dessa är 
uttryckta i ”The Ten Golden Rules”. Reglerna, eller riktlinjerna, är uppdelade inom 
tre områden: före användning, under användning och slutligen efter användning. 
(Luttropp & Lagerstedt, 2005). Det finns totalt 10 regler och nedan presenteras de 
viktigaste riktlinjerna som kan påverka och förbättra konstruktionen av vindkraftverk: 
 
(1) Använd inga gifta material/innehåll. Måste de finnas med- kapsla i sådana fall 
in dem (Luttropp & Lagerstedt, 2005). Det som i vindkraftverken anses viktigt att 
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hantera korrekt vid nedmonteringen är olja och de elektriska komponenterna från 
styrsystemen. Medvetenhet om detta finns och hanteras korrekt.. 
 
(5) Uppmuntra till reparation och uppgradering (Luttropp & Lagerstedt, 2005). 
Utbyte av vindkraftskomponenter sker redan nu. Konstruktionen skulle dock kunna 
medföra att utbyte till högre grad kan göras och därmed kan vindkraftverket i stort stå 
längre. Exempelvis förbättrade möjligheter till underhåll och service, eller 
konstruktion av byggsatser skulle kunna medföra detta. 
 
(6)  Marknadsför vikten av lång livslängd för produkten, speciellt när 
miljöpåverkningarna är stora utanför användarfasen (Luttropp & Lagerstedt, 2005). 
Denna punkt medför precis som (5) att ett större fokus på livslängden skall göras. 
Resultat från en Livscykelanalys (LCA) av vindkraftverk vore här intressant för att se 
var den största miljöpåverkan ligger.  
 
(7)  Investera i bättre material, ytbehandlingar m.m. för att skydda produkten från 
ämnen, så som smuts, som kan förkorta produktens livslängd (Luttropp & Lagerstedt). 
Information om de mest utsatta bitarna på vindkraftverk skulle vara intressanta att 
studera.  
 
(10) Använd så få fästanordningar som möjligt och använd gärna sådana som inte 
är permanenta (Luttropp & Lagerstedt, 2005). Denna regel/riktlinje kan även 
användas vid mindre system, så som i maskinhuset, styrsystemet, kablar med mera. 

Livscykelanalys (LCA) 
I en livscykelanalys (LCA) vill man se vilka påfrestningar för miljön som medförs 
under produktens livscykel: från vagga till grav. Drömscenariot är att produkten skall 
gå från vagga till vagga och därmed efterlikna det naturliga kretsloppet så mycket 
som möjligt. På detta vis återanvänds material eller komponenter och det skapas 
därmed mindre påverkan på miljön. 
 
LCA delas upp i fyra underområden: mål och omfattning, inventarieanalys (LCI), 
miljöbedömning och slutligen tolkning av resultatet/en. 

Övriga  
Det finns många olika metoder för att undersöka och analysera en produkts 
miljöpåverkan. Utöver att utföra en LCA eller följa ”The Ten Golden Rules” kan man 
använda sig av en MET- matris. Detta är en matris över produktens material, 
energikonsumtion och giftigt avfall. Metoden är ett sätt att undersöka produktens 
miljöpåverkan under dess hela livscykel (Karlsson & Svensson, 2010). 

8.3. Natur- och miljöpåverkan kring vindkraftverk 
Under användarfasen av vindkraftverken ligger den stora påverkan på naturen och 
miljön. Fåglar sägs ha blivit påverkade av de nya konstruktionerna. Avhandlat här är 
dock hur vindkraftverken påverkar naturen efter dess nedmontering eller under 
processen för nedmontering. Att gå in på vindkraftverkets hela livscykel är för stort 
område och skulle medföra svårigheter att skapa en översiktlig bild. 
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Återställande av marken skall göras så den påverkar marken och miljön så lite som 
möjligt. Det kan dock diskuteras hur bra det är att ha kvar betong i marken. Åverkan 
att gräva upp hela fundamentet förstör marken mer än att ha den kvar. Nackdel att ha 
den kvar innebär också vid ett senare tillfälle att möjligheterna till användning av 
marken begränsas: inga nya vindkraftverk kan resas på samma plats. 

Havsbaserade anläggningar 
Havsbaserade anläggningar återställs på samma som landsbaserade vindkraftverk: så 
att det skapar minsta möjliga åverkan på omgivningen. I många fall kan 
betongfundamentet fungera som ett konstgjort rev och att ta bort det skapar därmed 
större åverkan än att ha det kvar. 

8.4. Incitament för miljön 
Som det tidigare har diskuterats har det för vindkraftverk funnits tre olika miljösystem 
där ett visst stöd har tillfallit aktörer inom vindkraftbranschen. Dessa är miljöbonus, 
vindpilotprojekt och elcertifikatet. 
 
Incitament för tillverkarna att utveckla miljövänligare produkter skapas på sätt och vis 
även i samband med den finansiella garantin. Om det kunde visas med belägg att en 
tillverkare var dyrare i nedmonteringens processen skulle detta kunna skapa en 
konkurrenssituation mellan tillverkare och därmed föra den gröna utvecklingen 
framåt. 
 
Att införa producentansvar för vindkraftverk kan även vara ett incitament för att 
främja miljöanpassad konstruktion för vindkraftverk. 
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9. Morgondagens vindkraftskonstruktioner 
Konstruktionen av vindkraftverk förbättras ständigt för att göra ekonomiska och/eller 
miljömässiga vinster. Hur konstruktionen ändras och vad för vindkraftverk vi kan se i 
framtiden undersöks närmare här. En studie utförs inom området för kommande 
generationerna av vindkraftverkens utseende och framtidsvisioner.  

9.1. Teknikens frammarsch 
Forskning för vindkraftverk pågår och områdena är vitt spridda så som material, 
aerodynamik, fundament med mera (Salomon, 2010). Exempelvis konstruktioner med 
torn i trä har gjorts och skall ha många fördelar gentemot de traditionella tornen. 
Några av dessa fördelar är: mindre byggsatser, kan fraktas i contrainrar på lastbilar 
eller tåg, materialet rostar inte vilket kräver mindre underhåll och byggtid är endast 
två dagar (NyTeknik, 2009). 
 
Av Illustrerad Vetenskap (2010) att döma verkar de horisontella axlarna vara på 
frammarsch. En vertikal axel medför att generatorn kan placeras längst ner och sänker 
således både vindkraftverkens tyngdpunkt och medför även lättare underhåll. 
 
Nya konstruktioner på de småskaliga vindkraftverken går också framåt (Asteberg, 
2010). Många olika konstruktioner för småskaliga bruk finns med vertikalaxlade verk, 
blad som är konstruerade med nanoteknik. Även för de småskaliga vindkraftverken 
verkar de vertikalaxlade verken vara ett framtidstänk, där Asteberg (2010) nämner 
ljudnivån och enkelheten som de två stora fördelarna. Detta kan tänkas vara ännu 
viktigare för de småskaliga verken då ägarna kanske inte har lika mycket kunskap och 
saknar rutiner på vilka. Vissa småskaliga verk har tillverkats för att kunna sättas på 
hustak, där priset dock är högre och verkningsgraden sämre (Asteberg, 2010). 
 
En ny idé till uppbyggande av småskaliga verk är torn som fälls genom hydraulik. 
Hydrauliken ingår inte i verket utan är något som kan hyras in från en servicefirma 
eller köpas till. Detta är dock dyrt jämfört med vindkraftverket: på ett 18 meters torn 
med en effekt på 2 kW kostar turbinen 30,000 och hydrauliken 20,000 kronor 
(Asteberg, 2010).  
 
De småskaliga vindkraftverken kan även användas till laddning av elbilar (Asteberg, 
2010). Detta kan speciellt vara aktuellt och fördelaktigt där elnätet inte är så starkt och 
där möjlighet att ladda elbilar saknas. 

Storlek på verken 
Att vindkraftverken växer i storlek och effekt går inte att ta miste på i den utveckling 
som har skett, där bland annat bättre teknik som möjliggör detta. Enligt Illustrerad 
Vetenskap (2010) är vindkraftverken idag uppe i en storlek på 60 meter i vindlängd 
med effekt på 6 MW. Spådomen är att det 2030 skulle kunna finnas verk på 10 MW 
med en vinglängd på 100 m. Ett problem uppstår då, att transportera verken. EU är 
deltagare i ett projekt där höjden på vindkraftverk skulle kunna nå ändå up till 250 
meter. Leveransen skulle då kunna lösas genom att de transporteras i byggsatser 
och/eller att fabrikerna placeras i hamnstäder. Hamnstäderna är tänkta ur två 
synpunkter som fördelaktiga: det är lättare att frakta på båt än på lastbil och 
utbyggnaden kommer att öka för havsbaserade vindkraftverk (Salomon, 2010). 
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Placering av vindkraftverk  
Ju högre upp från marken och dess friktion det nås, desto högre vindhastigheter kan 
det nås upp till. Jetströmmar finns på 10 kilometers höjd och där når hastigheter up till 
100 m/s (Salomon, 2010). Högre hastigheter gör att det finns möjlighet att ta till vara 
på mer energi, förutsatt att rätt teknik finns.  
 
I Holland har forskare arbetat med idéen att placera verken på en högre höjd. Detta 
skulle kunna medföra att ett stort kliv från dagens tornkonstruktionen görs genom att  
använda en särskild typ av drake som håller uppe verket. För att komma åt 
jetströmmarna skulle man exempelvis kunna skicka up flygande konstruktioner 
försedda med vindkraftverk och kabel ner (Salomon, 2010).  
 
Exempelvis företaget Sky Wind Power arbetar med en konstruktion med fyra 
uppsättningar av vingar. Denna konstruktion håller sig uppe tack vare den starka 
vinden och är förankrad med en lina i marken och elen leds ner via starka kablar 
(Salomon, 2010).  

Elproduktion   
Att använda energin som blir producerad i överflöde är av stort intresse. Norska 
forskare och ingenjörer undersöker om det går att använda överflödet från 
vindkraftverk för att transportera vatten högre upp i sjöar. Under lägre vindhastigheter 
kan man sedan låta vattnet rinna ner genom vattenkraftverk (Salomon, 2010). 
 
Ett stort problem med vindkraftverk är att det endast alstrar energi då vinden blåser. 
Forskningsprogram pågår där det undersöks hur man kan ta tillvara på denna energi 
som genereras då det blåser för att kunna använda det senare då vinden mojnat. 
Forskningsprogram med vindkraftverk i samarbete med elbilar pågår eftersom elbilar 
har batterier som kan lagra stora mängder energi (Salomon, 2010). 
 
I september 2009 gjordes ett gemensamt uttalande från flera fordonstillverkare (Ford, 
Nissan, Toyota, Renault med flera) att från och med 2015 kommer det produceras 
elbilar med förbrännelseceller (Vätgas Sverige, n.d.). 
 
Uppsala universitet och Vertikal Wind har jobbat tillsammans med att få fram en 
teknik för uthållig mobilkommunikation. Konstruktionen kallas Tower Tube och har 
en vertikalaxlad vindkraftgenerator utanpå betongstommen. Vindkraftgenerator är 
inte i vägen för antennen och eftersom den är placerad utanpå kan radiostation med 
mera rymmas inuti tornet. En prototyp är installerad utanför Uppsala och skall 
utvärderas för att se om detta kan bli en nästa generations telekomanläggning 
(Vertical Wind, 2008).  

Direktdrift 
Att konstruera vindkraftverk utan växellåda har många fördelar. I stället för växellåda 
produceras strömmen i så fall av kraftiga magneter. Denna teknik innebär fördelar på 
framförallt två områden: generatorn saknar rörliga delar som kan gå sönder och 
förluster på grund av växellådan försvinner (Salomon, 2010). 
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Att det här är framtiden, för att komma förbi problemet med växellådor, bekräftas av 
att minst hälften av de tio största tillverkarna av vindturbiner arbetar med direktdrift i 
dagens läge (Engström, 2010). 
 
En avdelning av forskning inom direktdrift görs på KTH. Ett nytt koncept utvecklas 
tillsammans med ABB som gör att vikt och diameter på generatorerna kan hållas nere. 
Detta koncept kan även byggas i olika delar vilket är en fördel för underhåll och 
service (Rosén, 2009). 
 
Idag finns begränsningar för hur långa komponenter får vara för att kunna 
transportera dem på vägarna. I Sverige behövs det särskilt tillstånd för transporter som 
är 50-55 meter långa. Vilket innebär att då rotorbladen börjar närma sig dessa 
storlekar kommer transporten att bli ett problem. Ett sätt att lösa detta är att ändra 
rotorbladens konstruktion. Genom att göra en del av stålplåt och en av komposit har 
man möjlighet att frakta dem som komponenter till rotorblad istället för hela 
rotorblad. Konstruktionen blir även billigare eftersom kompositmaterial som är dyrare 
än stål blir ersatt och delvis utbytt mot stål (Engström, 2010). 

Utbyggnad av elnätet 
Ett utbyggt elnätsystem krävs i framtiden eftersom det kommer att ställas högre krav 
på elnätet. Detta krav byggs främst på en ökad förbrukning och produktion av el. Ett 
utbyggt elnät möjliggör även att mer fritt transportera el. 
  
Utbyggnaden av elnätet skulle kunna medföra att låg produktion inom ett område inte 
är något problem, eftersom el skulle kunna transporteras. Transporten medför endast 
små förluster även på långa sträckor. I dagens läge läggs det kablar mellan vissa 
länder: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland. Även ett europeiskt nätverk 
håller på att etableras (Salomon, 2010). 
 
Det är inte enbart elbilar som kan tänkas använda sig av överskottet av vindel utan 
även eldrivna flygplan. Den första flygturen med ett kommersiellt eldrivet flygplan 
gjordes 2009 och varade fyra minuter. För modellflyg är idag cirka 75 % av alla 
drivna på el (Hedblom, 2009). 
 
Enligt Svensk Vindkraft (2009) fanns det under 2009 totalt 121 GW installerad 
vindkraftskapacitet, utspritt i över 70 länder. Industriprognoser gjorda under 2009 
visade att vindkraften under de närmaste fem åren kommer att tredubblas. 
 
I ett globalt perspektiv har energiförbrukningen ökat med 200 % de senaste 30 åren. 
Av denna förbrukning utgörs 80 % av energin från fossila bränslen.  

9.2. Nya konstruktioner 

FloDesign 
FloDesign har tagit inspiration från flygindustrin och har kommit runt ett problem 
med energiförluster. Nästan hälften av luften pressas idag runt vindkraftverket när 
vinden närmar sig turbinen och energi går därmed förlorad (Lindahl, 2010). 
FloDesigns turbin sägs kunna generera el till halva priset och sägs producera lika 
mycket el som ett konventionellt vindkraftverk med dubbelt så långa rotorblad. 
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Framifrån ser FloDesigns turbin ut som luftintaget till en jetmotor (Technology 
Review, 2008).  

Vertical Wind 
Vertical Wind är en svensk aktör som tillverkar vertikalaxlade vindkraftverk. År 2006 
installerades de första verken för utvärdering av denna sorts vindkraftverk. Flera 
intressenter finns och bland andra E.ON och Falkenbergs Energi skall vara delaktiga 
och har kontrakt på fyra vindkraftverk utanför Falkenberg på 200 kW/styck 
(NyTeknik, 2008).  

9.3. Havsbaserade anläggningar 
Norrmännen har nyligen på försök byggt ett vindkraftverk i havet (Hedblom, 2009) 
och även England har en prototyp som förhoppningsvis är klar till 2013 (Salomon, 
2010). Största problemet enligt Lindahl (2010) med havsbaserade anläggningar är att 
underhållet är så dyrt. I nuläget skall en ny megaturbin på 10 MW testas utanför 
Bergen under två till fem år. Denna beräknas generera 70 % mer energi än vad ett 
hälften så kraftfull vindkraftverk kan (Lindahl, 2010). Företaget Sway har konstruerat 
vindkraftverk till havs på samma sätt som oljeriggar: byggda i en skyddad fjord för 
sen transport ut till sin plats (Lindahl, 2010). 

Windflip 
Installationen av vindkraftverk till havs är komplicerad och kräver expertis, planering 
och omtanke för att lösas på ett tillfredsställande sätt. Studenter från tekniska 
universitetet i Trondheim har ritat en pråm som kan ta hela flytande vindkraftverk 
ombord. Från denna idé startades företaget Windflip som jagar investerare för att 
kunna förverkliga sin produkt (Lindahl, 2010).  

Hexicon 
Företaget Hexicon har kommit på idéen att bygga en flytande vindkraftsanläggning i 
form av en hexagon som innehåller sex till sju vindkraftverk, solcellsanläggning, 
vågkraftsanläggning och bostadsplattform (Hedblom, 2009). Anläggningen skulle 
förankras i botten med hjälp av töjbara glasfiberband och beräknas kosta 950 miljoner 
kronor. Denna anläggning kan enligt tidningen Svensk Vindkraft (Hedblom, 2009) 
vara underhållsfri i 50 år på grund av den ”sexkantiga formen och dess applikationer 
till off-shore verksamhet.” Totalt skulle anläggningen kunna producera en effekt på 30 
MW och företaget hoppas redan 2012 ha en anläggning levererad (Hedblom, 2009). 
Konstruktionen är tänkt att byggas med stålrör med ett sandwichsystem som de kallar 
Hull System. 

Hywind 
Ett pilotprojekt från Statoil kallat Hywind testas utanför Norges sydvästkust. 2009 
placerades det på plats och under en tvåårig period framåt kommer anläggningen 
utvärderas. Det unika med denna konstruktion är att den saknar fundament och istället 
är uppbyggt av en cylindrisk flytanordning. Flytanordningen sträcker sig 100 meter 
under vattnet och är tillverkad av stål och innehåller sten och vatten. Cylindern är 
förankrad i en trepunktsförtöjning. Huvudsyftet med denna anläggning är att 
undersöka hur vågor och vind påverkar konstruktioner för att senare kunna se om den 
kan konstrueras om och göras konkurrenskraftig som elproduktör (Statoil, 2009). 
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10. Analys av nedmonteringsprocessen 
Analys av informationen som inhämtats och framtagits kommer att göras nedan. 

Nedmonteringsprocessen 
Verksamhetsutövaren har det yttersta ansvaret för vindkraftverkets nedmontering. 
Informationen som inhämtat kan inte redovisa hur markägaren informeras om detta. 
Vid en situation där den verksamhetsutövaren inte kan bekosta nedmonteringen står 
markägaren på tur att betala. Utan en finansiell garanti kan denna aspekt tänkas 
försvåra markarrendering om markägarna inte har något skyddsnät. 
 
Nedmonteringsprocessen för vindkraftverk med tornhöjd på 40-50 meter tar cirka en 
dag. Men vindkraftverken som byggs idag är på dubbla höjden och väger betydligt 
mer. Kranen måste därmed vara större, lastbilarna fler och eventuellt längre, vilket 
kommer innebär att processen tar längre tid. Frågan är även om förberedelser kan 
göras dagen innan i samma utsträckning som idag för att optimera den 
kostnadsdrivand kranen. Utbyggnaden av vägar kan även tänkas öka. Ett förslag kan 
vara att i vindkraftstäta områden statsplanera utifrån denna aspekt, om den 
möjligheten finns. 
 
Nedmonteringen är idag ett hinder för vindkraftsutbyggnaden och den finansiella 
garantin är ett sätt för Energimyndigheten att försöka främja vindkraften. Den 
finansiella garantin kan tänkas förkorta ansökningstiden då en mindre parameter 
(kostnadskalkylen) kan överklagas eftersom en noggrannare undersökning då är 
gjord. Att arrendera marken kan även tänkas bli lättare om markägare har ett 
skyddsnät vilket kan förkorta kontraktstiden med markägaren och därmed även 
förkorta ansökningstiden.  
 
Information om hur nedmonteringen går till måste lyftas så att alla insatta parter får ta 
del av kunskapen. Exempelvis i Wizelius (2003) nämns nedmontering i en paragraf 
vilket speglar intresset eller kunskapen om den biten. Kanske anses nedmonteringen 
inte så viktig, kanske anses den inte svår eller så är det inte intressant av det enkla 
skälet att den berör aktörer först då verket är uttjänat. 
 
Att välja andra metoder så som sprängning eller kontrollerad fällning är i dagens 
situation mindre fördelaktigt, ekonomiskt och miljömässigt, än den nuvarande 
metoden. Den relativt etablerade andrahandsmarknaden och återanvändandet av 
vindkraftverken innebär att den nuvarande metoden idag är bäst. De idéerna som 
framtagits vid konceptgenereringarna kan i stort inte förbättra dagens metod utan bör 
ses som ett sätt att sammankoppla idéer inom området. Det kan dock vara så att 
andrahandsmarknaden inte finns kvar i framtiden och behovet av nya lösningar till 
nedmonteringsprocessen blir då mer aktuellt. Ska enbart framtidens nedmontering 
undersökas och idéer föreslås till den, bör inga jämförelser göras med dagens 
nedmonteringsprocess. 
 
En försvårande aspekt av nedmonteringsprocessen är att det finns flera olika 
tillverkare av vindkraftverk och detta genererar olika tillvägagångssätt för 
nedmonteringen. Att information om nedmontering kommer ut till aktörer som tar ner 
verken är därför av stor vikt för att kunna ta hänsyn till aspekter så som återvinning. 
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Analysen för nedmonteringen har hela tiden gjorts utefter två aspekter: miljö- och 
ekonomipåverkan. Säkerhet och processens svårighetsgrad påverkar också 
utvärderingen av möjliga metoder. Att kunna bortse från någon av de två ovannämnda 
aspekterna kanske kan medföra att någon annan metod kan framstå som 
konkurrerande till dagens metod. Detta visar även på att det är farligt att låsa sig i sina 
tankebanor. Om en process idag är dyrare kan den om tio år tänkas vara billigare och 
bör därför inte avskrivas för snabbt. 
 
Ingen forskning hittas inom området för hur nedmonteringsprocessen för 
landsbaserade vindkraftverk kan göras bättre. I dagens utveckling fokuseras det bland 
annat på att göra konstruktioner som är lättare att nedmontera vilket är positivt 
eftersom det speglar vad branschen tycker är intressant.  
 
Repowering 
Repowering sker i en hög utsträckning, vilket är bra då vindförhållanden och tillstånd 
redan är utredda. Naturens påverkan i form av utbyggning av vägar förminskas även, 
då det förmodligen redan är gjort. Vägarna kan dock komma att behöva byggas ut då 
dagens vindkraftverk nästan är dubbelt så stora mot var de var i början av de 
kommersiella vindkraftverkens tillverkning. 
 
Att ett vindkraftverk tas ned samtidigt som ett annat res, borde innebära att goda 
möjligheter till effektivitet finns. Verktyg bör kunna användas till samma sak på de 
respektive verken om god planering genomförs. 
 
Andrahandsmarknad 
Idag finns det en andrahandsmarknad. Detta är fördelaktigt ur miljösynpunkt då 
återanvändning ger det högsta möjliga användandet av materialet. Även ur ett 
ekonomiskt perspektiv är en andrahandsmarknad bra då osäkerheter så som 
materialpriser inte påverkar kostnaden utan istället fås en försäljning som kan 
generera en positiv kostnadskalkyl. 
 
Det bör dock sägas att en andrahandsmarknad inte är en fullständig lösning till 
omhändertagande av komponenterna. Att komponenterna används så länge som 
möjligt är fördelaktigt men så småningom måste de likväl tas om hand om. Säljs ett 
begagnat vindkraftverk exempelvis till ett annat land, återfinns kanske inte samtliga 
regler där som i Sverige. Detta kan innebära en osäkerhet i hur nedmonteringen, 
hanteringen och återvinnande av komponenter går till. 
 
Nedmontering av komponenter  
De flesta tillvägagångssätt för nedmontering anses vara beskrivna i denna 
kartläggning. Dock saknas metoden som Nordisk Vindkraft har använt sig av: hur 
man kan nedmontera ett vindkraftverk med en kran med halverad lyftstyrka jämfört 
med traditionella tillvägagångssättet. Att se hur en mindre kran kan användas är 
väldigt intressant och bör vara något som Nordisk Vindkraft vill dela med sig för att 
informera branschen om ett nytt och förbättrat alternativ. 
 
Bortforsling av komponenter  
I dagens läge används lastbilar i stor utsträckning för bortforsling av de landsbaserade 
vindkraftverken. En trend för framtiden verkar vara att använda sig mer av hamnar för 
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att kunna ta de större komponenterna med båt. Båtarna tar sig fram i vattnet och kan 
anpassas i storlek efter vindkraftverkens komponenter. Vägarna på land måste 
däremot i vissa fall förstärkas för att klara av dagens konstruktioner. Lastbilar har 
även en maximal längd som de regleras av, vilket medför att en längdbegränsning. 
  
Samtidigt medför båtar att kompletterande transport krävs från vattnet eller hamnen 
till vindkraftverkets position. Vissa vindkraftverk är placerade i skogspartier eller i 
kuperad mark. Att kunna transportera vindkraftverkets komponenter måste därför 
vara möjligt. Alternativt skulle en kompletterande och specialbyggd lastbil finnas med 
och överlappa båt transporten. Tillstånd med stora, långa och tunga komponenter 
kanske är lättare att få om vägen är kortare. En insikt i dessa transportregler är viktigt 
för att veta hur komponenterna skall kunna transporteras på plats. 
 
Forskning inom materiallära och utveckling av material till vindkraftverk kan 
medföra att dessa problem inte kommer att finnas på de framtida vindkraftverken. 
Rotorbladen är en av de komponenter som tidigare varit svåra att bygga i olika delar 
och därmed krävs långa transportfordon. Nu verkar möjligheten för att skapa 
rotorbladen i flera material finnas vilket innebär en lättare uppdelning i mindre 
komponenter och även lättare återvinning. 
 
Återställande av plats  
Ju fler vindkraftverksfundament som inte tas bort, desto svårare blir det att hitta bra 
platser för nästa generations vindkraftverk. Projekteringen av vindkraftverk är så pass 
dyrt, att vindens egenskaper på platsen bör vara tillräckligt bra för att genererar en 
lönsamhet. Detta innebär att där vindkraftverken står, finns tillstånd tidigare beviljat 
och läget innehar även en bra vindstyrka. För att slippa lika lång process igen bör 
därför platsen återanvändas. 
 
Trenden som tycks ses ute till havs är att vindkraftverk kan göras utan fundament. 
Eftersom det blåser bättre ute till havs och energi därmed kan bli större är denna 
satsning viktig. Vad som är roligt är att den verkar prioriteras, så som Hywind från 
Statoil.  
 
Återvinning av komponenter 
Förfarande som används vid återvinningen finns det inte så mycket information om. 
Klarlagt är dock att vindkraftverket på nedmonteringsplatsen delas upp i transportabla 
komponenterna så det kan färdas till en återvinningsstation. Allt material, förutom 
rotorbladen, kan återvinnas. Forskning inom materialutveckling pågår vilket innebär 
att nya material med passande egenskaper och bättre återvinningsmöjligheter kan 
tänkas tas fram. Andrahandsmarknaden finns, både i Sverige och utomlands, vilket är 
mycket fördelaktigt ur både miljö- och ekonomisynpunkt.  
 
Konstruktionsaspekt 
Flera ändringar och förbättringar arbetas fram på dagens konstruktioner. Som 
tillverkare måste produkterna motsvara det som efterfrågas av inköpande aktörerna. 
Då kunskapen blir större gällande bland annat återvinning och nedmontering, ställs 
nya krav på de framtida vindkraftverken. 
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Miljöaspekten  
I dagens process tas miljöaspekten omhand om på ett tillfredsställande sätt. 
Rotorbladen är den komponent i vindkraftverket som skulle kunna förbättras. 
Utveckling av kompositmaterial sker ständigt och möjligen kommer nya material som 
har liknande eller bättre egenskaper och som dessutom kan återvinnas i en högre grad 
än glasfiberarmerad plast. Att sälja vindkraftverken till en andrahandsmarknad är ur 
miljösynpunkt mycket bra då komponenterna återanvänds. Ett problem som kan 
uppstå vid byte av ägare är att om vindkraftverket även byter nation, kan en annan 
förordning gälla angående nedmontering. Ansvaret för den ursprunglige producenten 
försvinner då vindkraftverket professionellt säljs vidare. Vetskapen om hur 
nedmonteringen kommer att hanteras i det nya landet finns inte. 
 
För tillverkning av vindkraftverk förutsätts att mycket god kunskap inom miljö finns 
och ifrågasätts därför inte i denna kartläggning.  
 
Liknande branscher 
Från de branscher som berördes kan inspiration tänkas hittas. Det finns många fler 
branscher där idéer och inspiration kan hämtas. Exempelvis Eiffeltornet är uppbyggt 
med fyra fundament och har stått upprest i mer än 100 år. Att ta kunskap från hur 
detta är gjort och vilken service som behövs medför kanske ny kunskap som kan 
tillämpas inom vindkraftsbranschen. Att se närmare på hur tornkranar, som tillverkas i 
moduler, transporteras till och från sina arbetsplatser, kan tänkas ge en ny synvinkel 
för hur vindkraftverk skulle kunna transporteras.  
 
Tjänster och försäkringar 
Inga direkta tjänster för nedmontering tycks finnas i planeringsstadiet för framtidens 
vindkraftverk. På marknaden finns redan återvinningsförsäkringar och flera kommer 
säkerligen att uppkomma i samband med att en finansiell garanti införs i miljöbalken. 
Då det idag finns cirka 1400 vindkraftverk i Sverige som inte kommer innefattas av 
den finansiella garantin, om den införs, så finns det ett stort behov att lösa dessas 
nedmontering. En korrekt utformad tjänst skulle kunna generera vinst för både det 
drivande företaget som håller i tjänsten, men även för vindkraftverkets 
verksamhetsutövare. 

Kostnad i samband med nedmontering 
Kostnaden för nedmontering är, som poängterats tidigare av Wickman, till hög grad 
beroende på vad som händer med vindkraftverket efter det nedmonteras. Skall 
vindkraftverket sälja vidare har det hittills genererat en positiv kalkyl att nedmontera 
vindkraftverken. Andrahandsmarknaden kan dock inte med säkerhet sägas se liknande 
ut om 25 år. Därför är en positiv kalkyl vid nedmontering idag inte något som 
motbevisar behovet av en finansiell garanti för framtiden.  
 
Nedmontering har främst skett i repoweringsprojekt, vilket innebär att man tagit 
tillvara på utredningar om platsen för att använda det till ett nytt vindkraftverk. Detta 
genererar en kostnadsvinst på den nästkommande generationen vindkraftverk då 
vetskapen om bra vindläge och tillstånd redan finns. 
 
Den finansiella aspekten för nedmontering kommer alltid att finnas gällande 
vindkraftverk, precis som för vilket företagsamt område som helst. Ett företag drivs 
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av att gå med vinst och att se till att nedmonteringen blir billigare borde vara i alla 
aktörers intresse.  
 
En infallsvinkel gällande kostnaderna för nedmontering är att samtliga aktörer har 
olika synvinklar utefter möjliga vinster de kan göra. Exempelvis projektörer vill 
kanske räkna snålt på kostnaderna för att slippa betala pengar som de annars kunde 
använda på bättre sätt. Samtidigt vill säkerligen inte försäkringsföretag gå i god för en 
produkt som kommer kosta mer än vad som är beräknat. Att därmed hitta en tredje 
oberörd part är viktigt och svårt eftersom denna måste vara insatt i området men 
samtidigt vara utan intresse för utkomsten av kostnaden. 
 
Finansiell garanti 
Att göra en schabloniserade modell går i dagsläget inte då det är för många okända 
parametrar som påverkar utslaget av kostnaden och förfarandet gällande 
nedmontering. Detta är dock något som det borde jobbas vidare med. Det är endast 
vissa parametrar, även om de är många, som man kan ända på. En funktion för hur en 
finansiell garanti skulle kunna beräknas borde därför kunna göras. Att göra en 
storartad undersökning av hur verken ser ut borde kunna ge ett utslag på x antal kända 
fall. Dessa ”fall” kan man då rätta sig efter vid en tillståndsansökan genom att välja 
det ”fall” som passar bäst för det givna vindkraftverket. Kontinuerligt kommer nya 
”fall” och nya vindkraftsmodeller men detta är något som skulle kunna justeras, 
förslagsvis med hjälp av en regelbunden uppdatering. Eventuellt skulle detta kunna 
minska tiden för tillståndsprocessen då undersökning om hur nedmonteringen 
kommer att ske endast behöver jämföras med ”fall” som redan finns redovisade. 
 
Under vindkraftverkens 25 år långa livslängd hinner många företag gå i konkurs, byta 
inriktning, sälja vidare verket eller liknande. Att det redan vid vindkraftsprojektets 
initiering står klart vem som betalar och med vilka medel, skapar en säkerhet för 
tredje parter och framtida aktörer. Denna säkerhet kan ställas med hjälp av en 
finansiell garanti. 
 
Att en finansiell garanti implementeras under tillståndsansökan kommer möjligen 
positivt påverka ansökningstiden. Att ha ett korrekt underlag som kan hjälpa till vid 
beslut om storlek på den finansiella garantin skulle medföra kortare ansökningstid. 
Att visa tydliga kalkyleringsunderlag gör det svårare att överklaga ansökan och med 
färre, eller inga, överklagan minskas tiden. För att kunna hålla de svenska målen som 
satts upp, måste processen för vindkraftverk bli kortare. En längre process kostar mer 
och en av vindkraftverkens nackdelar är att det redan i dagsläget anses dyrt jämför 
med fossila bränslen. 
 
En stor skillnad skall göras mellan en finansiell garanti och för hur dagens 
nedmonteringskostnader faktiskt ser ut. En finansiell garanti är tänkt för något som 
kommer att ske när verket tas ner, vilket kan vara upp till 25 år in i framtiden. 
Utvecklingen skulle exempelvis kunna ha gått åt ett annat håll och efterfrågan på 
begagnade vindkraftverk saknas. 
 
Genom en eventuell finansiell garanti för vindkraftverk skulle aktörer vara tvungna att 
bli mer insatta. Som tidigare diskuterats tror Trygg-Hansa att det inom de närmaste 
åren kommer att finnas stora pengar för försäkringsbranschen gällande vindkraftverk. 



 62

Att lämna över kunskapen om nedmontering till försäkringsbolag kan vara en bra 
lösning: det någon tar hand om ens produkt då livslängden tar slut. 

Övrigt 
Kunskapssamling och berörda aktörer  
Många människor har åsikter om vindkraftverk, allt ifrån om de är vinstdrivande till 
hur de är uppbyggda. Vindkraftverk är ett område där åsikterna tydligt går isär och 
olika personer innesitter på olika typer av information. 
 
Kunskapen hos aktörer angående nedmontering är generellt låg och borde öka snarast. 
Införandet av en finansiell garanti kan tänkas driva på kunskapsutvecklingen.  
 
Att tydligt förmedla hur nedmonteringen går till och framför allt att den är en stor del 
av produktens livscykel bör tydligare förmedlas. Vems detta ansvar är, är svårt att 
utreda. Aktörerna inom vindkraftbranschen är många och vid en första anblick är det 
svårt att utreda vilken spjutkompetens varje organisation har. Detta kan bero på att 
branschen snabbt utökats, både i antal vindkraftverk och antal aktörer. Men problemet 
uppstår då kunskapen saknas i företagen eller att viktiga aspekter inom en process inte 
är belysta. För att få ut kunskap till berörda aktörer inom branschen bör informationen 
göras mer lättillgänglig.  
 
Vindkraftverk i egenskap av förnyelsebar energi 
Nedmontering av vindkraftverk får inte bli en flaskhals som stoppar utbyggnaden av 
förnyelsebar energi. I dagens situation är tillståndsprocessen en flaskhals som försöks 
få bort för att öka utbyggnaden av vindkraftverk. Att vindkraftbranschen därmed 
skulle ha två flaskhalsar kan bli en för mycket om problemen inte tas på allvar och 
hanteras därefter. 
 
Med den stabila ökningen trots finanskris borde branschen fortsätta att öka då 
vindkraften nu börjar bli en konkurrenskraftig energikälla. Speciellt eftertraktad är 
nog vindkraften eftersom den under sin generering av energi inte släpper ut några 
farliga ämnen. En prognos för 2020 visade på att vindkraftverk kommer bli en 
ekonomisk konkurrenskraftig energikälla och förhoppningen är att denna fortfarande 
är korrekt. 
 
EU- mål 
EU- mål för förnyelsebar energi är ett bra sätt att ”pressa” fram lösningar. I fallet med 
vindkraftverk så kostar det fortfarande mer än de nu existerande och etablerade 
energilösningarna. EU- målen medför därför att ett allvar sätts till frågan och 
utbyggnad prioriteras. 
 
Internationellt 
Kunskap om internationellt använda metoder vid nedmontering har inte hittats inom 
tidsramen för detta projekt. Ordning torde vara den samma men med fler projekt i 
ryggen kan förbättringar lättare göras. Detta innebär att kunskap från andra länder 
skulle kunna implementeras i det svenska sättet att nedmontera vindkraftverk. 
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11. Slutsats 
Nedmontering 
Nedmonteringen av vindkraftverk idag anses inte vara komplex: tillvägagångssättet är 
enkelt och kunskapen om hur det skall göras finns, om än hos utvalda och få aktörer.  
Tillvägagångssättet för nedmontering kan idag inte göras på andra sätt, förutsatt att 
ekonomin och miljön inte skall påverkas negativt.  
 
Bortforsling av komponenter 
För att kunna transporterna komponenter på land krävs att de håller sig under en 
maxgräns och maxvikt. De kommersiella vindkraftverken blir ständigt större och 
resultatet blir att transport med båt eller uppdelning av komponenterna (så som 
byggsatser eller liknande) kommer bli ett måste.  
 
För havsbaserade anläggningar, som troligtvis kommer starkt i framtiden, kommer 
många tillverkare placera sina industrier i hamnstäder för att kunna använda sig av 
båtar som transportmedel i större utsträckning.  
 
Återställande av plats 
Återställande av plats sker efter tillståndet och bedöms olika beroende på vilken mark 
som vindkraftverket står på och hur stor påverkan på naturen borttagningen av 
fundamentet ger upphov till. Detta innebär att olika beslut tas i olika kommuner, även 
om underlaget ser likadant ut. En finansiell garanti kan medföra en önskad nationell 
enhetlighet. 
 
Återvinning av komponenter 
Återvinning av komponenter från vindkraftverk har i Sverige idag inte gjorts i någon 
större utsträckning. Materialinnehållet i vindkraftverk är, förutom fiberarmerad plats, 
inga problem att återvinna. Det forskas både kring nya material och nya metod att 
återvinna fiberarmerad plast. 
 
Ekonomi 
För dagens nedmontering är den mobila kranen som lyfter ner komponenterna den 
dyraste parametern. Även tornhöjden, vikten på maskinhuset och återställandegraden 
anses vara dyra områden inom nedmonteringen. Tornhöjd och maskinhusvikt är något 
som inte kan ändras på vid nedmontering om inte nya metoder skall appliceras.  
 
För att nya metoder skall appliceras behövs mer kunskap om det exakta 
nedmonteringsförfarandet. En dokumentation av en process eller anvisningar från 
tillverkare är därmed nästan ett måste. 
 
Finansiell garanti 
En metod för att kunna ta fram ett kostnadsförslag för vindkraftverkens nedmontering 
saknas och bör skapas i samband med införandet av den finansiell garanti.  
Implementering av en finansiell garanti för att säkerställa nedmonteringen av 
vindkraftverk är under arbete. Utförande av garantin är inte bestämd.  
 
Andrahandsmarknad 
En andrahandsmarknad för vindkraftverk är i dag etablerad och många av de verk 
som nedmonterats i Sverige har sålts vidare, antingen som de är eller med små 
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reparationer. Att återanvända produkter eller komponenter är det bästa ur 
miljösynpunkt. Att sälja det begagnade vindkraftverket är även motiverat ur 
ekonomisk synvinkel då nedmonteraren kan få en vinst på sitt verk istället för ett 
bakslag om materialpriserna är för låga. 
 
Utveckling 
Utvecklingen av vindkraftverk går stadigt framåt och nya material och konstruktioner 
tas kontinuerligt fram. Det forskas på om man kan återvinna glasfiber armerad plast 
och även alternativa material. 
 
Miljöaspekten 
I dagens nedmontering återanvänds de flesta komponenterna då de säljs till en 
andrahandsmarknad. Detta är det bästa alternativet sett ur en miljö synvinkel. 
Forskning både på material och hantering av material pågår, vilket möjliggör bättre 
framtida lösningar på material och hantering av de nu existerande materialen. 
 
Konstruktionsaspekt 
Största förändringen som kan göras för att förbättra nedmonteringen är att se över 
konstruktionen och förbättra möjligheterna till enklare hantering.  
 
Konceptförslag 
Inga konceptförslag som genererades tycktes vara i en reell närhet att kunna 
implementeras. Att använda sig av mer tjänstebaserad nedmontering skulle kunnas 
vara en intressant aspekt att undersöka närmare. 
 
Tjänst aspekter 
Inga tjänster finns på den svenska marknaden idag som hanterar nedmonteringen. 
Konsulter i olika former så som förmedlare, kranuthyrning med mera finns, men en 
tjänst som medför hantering av nedmonteringen finns inte. 
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12. Diskussion 
Nedmonteringsprocessen  
Nedmonteringen av vindkraftverk anses idag lätt och okomplicerad, men trots detta är 
förvånansvärt få aktörer medvetna om processen. Nedmonteringen bör studeras i 
närmare detalj för att få fram en djupare förståelse och därmed även sen den 
eventuella komplexiteten.  
 
I och med att frågan om nedmontering är aktuell kommer antagligen fler förbättringar 
göras, från alla aktörer. När frågan nu är lyft i samband med eventuell ändring i 
miljöbalken, framstår nedmonteringen som en reell och viktig del av vindkraftverkens 
liv och kommer därför kanske prioriteras. 
 
Bortforsling av komponenter 
Exakt vilka regler som behövs följas vid transportering av 
vindkraftsverkskomponenter borde ha undersökts. Statistik över lastbilar som kan 
transportera komponenter, tid för utbyggnad av vägar och kostnader relaterade till det 
sistnämnda vore jätteintressant. Ju mer detaljerad information som framtas, desto 
lättare kan slutsatser dras och åtgärder diskuteras. 
 
Återställande av plats   
Mer information om vilka platser ett vindkraftverk kan placeras på vore önskvärt. 
Detta skulle kunna underlätta utformningen av en schablonerad kostnadskalkyl.  
 
Återvinning av komponenter 
Området för återvinning har inte kompletterats med någon ny information under detta 
arbete. Intressant aspekt att undersöka är nya material eller metoder för återvinning.  
 
Nedmonteringskunskaper 
Få personer i Sverige är medvetna om nedmonteringsprocessen av vindkraftverk. Att 
se över hur information om nedmontering skall förmedlas hade kanske kunnat 
rymmas inom detta examensarbete. Detta hade kunnat generera ett konkret sätt att 
hitta fungerande informationskanaler så alla kan ta del av informationen, oavsett var i 
vindkraftbranschen man agerar.  
 
Underhåll och service 
Kartläggningen om vindkraftverkens nedmontering har inte berört information om 
underhåll och service. Service eller underhåll kan köpas in från flera aktörer, 
exempelvis från vindkraftverkens tillverkare. Att kartlägga hur underhållet av 
vindkraftverk går till skulle vara mycket intressant och kan tillföra mer kunskap som 
tydligare ger en hänvisning om vad som behöver visas extra hänsyn i vindkraftverket. 
Exempel på aspekter gällande underhåll är: Vilka olika komponenter i vindkraftverket 
underhålls? Hur ofta sker det? Hur sker underhållet? Vilken kostnad medför det?  
 
Miljöaspekten 
Miljöutvärderingar var planerat att göra på de framtagna koncepten. Då idéerna som 
framkommit under konceptgenereringen inte kunnats utvecklas till färdiga 
konceptlösningar gick utvärderingen inte att genomföra.  
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Konstruktionsaspekt 
Inom vindkraftverkens konstruktion finns det många möjliga framtidsscenarion som 
kan förbättra möjligheterna till en lätt, billig och miljövänlig nedmontering. En större 
kunskapsinsikt behövs för att kunna peka på detaljer som kan ändras. 
 
Liknande branscher 
Att ha undersökt hur liknande branscher står sig i deras nedmontering, och även hur 
nedmonteringsprocessen förbättras, vore intressant. Exempelvis tornkranen kunde ha 
undersökts och sett vilka kostnader den medför vid montering och nedmontering. 
Summan som man skulle ha fått fram vore intressant att sätta i perspektiv till 
tornkranens totala investering men även till vindkraftverkens nedmontering. 
 
Konceptgenerering 
Från början var visionen att en ny metod för nedmontering av vindkraftverk skulle 
kunna tas fram, om än endast i konceptform. Att detta var svårare att göra, än vad det 
i början framstod som, var en insikt som gjordes. Tanken var att den kunskapen som 
fanns skulle räcka för att förstå sig på problemområdena och komma med 
förbättringsförslag. En av orsakerna till att ingen bra lösning framtogs kan ha varit för 
att det krävdes mer kunskap på en detaljerad nivå. 
 
Tjänst aspekter 
Området med tjänster borde ha undersökt noggrannare. En undersökning på vilken 
bransch som helst, skulle kunna ha gjort. Hur fungerar tjänster? Går det att göra en 
vinst på användandet/säljandet av tjänster? 
 
Finansiella aspekten 
Att en finansiell garanti snart kommer implementeras i miljöbalken och att en 
säkerhet därmed ställs på att pengar finns för nedmontering av vindkraftverk är 
jättebra. En närmare studie av hur denna finansiella garanti kommer att utvecklas, hur 
det ser ut i andra länder med mera, hade kunnat gjorts.   
 
Aktörer 
Vilket ansvar som ligger på vilken aktör är intressant att diskutera. Bör all utveckling 
drivas av tillverkare eller är efterfrågan det som styr? Bör regeringen instifta krav på 
vindkraftverk som kan påverka och skapa en bättre framtid? Mer fokus på utveckling 
kan även leda till dyrare vindkraftverk. Idag är det redan många hinder som gör att 
utbyggnaden tar tid för vindkraftverk, exempelvis en i snitt 42 månaders lång 
tillståndsprocess. Om vindkraftverken blir dyrare kanske utbyggnaden saktas av. 
 
Nationella mål 
Även om målet från början är att vara opartisk i vindkraftsfrågan, blir man snabbt 
involverad och får åsikter vare sig man vill eller ej. Att det finns bestämmelser från 
regeringen att den förnyelsebara energin skall öka till 2020 är något som till högst 
prioritet skall försöka efterföljas. Att en tillståndsansökan i Sverige genomsnittligen 
tar 42 månader tycker jag går stick i stäv med de nya energi målen. Finansiellt måste 
det finnas en säkerhet för att kunna genomföra sådana processer. Någonstans måste 
det bli enklare för att korta ner denna siffra. Snabbare utbyggnad betyder inte 
nödvändigtvis att säkerheten eller att bakgrundsinformationen blir bristfällig. 
Kunskap från de snabbare länderna borde tas och implementeras i Sveriges 
tillståndsansökan. 
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Arbetet 
Att veta var kunskapen finns och få tag i den rätta personen tar betydligt mer tid än 
vad som är önskvärt för sådana projekt som detta. Att få företag att vara lika 
intresserad av projektet är även det svårt och något som är omöjligt att begära. 
 
Att hitta den ultimata problemformuleringen som medger det största genombrottet i 
branschen är något som prioriterades för mycket. Detta tog för långt tid och en 
tidigare deadline skulle ha satts. Den bakomliggande orsaken till detta var att ett 
betydande kunskapsintag var tvunget för att kunna som uttala sig om tesen. 
  
Att arbeta själv, och därmed sakna ett bollplank som är på samma kunskapsnivå som 
en själv, har känts som en negativ aspekt under detta arbete. Under 
problemformuleringen var denna saknad påtaglig och svår att ersätta med bollande av 
handledare eftersom det är svårt att förmedla all information man intagit. En fördel 
med att arbeta själv är att arbetet kan göras när det passar författaren och färre 
kompromisser behöver göras. 
 
I starten av arbetet var tanken att vinkla arbetet mot en mer teknisk synvinkel för att 
klart och tydligt kunna komplettera detta arbete med information som fanns sedan 
tidigare. Möjligheterna att praktiskt kunna dokumentera en nedmontering 
undersöktes. Då nedmontering av vindkraftverk fortfarande är så pass ovanligt, 
eftersom så få vindkraftverk är så gamla, var det svårt att hitta bra projekt. Under 
2010 var det endast nedmontering på Näsudden som hittades och detta skulle 
fortsättas med först under sommaren. Då detta inte kunde väntas med, bland annat på 
grund av osäkerheten om byggnadsstart, var idéen med praktiskt dokumentation 
tvunget att bortprioriteras. Att hitta liknande projekt utomlands undersöktes men 
några sådana möjligheter fanns inte. 
 
Svårigheten med att hitta ett nyhetsvärde i den hittade informationen, har genomgått 
hela arbetet. Detta beror antagligen på att informationen är begränsad: både till antalet 
personer och till antalet praktiska genomföranden. 
 
Metoder som användes har främst varit litteraturstudie. Informationen som är 
inhämtad är från 2000-talet men upplevs lite åldrad. Speciellt då detta område har 
uppdaterats mycket på senaste tiden upplevs information som ny men inte rykande ny. 
Intervjuerna begränsades till de aktörer som deltagit i nedmonteringsprocessen, vilket 
inte visade sig vara så många i Sverige. Att ha gjort undersökningar hos projektörer 
eller liknande aktörer, för att försöka kartlägga kunskapen om nedmontering, hade 
kunnat generera en intressant statistik. 
 
Att från början delat upp området ännu mer hade kunnat generar bättre resultat. Att 
exempelvis fokusera enbart på nedmontering och se i vilken detaljnivå man kan nå i 
samband med samtal med projektörer hade varit jätteintressant. Kunskap verkade 
dock inte finnas och dokumentation fanns inte till hands. Nedmonteringsanvisningar 
hade gärna studerats men då dessa är sekretessbelagda kan ingen information delges. 

Rekommendationer för vidare arbete 
Att göra ett samarbete med en tillverkare för att se hur konstruktionen kan påverkas är 
en mycket intressant tanke. Problemet med en produkt som har en livslängd på 25 år, 
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är att man i dagsläget inte kan förutse hur situationen kommer att se ut då produkten 
är uttjänt. Konstruktionen måste alltså anpassas för dagens möjligheter och metoder. 
Det bästa sättet för utveckling är därför antagligen att ha ett utvecklingssamarbete 
med en tillverkare, så att rätt fokus prioriteras. En liten bit till det stora 
konstruktionsprojektet som vindkraftverk är, kan därmed kanske definieras eller 
”lösas”.  
 
Konsekvenserna av att inga nya metoder hittats som är konkurrenskraftiga mot dagens 
nedmontering, måste innebära att i dagens läge är det den bästa metoden som finns 
beskriven. För att hitta nya metoder tror jag bra fokus kan vara tjänster eller 
specialtillverkade fordon/verktyg under nedmonteringen. 
 
Att praktiskt dokumentera en nedmonteringsprocess kan generera mer kunskap inom 
området och därmed en större förståelse. Därför bör detta göras och placeras 
tillgängligt för samtliga aktörer inom vindkraftbranschen. 
 
Kartläggning av utländska vindkraftsbranscher vore givande. Vid undersökning om 
tillståndsprocessens tid fanns det flera nationer som var nere på en tid långt under 
Sveriges. Även om det kanske inte finns samma lagar och förordning måste en del 
kunskap kunnas implementeras från dem. 
 
Att se hur nedmonteringen gått till i länder som ligger några år före är intressant. Har 
de återvinningsförsäkringar? Använder de sig av tjänster? Hur mycket kostar 
nedmontering av vindkraftverk och har de hittat några alternativa metoder att 
nedmontera vindkraftverken med? 
 
Att sammanställa all information som sedan framkommit och förpacka informationen 
så den lätt kan inhämtas är viktigt. Informationen bör vara kort och koncist och 
innehålla många illustrationer för att underlätta den annars kanske tunga texten. 
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Bilaga 1 – Patensökning 
Frisök innebär sökning på ord, eller flera ord, som beskriver det man söker, 
exempelvis wind power station eller mobilecrane. 
 
En klassökning kan generera en mer specifik sökning. Här väljs inom vilket område 
som avgränsning för sökningen skall göras och flera undernivåer kan användas. 
Problemet kan vara att hitta rätt grupp från början. En viss risk också i och med att 
grupper väljs, så väljs automatiskt andra intressanta grupper bort. Fördel med denna 
sökning är att den genererar en mindre mängd patent och är därmed mer överskådligt. 
Nedan visas hur en sökning kan gå till. Metoder för hur man kan förstöra saker 
söktes: 
 
Exempelvis inspiration om ”hur man kan mala saker” söktes på detta sätt: 

• 1: Performning operations: transporting (B),  
• 1.1: Vrushing, pulverising, or disintefrating; preparatory treatment of grain 

for milling (B02),  
• 1.1.1: crushing, pulverising, or disintegrating in general; milling grain 

(B02C). Special: telescopic elements (B66C23/34B).  
• Klassen (det inom parantes) kopieras till det avancerade sökfältet och friord 

används för att hitta intressanta områden så som: crane m.m.. 
 
Ord som användes vid sökning, både för frisökning och klassökning, är: erecting wind 
turbines, decommission wind turbines med flera. Intressanta patent kan användes som 
en hjälp på vägen vid konceptgenereringen. 



 82



 83

Bilaga 2 – Litteraturstudie 
”Vindkraft i teori och praktik” (Wizelius, 2003) användes för att förstår sig på 
vindkraftverk och för att ha information på fötterna för att kunna prata med aktörer. 
En intressant notering är att i denna bok tas nedmonteringsprocessen endast upp under 
en paragraf.  
 
Boken ”Intervjuteknik” av Häger (2007) innehöll mycket information med bland 
annat konkret tips som kunde användas för att formulera frågorna i intervjuerna 
bättre. En insikt om positionerna man kan hamna i och vikten av genomarbetade 
intervjuer framkom. 
 
Vid konceptgenerering i grupp kan man spinna vidare och utvecklar och förbättra 
varandras idéer. Vid självständigt arbete kan det vara svårare att hitta den 
inspirationen som behövs för konceptgenerering eller att se till att inte fastna i 
negativa eller likartade banor. Kreativitetsövningar gjordes för att se saker ur nya 
perspektiv och få mer inspiration där det användes av boken ”Thinkertoys” av 
Michalko (2006). 
 
En rapport som hittades angående nedmontering berörde ämnet DFA2. Detta är ett 
utvärderingssystem och där fokus ligger i hur väl produkten är skapad för montering. 
Grunden för denna rapport är 30 år insamlade konstruktionsregler (Von Axelson & 
Rapp, 2002).  Denna metod vänder sig främst till effektivisering av massproduktion 
då produkter produceras på mer eller mindre löpande band. Även om detta inte är 
optimalt för vindkraftverken då dessa monteras på sin resningsplats kan vissa idéer 
och tankar kring DFA2 användas för att hjälpa vindkraftverkens specifika situation. 
 
Information om lagar och förordningar görs även för att se vad som påverkar 
vindkraftverken i dessa olika faser, både vid tillståndsprocessen och vid 
nedmontering. 
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Bilaga 3 – Intervjubakgrund 
Att skapa förtroende för gör att person som ska delge information är mer mötesvillig 
och inte behöver sitta på sin vakt. Att vara påläst inom området ger en ökad 
förtroendekänsla för dig som intervjuare (Häger, 2007). 
 
Att inte använda dubbelfrågor i samma fråga är viktigt för att intervjuaren inte ska 
kunna välja vad den ska svara på. Vid kritiska eller känsliga frågor undviks säker den 
jobbigaste frågan (Häger, 2007). Vid dubbelfrågor kan det även tänkas att den ena 
frågan är öppen och den andra slutna och svarar den intervjuad på den sista får man 
bara ett ja eller nej. Detta försöktes att undvikas genom välarbetade intervjuunderlag.  
 
Frågorna skall hållas enkla, vara konkreta och fokuserade frågor. Sådana frågor går 
direkt på saken och är lättare att följa med, både för den intervjuade och eventuella 
lyssnare (Häger, 2007).  
 
Viktigt att komma ihåg att det är den som blir intervjuad som är i centrum, hela 
intervjun handlar om den personen. Att inte berätta liknande egna anekdoter, att tänka 
mer på svaren än på frågorna och ge den intervjuade signaler på att man lyssnar, så 
som ögonkontakt, hummande eller följdfrågor, gör det lättare att få den intervjuade att 
bli huvudperson i intervjun (Häger, 2007). 
 
Att använda tystnaden som ett sätt för den intervjuade att prata på kan ibland vara 
mycket effektivt. Tystnad mitt i en konversation kan sätta press på den intervjuade att 
fylla tomrummet med att prata (Häger, 2007) och kan då komma in på ett för den 
personen intressant område eller delge mer information. 
 
Uttrycket ”Hur då?” är enligt Häger (2007) världens bästa fråga då den fungerar i 
många sammanhang och ofta leder till att den intervjuade ger ett ännu bättre svar.  
 
Förtroende för den som intervjuar är viktigt och i vissa fall viktigare då information, 
sådan som kan vara känslig för den intervjuade att tala om. 
 
Att använda frågor som innebär en fördykning i området eller förtydning är bra. Detta 
kan generera att den intervjuade antingen berättar det i en djupare förståelse eller att 
den berättar på ett nytt sätt så ny information framkommer exempelvis. Frågor som 
sådana skulle kunna vara ”Hur då?” och ”Vad menar du nu?” (Häger, 2007). 
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Bilaga 4 – Intervjumall 
Bakgrund: 
1. Namn, position och företag: 
2. Antal verk: 
3. Placering av verken: 
 
Nedmonteringsprocessen: 
4. Vad var anledningen till nedmonteringen 
5. Generationsbyte/borttagning (betongfundament/återställande av mark): 
6. Hur går förfarande för nedmontering ni använde er av till? 
7. Vilken metod valdes? Och hur valdes den? 
8. Hur gick processen till? 
9. Vilka aktörer var med och deltog i processen? Några konsulter? Vilka? 
10. Vad görs med beståndsdelarna efter nedmonteringen? Vem ansvarar hela    

vägen fram? 
11. Var kommun/landsting/konsult inblandad i processen? 
12. Finns dokumentation från nedmonteringen? Finns det någon möjlighet att ta   

del av denna information? 
13. Hur återställdes marken? 
14. Hur skulle ni förföra annorlunda om det fanns ett producentansvar gällande    

vindkraftverk? 
 
Lite känsligare frågor kanske: 
15. Vilken kostnad var störst? Vem betalde för nedmonteringen? 
16. Fanns kostnaden redan budgeterad från uppsättningstiden? 
Övriga frågor/kommentarer? 
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Bilaga 5 – Kravspecifikation för nedmontering 
Från Figur 11 kan det tydligt ses hur påverkningen att ändra en produkts utformning 
blir mindre ju längre projekttiden löper. Vill man ändra, kostar det även mer ju längre 
tiden går. Konceptuella förslag för hur konstruktionen skulle kunna ändras kommer 
att undersökas men kunskapen att tillverka ett vindkraftverk är för komplext att ta in 
inom den givna tidsramen. Detta medför att fler konstruktörer egentligen skulle delta 
för att delge grundläggande information. 
 
En miljöförbättring för nedmonteringsprocessen kan ses som en vinst, och då även en 
ekonomisk sådan. Detta grundas bland annat på att det kan tänkas höja ett företags 
varumärke. Med denna tanke kan den ekonomiska vinsten snarare ses som ett 
önskemål i stället för ett måste. Miljöförbättringarna däremot är ett måste eftersom det 
annars inte genererat någon förbättring och bör då annars hållas som det utförs nu. Ser 
man nedmonteringen ur perspektivet med den finansiella garantins införande är det 
dock av högsta grad viktigt, och bör därför vara ett måste. 
 
De fyra områden som är mest kostnadsdrivande är: återställningsgrad av marken, 
tornhöjd, maskinhusets vikt samt avstånd till nät och/eller hamn. Dessa blir svåra att 
ändra för nedmonteringsmöjligheterna, dessa är saker som inte kan påverkas utan 
gedigen bakgrundskunskap om vindkraftverk och dess funktion. 
 
Problem med dagens läge: 

- Tar för lång tid att nedmontera vindkraftverk. 
- För stora komponenter vid nedmonteringen, som försvårar processen. 
- Behövs många mannar vid arbetet. 
- Behövs specialkunskap om tillvägagångssättet. 
- Olika regler gäller för återställande grad på olika marker. 
- Förfarandet skall göras enligt tillståndet. 
- Kostar mycket pengar. 
- En tredje part kan bli drabbad, kostnadsmässigt, av en nedmontering. 
- Dålig återkoppling till tillverkarna angående konstruktionen eftersom de inte 

är närvarande vid nedmonteringen. 
- Idag finns verk med olika storlek och effekt.  
- Olika verktyg behövs till olika verk. 
- Svårt att återkoppla nedmontering, i form av exempelvis schablon kostnader, 

till en finansiell garanti. 
- Eftersom en finansiell garanti inte gäller retroaktivt finns ca 1500 verk utan 

garanti på dagens marknad. 
- Nedmonteringen har precis påbörjats eftersom de första verken restes på 80-

talet. Därför saknas erfarenhet. 
 
Kravspecifikationen gäller endast nedmonteringen som helhet. Ingen möjlighet finns 
att hålla det strukturerat om kravspecifikation skall göras på varje område som 
konceptgenereringen spänner över. Kravspecifikationen delas in i två kategorier för 
produktutvecklingen: krav som måste hållas och aspekter som önskas hållas. 
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Måste: 
- Lagar, tillstånd med mera måste följas. 
- Metoden måste kunna utföras utan en säkerhetsrisk vare sig för människor, 

natur, djur eller teknik. 
- Ingen aktör ska få ett osäkrare jobb 
- Tredje part, som markägare eller samhället, skall inte påverkas 
- Metoden måste kunna genomföras för en lägre kostnad 

 
Önskas: 

- Mer tidseffektivt 
- En metod som kan appliceras på samtliga tillverkares konstruktioner 
- Att en kostnadschablonisering kan göras 
- Ska gärna kunna återkoppla nedmonteringen till tillverkare så iterativ 

produktframtagning kan utföras. 
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Bilaga 6 – Hur något kan förstöras och förflyttas 
Hur kan man förstöra något: 

- Krossa 
- Hamra sönder 
- Slita i småbitar 
- Äta upp  
- Applicera stor kraft 
- Använda 

farligt/frätande 
material/vätska 

- Elda upp 
- Gräva ner 
- Bulldoza över 
- Riva 
- Bryta av 
- Finfördel i små, 

små bitar 
- Lösa upp i sol, 

vätska m.m. 
(brustablett 
exempelvis) 

- Nöta ut, slitage 
- Smälta ner 

- Ta bort energin 
som håller ihop 

- Punktera 
- Bomba 
- Virus 
- Sjukdom – 

exempel: 
almsjukan 

- Förstöra 
stämning/omgivnin
g 

- Rispa 
- Putta 
- Hantera ovarsamt 
- Ovänliga miljöer, 

syra, pH osv 
- Skjuta sönder 
- Muskelkraft 
- Dra av 
- Överbelasta 
- Stöta runt 

- Krockaa 
- Stor kraft 
- Stort tryck 
- Slå 
- Förminska 
- Stampa 
- Hyvla 
- Sparka 
- Dränka 
- Våld 
- Fastna 
- Kväva 
- Strypa 
- Omvandla 
- Förgifta 
- Röka ut/ner 
- Vulkan/lavin/tsuna

mi/översvä 

 
Hur man kan förflytta något: 

- Lyfta 
- Putta 
- Gå ut med 
- Kasta 
- Släpa 
- Dra 
- Vibration 
- Köra det 
- Rulla 
- Muskelkraft 
- Båt 
- Tåg 
- Flyg 
- Berg-och-dalbana 
- Buss 
- Cykel 

- Räls 
- Magneter 
- Spänningsfält 
- Verktyg 
- Åror 
- Luft 
- Tipp-bräda 
- Gravitation 
- Kran 
- Nätverk 
- Kedja 
- Hjul 
- Cirkel 
- Våld 
- Skjutsa 
- Vinddrag 

- Mekanisk 
förflyttning 

- Kugghjul 
- Vatten 
- Putta 
- Knuffa 
- Huvudbonad 
- Kraft 
- Tryck 
- Vikinga rullbräda 
- Skateboard 
- Friktion 
- Ofriktion
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Bilaga 7 – Kreativitets övningar 
Varje vecka: 

• Tick- Tock: Används för att överkomma sina rädslor och osäkerheter. Tick: 
negativa aspekterna, Tock: de positiva aspekterna. 

 
Generella övningar: 

• Bestämma kvot man vill uppfylla (exempelvis: ska komma på fem idéer varje 
dag gällandet ett vist problem) 

• Dukes of habits (ändra invanda rutiner: gå till jobbet en annan väg, gör mat 
efter nya recept, ändra dina arbetstimmar, ändra dina sovtimmar m.m.) 

 
Det är bra att använda flera olika metoder för att få kreativiteten att flöda. Att variera 
sig mellan övningar innebär att man prova nya metoder och kanske hittar någon som 
är bättre än det som användes initialt. Vill man eliminera antalet metoder är det bra att 
välja metoder som stimulerar både vänster och höger hjärnhalva. Detta kan göras 
genom två separata övningar och behöver inte vara en och samma (Michalko, 2006). 
 
Linjära metoder: vänster hjärnhalva 

• Slice and Dice (s.53): 
Varje problem kan ses som ett hus som kan delas upp i mindre delar, rum, och arbeta 
sig igenom rum för rum istället för hela huset på en gång. Ju mindre delar, desto 
lättare att förändra. 
 

1. Dela upp problemet i så många egenskaper som önskas (helst så många 
som möjligt) 

2. Ta varje egenskap och fundera ”hur kan detta annars åstadkommas?(1)”, 
”Varför måste det vara på det här sättet? (2)” 

 
Slice and dice: 
 
Problem: 

• Kostnadsineffektiv nedmontering av vindkraftverk 
 
Underproblem: 

• Verktygen som används är för dyra. 
• Olika regler gäller för varje verk, beror på tillståndet. 
• Hur ska man idag veta vad som gäller om 25 år? 
• Hur skall en reglering av finansiell garanti göras? 
• Lite kunskap inom nedmontering 
• Kostnaden beror på många olika parametrar 
• Olika organisationer har olika intressen 
• Verken är olika stora och på olika effekt 
• Svårt att återkoppla då nedmonteringen sker cirka 25 år efter resningen av 

verken. 
• Information flödar inte helt öppet i branschen 
• Vet inte hur marknaden för vindenergi ser ut om 20 år? Kvar? Blossat mer? 
•  
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Intuitiva metoder: höger hjärnhalva 

• Rattlesnakes and roses (s. 223) 
”Make the familiar strange”. Med hjälp av fyra analogier: personal, direkt, symbolisk 
eller fantasi. Personal: bli problemet, bär problemets kläder, prata problemets språk. 
”Hur skulle jag känna om jag var…?” Direkt: följ 1-5 på s-230. Symbolisk: jobbar 
med mentala bilder, får inte tänka verbala tankar utan endast se bilder som sedan kan 
tolkas. Fantasi: använd fantasi och tänk den bästa möjliga världen, hur skulle det då 
kunna lösas? 
 
1. Personligt:  
1.1. Om jag var ett vindkraftverk som började nära mig min sluttid för tillverkning 
av energi skulle jag vara orolig för: 

• Att jag inte togs om hand om på rätt sätt.  
• Att jag inte skulle få ett värdigt slut. 
• Att genom vårdslöshet skada någon oskyldig part 
• Att folk skulle tycka illa om mig för jag inte kunde göra det som är mitt 

huvudmål i livet. 
• Att mina komponenter inte används fullt ut, skulle gärna vara donator. 
• Att skada människor genom att jag inte tas om hand på rätt sätt (rotorblad som 

lossnar, låter mycket m.m) 
• Att skada natur och miljö, så som fågelbo eller förpestar marken med olja 

m.m. 
 
1.2. Under tiden jag är aktiv skulle jag oroa mig för: 

• att mina behov inte blir tillgodosedda 
• att jag inte smörjs och underhålls 
• att någon ska byta ut mig till en elak ägare 
• att jag skulle skada någon i min omgivning 

 
3. Symboliskt: (bara mentala bilder) 
Bilderna beskrivs med ord: moln, ett ramlande vkv, kan flyta på vatten (transporteras 
så), bomull, trästockar (som vikingaskeppen transporterades),  
 
4. Fantasi: (i den bästa tänkbara världen) 

- Vkv läggs på ett moln som sänker sig mot marken. 
- Vkv sitter inte fast så hårt utan en putt duger bra. 
- Vkv kan hanteras av en jättestor person/Vkv krymper 
- Vkv behövs inte tas ned 
- Vkv transporteras i luften till nästa placering 
- Vkv monterar ner sig själv 
- Vkv är en robot som står still i 25 år och sen kan gå vidare (till ny plats, 

återvinningsstation etc) 
- Vkv är som ett teleskop – utdragbart/indragbart 
- Vkv kan återvinnas överallt vilket innebär att inte transport behöver ske 

 



 95

Bilaga 8 – Tillståndsprocessen 
I) Inledningsskeende (Vindlov, 2009): 

a) I inledningsskedet börjar det med att ”planeringsförutsättningar” så som 
vindläge, elnät, lagar angående markåtkomst diskuteras.  

b) ”Infrastrukturintressen” så som telekommunikation, vägar, järnvägar och 
kraftledningar påverkar givetvis av vindkraftverk och här diskuteras hur 
infrastrukturen skall behålla sin värdighet.  

c) I avsnittet ”Natur, kultur och landskap” diskuteras vilka skyddade 
naturområden som måste tas hänsyn till vid eventuell etablering. Vindkraftens 
påverkan på landskapbilden undersöks även. 

d) Hälsa & säkerhet” hanterar säkerhetsaspekter så som ljud och skuggor men 
även information om riskavstånd m.m. 

e) ”Annan näringsverksamhet” avhandlar andra näringsverksamhetsintressen 
som turism och jordbruk och ser hur den kan påverka och blir påverkad av ett 
eventuellt verk. 

 
II) Prövningsprocessen (Vindlov, 2009): 

a) I Miljöbalktillståndet ingår det olika steg. Den part som vill driva ett verk 
skall lämna in ett samrådsunderlag (redogörelse för verksamheten som 
planeras) till länsstyrelsen. Tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) görs en tillståndsansökan. Även denna skickas till länsstyrelsen och 
det är dem som tar beslutet. Här kan en ekonomisk säkerhet komma att finnas. 

b) Kommunens tillstyrkan måste finnas för att ett verk skall få resas. Redan vid 
samrådan skall kommunen delge sin uppfattning så projektören inte drar på sig 
onödiga kostnader. (detta med undantag om regeringen tillåtit verket enligt 17 
kap. miljöbalken). 

c) Detaljplan har kommunen i sitt ansvarsområde. Inom denna rymmer frågor så 
som byggrättens utbredning gällande höjd och sida, markens vegetation, 
högsta nivå på tänkbar störning från verken. 

d) Elkoncession görs av Energimarknadsinspektionen och medför för 
användaren att bygge får göras inom ett viss område och använda spänning 
upp till en gräns. För att en inspektion skall kunna äga rum görs en samråd, 
som nätbolaget har ansvar för, och sedan är miljökonsekvensbeskrivning 
(MBK) som lämnas till Energimarknadsinspektionen för beslut. 

e) Tillstånd enligt kulturminneslagen kan behövas om exempelvis fornlämning 
som är skyddade enligt denna lag finns. De flesta kända fornlämningarna finns 
registrerade i Fornminnesregistret (FMIS) och bör undersökas snarast av 
projektören. 

f) Ledningsrätt kan tänka behövas om elnät dras över annan mans mark 
g) Övrigt: prövning av tillhörande anläggningar i vattenområden så som 

exempelvis vägar eller kablar kan behövas om de befinner sig i vattenområden 
så som exempelvis kärr, sjöar m.m.  Går bygget genom skyddade områden, så 
som exempelvis naturreservat, kan tillstånd eller dispens för dessa behövas. 
Den sistnämnda beprövas av länsstyrelsen eller i vissa fall kommunen. 

 
III) Bygg, drift och nedmontering (Vindlov, 2009): 

a) Bygganmälan görs senast tre veckor innan byggstart och behandlar uppgifter 
sås om byggherrens namn, byggnationens omfattning och tidplan, projektets 
art m.m. När bygganmälan inkommit tillkallas ett byggsamråd för att se vilka 
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kontroll av samhällskraven som behövs göras och en kvalitetsansvarig 
ansvarar för att dessa genomförs. Byggherren har även en kontrollplan som 
skall utföras under byggprocessen. Ett slutbevis att kontrollplanen är 
genomför fås när alla intyg är inskickade och byggherrens åtaganden enligt 
kontrollplanen är uppfyllda. 

b) Anmälan till flyghinderdatabas skall göras minst fyra veckor innan resning 
av verket och görs till Försvarsmakten. 

c) Logistik och transporter behöver undersökas närmare då lasten som skall 
färdas på vägarna inte är den vanliga. Transportören skall skicka intyg på tänkt 
färdväg där fri höjd och viktangivelser klarar lasten, som skickas till 
Trafikverket för bedömning. I Sverige kan det saknas de rätta transportmedlen 
och regler om hur länge ett utlandsregistrerat fordon får stanna i Sverige sköts 
även det av Trafikverket enligt Cabotagereglerna. Transportören är även 
ansvarig för att se till att det inte finns något som tillfälligt kan påverka 
fordonets väg, så som akuta vägarbeten. Även tillstånd till allmän väg kan 
behövas och vägar kan behövas göras, detta sköts även det via Trafikverket. 

d) Kontroll och tillsyn behöver göras när tillstånd fåtts för vindkraftverket. 
Årligen skall en miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten och där ska 
det redovisas åtgärder som åtagits för att uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet. 
När verksamheten bedrivs är det i deras ansvar att ur ett människa- och 
natursynpunkt se till att inget/ingen kommer till skada. Det är i deras ansvar 
att kontrollera, planera, motverka/förebygga att sådant inte inträffar, detta 
både enligt miljöbalken men även förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll (FVE). Rutiner för kontroll av utrustningen 
m.m. ingår även i dennes ansvar. Dokumentation är inte alltid ett krav men 
kan vara bra att ha och följa driftinstruktionerna. Egenkontroll är 
verksamhetens ansvar att utföra på korrekt sätt, enligt FVE, och vid brister kan 
tillsynsmyndigheten begära att ett kontrollprogram upprättas. 

e) Nedmontering sker förmodligen efter verkets tekniska livslängd på 20-25 år. 
Kraven regleras oftast efter miljötillståndet. I vissa fall ställs ekonomisk 
säkerhet för återställningskostnad efter verkets uttjäning och detta görs då av 
tillståndsmyndigheten. Varken staten, kommuner, landsting eller 
kommunalförbund behöver ställa någon säkerhet. PBL innefattar inget om 
ansvar för nedmonteringen. 
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Bilaga 9 – Aktörernas verksamhetsområden 

Aktörer
Statlig  

myndighet
Organisa-

tioner
Till-

verkare
Projek-

törer
Elleveran

törer
För-

medlare

Nedmonter-
ing och 

underhåll
Återvin-

ning

Begagnad
e 

vindkraft
Försäkring

s-bolag Övriga
Advise x
AWEA x
BWE x
Vindbruk - 
CVI x

Miljöansvar 
AB

x

Danish Used 
Windturbines 
Trading Ltd

x

E.ON x
Enercon x
Energi-
myndighete x

EWEA x
Fortum x
Förenad kraft x
Föreningen 
Svensk 
Landskapssky
dd

x

GE x
Green-Ener-
Tech Aps x

H.J. Hansen x
Hexacon AB x
IF x
Kommun och 
länsstyrelse x

Kooperativ x
Lantbrukarnas
Riksförbund – 
LRF

x

ar x
Markägare x
Naturvårds- 
verket x

Nordic Crane 
Wind AB x

Nordisk 
Vindkraft x

Nätverket för 
vindbruk x

Vindkompanie
t x

Patent- och 
registrerings- 
verket
Planerings-
myndigheter x

Repowering 
Solutions x

Samhället x
Siemens Wind 
Power x

Stena Metall x x
Svelands 
Sakförsäking 
AB 

x

Svensk Energi x
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Aktörer
Statlig  

myndighet
Organisa-

tioner
Till-

verkare
Projek-

törer
Elleveran

törer
För-

medlare

Nedmonter-
ing och 

underhåll
Återvin-

ning

Begagnad
e 

vindkraft
Försäkring

s-bolag Övriga
Svensk 
Vindenergi x

Kraftnät x
SVIF – Svensk
Vindkraft-
förening

x

Triventus x
Trygg-Hansa x
Vattenfall x
Vertical Wind x
Vestas x
Wickman 
Wind AB x x

Vind Invest x
Windbrokers x
Vindlov x
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Bilaga 10 – Underområden för konceptgenerering 
Nedmontering av komponenter 
Nedmonteringsprocessen – kan den förbättras? Här diskuteras och brainstormas det 
fram alternativa sätt att få ned komponenterna från deras ursprungliga plats till 
marken. Hur går isär plockningen till? Hur är de olika delarna fastsatta? Vilket 
material används? Hur kan vindkraftverket designas för att förkorta tidsåtgången vid 
nedmontering? Vilka metoder är billigast? Vilka metoder är miljövänligast?  
 
Bortforsling av komponenter 
Bortforsling av komponenterna görs idag med lastbilar. Lastbilarna behöver vara 
olika stora beroende på storleken på komponenterna som skall forslas: större 
komponenter medför dyrare frakt. Kan transporten av komponenterna göras på något 
annat sätt? Vilka verktyg behövs? Vilka metoder finns? Vilka aktörer? Vad är den 
stora kostnaden? Vad ska bortforslas? Kan något användas till att återställa marken? 
Var placeras vindkraftverk och hur många återvinningsstationer tar sådana mängder 
material?  
 
Återställande av mark   
I detta område är det i stor utsträckning regler och förordningar som påverkar i vilken 
grad återställande skall göras. Intressant är om vad som är bäst för naturen beroende 
på vilken mark vindkraftverket är placerat på, vilket innebär att flera olika lösningar 
kan finnas. Vilka metoder skulle man kunna ändra på för att göra denna procedur 
bättre för miljön, billigare för ägaren och snabbare? 
 
Återvinning av komponenter 
Detta område innebär mycket materiallära och kunskap om tillverkningsprocesser. 
Detta medför att olika tankar kommer presenteras runt funderingarna snarare än 
direkta åtgärder. Förslag på funderingar är: Vilka material är svåra och varför är de 
komplicerade att återvinna? Hur skulle detta kunna förbättras? Kan något material 
bytas ut? Kan någon ny legering göras? Vad för egenskaper är eftertraktade? Vad 
skulle hända om andra nedmonteringsmetoder används, så som sprängning? Påverkas 
återanvändningen av detta? 
 
Hur hanteras vindkraftverken?  
Två stora skillnader på förfarandet för nedmontering är om verket skall återvinnas 
(kan därmed ”förstöras”) eller om det skall återanvändas för en andrahandsmarknad 
(måste då ”förflyttas”). I det första fallet är det viktigast att material behålls för sig 
själva och därmed kan återvinnas på mest korrekt sätt. I fallet då verket återanvänds 
måste komponenterna behållas intakta. Därmed behövs en extra nivå av säkerhet för 
att säkerställa att verket är i samma sikt när det anländer till sin nya plats som på sin 
dåvarande plats. 
 
Tjänst aspekter 
Kan det finnas intresse hos tillverkaren att ha en service/nedmonteringstjänst? Detta 
innebär att tillverkaren återkopplas när ett verk skall tas ned och kan då vara aktuellt 
för att sälja ett nytt (om det är generationsbyte). Även vid enbar nedmontering kan det 
finnas i tillverkarens intresse att återkopplas till nedmonteringen. Att tillverkaren 
kopplas återkopplas och därmed tar hand om sina produkter medför även en vilja att 
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göra tillverkningen så ”bra” som möjligt. Detta kan tänkas driva på utvecklingen mot 
ett mer ekonomiskt och miljövänligt håll. 
 
Finansiella aspekten 
Om pengarna är problemet, att nedmonteringen är dyr, kanske vindkraftverken kan 
”tjäna” in de pengar någon annanstans? Så som att förena 3G- master med 
vindkraftverk. Här handlar det om att sprida tanken från det konventionella 
vindkraftverket och se hur det skulle kunna generera mer pengar i något som inte är 
verkets egentliga funktion. 
 
Även värdet på produkten kan ändras om man exempelvis skulle lyckas sammanstråla 
två funktioner i en produkt. Säg exempelvis att det börjar användas flitigt 3G master i 
toppen av vindkraftverk precis så som Naturvårdsverket (2004) rekommenderade. 
 
Miljöaspekten 
Miljöaspekten på en given produkt utreds oftast med en Livscykelanalys (LCA). 
Detta är ett omfattande arbete och inget som medges för tidsramarna för detta arbete. 
Intressant är därför att se på redan existerande LCA, från exempelvis tillverkare eller 
tidigare exjobb, och använda sig av deras resultat för att se hur processen kan 
förbättras. 
 
Aspekter så som förbättring av underhåll och service på konstruktionen kan tänkas 
medföra längre livslängd och är därför intressant ur miljö, men även den finansiella, 
aspekten. 
 
Konstruktionsaspekt 
Istället för att fokusera på nedmontering så funderas det här över hur konstruktionen 
för ett nytt vindkraftverk kan göras bättre ur nedmonteringsaspekten som sker 25 år 
fram i tiden. Det kan även tänkas att konstruktionen är en design så att 
många/samtliga delar kan bytas ut och vindkraftverket därmed kan hållas vid liv 
mycket längre. Detta skulle generera en procentuellt lägre kostnad vid nedmontering 
då verket kan användas längre.  
 


