power for good

Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka
naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra nya positiva värden för alla i närområdet. Vi kallar det ”Power for good”. Nordisk Vindkraft har
byggt och bygger för närvarande vindkraftsanläggningar med en samlad kapacitet på mer än 400 MW vilket gör oss till ledande inom nordisk
vindkraftsutbyggnad.

Du håller säkert med oss när vi säger att världen står inför den gigantiska
utmaningen att klara en säker energiförsörjning på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Förhoppningsvis håller du också med oss om att förnyelsebar energi och vindkraft
är en avgörande del av lösningen och att nordisk energiproduktion kommer få en
allt viktigare roll att spela om ekvationen skall gå ihop i Europa – och globalt.

Kraft bakom orden
Nordisk Vindkraft är ledande inom vindkraftsutbyggnaden. Det är lätt att säga, men kan vara
svårare att bevisa. Med vår erfarenhet av att ha projekterat, byggt och driftsatt sju vindkraftparker
i Sverige på mellan fem och 48 verk, kan vi dock sätta kraft bakom orden.
Att vi dessutom genom Energimyndighetens försorg kunnat bedriva forskning som bidrar till snabb
vindkraftsutbyggnad i Sverige är ännu ett bevis på vår ledande ställning. Det handlar om alltifrån
det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till erfarenheter
av att utforma vindmätning och bygga fundament på ett smart sätt under arktiska förhållanden.
Vårt sätt att aldrig kompromissa med kvalitén inom alla faser av våra projekt är något vi blivit
kända för.
Nordisk Vindkraft ägs av RES, Renewable Energy Systems Ltd, och inom koncernen har vi
utvecklat och byggt 13 GW MW vindkraft. Hittills.

Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag med
kraften att vara ledande inom förnyelsebar energi på den nordiska
marknaden. Vi har siktet inställt på den nödvändiga omställningen
av samhällets energiförsörjning.
Vår enkla affärsidé är att kombinera all vår tekniska spetskompetens
och internationella erfarenhet med en stark lokal förankring.
Vår lika enkla filosofi är att enbart ömsesidigt förtroende kan leda till
fler miljömässigt och ekonomiskt framgångsrika vindkraftsprojekt.

Matilda Afzelius, CEO

Utveckling, ömsesidig respekt
– och långsiktighet
Grundläggande och viktiga ord för all relation till närboende, lokalpolitiker, finansiärer och övriga
näringar. Det gäller även våra egna duktiga och engagerade medarbetare och självklart även våra
kunder och leverantörer.
Nordisk Vindkrafts produkter och tjänster kan vid en första anblick upplevas som komplexa.
En komplexitet som speglas i alla de människor och de sammanhang där vindkraft etableras och
producerar elkraft. Vi har lärt oss hur viktigt det är att ständigt arbeta med informationsspridning
och hitta de sammanhang och tillfällen som gör att det skapas en öppen och ärlig dialog. Globalt
som lokalt, stora som små frågor.
Ett givande samarbete och samexistens bottnar i en respekt för varandra, ett långsiktigt
gemensamt åtagande och ett ständigt pågående samtal. Nordisk Vindkraft finns kvar den dag
när kraftverken faller för åldersstrecket.
Ytterst handlar allt om förtroende människor emellan..

En vindkraftsetablering är alltid en lång process, men på det hela taget tycker jag att det har
fungerat bra. Nordisk Vindkraft har skött dialogen bra, de har varit lyhörda och vi har fått all
information vi behöver. Vi har försökt förstå dem och de har verkligen försökt förstå oss.
Vi är för vindkraften som sådan, den ger trots allt mindre påverkan än vattenkraft. På ett
nationellt plan vill vi samer samtidigt få tillfälle att stanna upp, få överblick och tänka till om
vad en större utbyggnad innebär.

”

Jan Rannerud, ordförande Malå sameby
Hornberget, Ytterberg och Åmliden vindkraftsanläggningar

”

Genvägar kan bli dyrköpta erfarenheter
Inledande noggranna vindmätningar är avgörande för en framgångsrik elkraftsproduktion. Därför
använder vi många geografiska mätpunkter och gör långa sammanhängande mätningar för att få en
så korrekt vinddata som möjligt. En viktig investering för att kunna göra de tekniska, miljömässiga
och ekonomiska bedömningar som krävs för en hållbar och lönsam vindkraft.
Klartext: tar man en genväg i denna del av utvecklingsarbetet riskerar den kommande produktionen
att bli en dyrköpt erfarenhet.
Eftersom kraven är, och måste vara, skyhöga präglar denna inställning hela projektet, faktiskt
ända fram till den dag anläggningen ska tas ur bruk. Detta oavsett om det handlar om lokala
samråd, upprättande av handlingar och underlag, val av teknik och infrastruktur, konstruktion och
byggnation, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, drift och underhåll, samarbetspartners och mycket,
mycket mer.
I vår värld lönar sig kompromisser helt enkelt inte.

De har inte snurrat så mycket som jag trodde, och så snurrar de sakta. Jag bor en kilometer från
anläggningen. När jag står här i köket och tittar ut, skymtar ett vindkraftverk mellan björkarna.
Ute på gården syns de mer från olika håll. Men det stör mig inte. De är inte vackra, men de är
mäktiga. Och så tycker jag om effekten - att de producerar ren energi.
Nordisk Vindkraft har skött kommunikationen riktigt bra. Det är ju svårt med information annars,
för folk lyssnar på olika sätt. De har också lyssnat och reagerat på våra åsikter, bland annat
ändrades placeringen av något vindkraftverk. När vi ställde frågor på samrådsmöten fick vi ofta
svar direkt och annars återkom de alltid senare.

”

Ella Hällsten, närboende i byn Aspliden, Malå kommun

”

Vindkraftparker som vi byggt
Våsberget, Gävleborgs län (2017)
8 vindkraftverk med en total kapacitet på 27.6 MW, vilket motsvarar hushållsel till 32 000
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 76 000 ton.
Sidensjö, Västernorrlands län (2015)
8 vindkraftverk med en total kapacitet på 144 MW, vilket motsvarar hushållsel till 75 000
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 380 000 ton.
Åmliden Västernorrlands län (2012)
29 vindkraftverk med en total kapacitet på 52 MW, vilket motsvarar hushållsel till 25 500
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 127 500 ton.
Kyrkberget Dalarnas län (2011)
10 vindkraftverk med en total kapacitet på 23 MW, vilket motsvarar hushållsel till 10 000
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 61 000 ton.
Ytterberg Västernorrlands län (2011)
22 vindkraftverk med en total kapacitet på 44 MW, vilket motsvarar hushållsel till 25 000
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 120 000 ton.
Havsnäs Jämtlands län (2010)
48 vindkraftverk med en total kapacitet på 95,4 MW, vilket motsvarar hushållsel till 50
000 svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 250 000 ton.
Håcksta Gävleborgs län (2008)
5 vindkraftverk med en total kapacitet på 10 MW, vilket motsvarar hushållsel till 4 500
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 27 000 ton.
Hornberget Västerbottens län (2007)
5 vindkraftverk med en total kapacitet på 10 MW, vilket motsvarar hushållsel till 5 000
svenska hushåll. Den årliga CO2-besparingen är 27 000 ton.
Beräkningarna är gjorda enligt “Koldioxidvärdering av energianvändning” utgiven av Energimyndigheten.

Hör gärna av dig till oss på 031-3395960 eller besök
oss på www.nordiskvindkraft.se/en.

