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NYA PROJEKT

SolarBikesharing
HVV har lämnat in en ansökan till VINNOVA där vi söker finansiering 
till projektet SolarBikesharing. Projektet syftar till att utveckla ett sol-
cellsdrivet moduluppbyggt lånecykelsystem för elcyklar och elmopeder 
med kringtjänster. Efter utveckling och test av systemet med Ludvika 
som pilotarena ska konceptet kommersialiseras internationellt. 
 
Målet med projektet, som pågår under två år from augusti 2012, är att 
underlätta och effektivisera persontrafiken i städer och minska städers 
miljöpåverkan.   
 
Deltagande aktörer i projektet är bl.a Monark Exercise, Idéteknik,  
altPOWER, WEB och Högskolan Dalarna.

Kostnads- och miljöeffektivt 
flerfunktionellt energilager 
Energimyndigheten har beviljat finansiering för en förstudie till  
projektet Kostnads- och miljöeffektivt flerfunktionellt energilager.  
Målet med förstudien är att utvärdera och klarlägga om man på ett  
kostnads- och miljöeffektivt sätt med energilager kan kombinera  
reservdrift vid elavbrott med energilagrets fördelar i smarta  
energinät (Smart Grids) under normala driftsförhållanden.

Deltagande aktörer är VB Energi och ABB.

Är du intresserad av att medverka i något av dessa projekt 
eller har du en egen idé? Hör av dig till High Voltage Valley.

Stenas snurror ger snurr lokalt

Fakta Vindpark Saxberget
Vindkraftverken på Fjällberget och Saxberget 
producerar varje år omkring 110 000 000 kWh 
elektricitet. 

Det motsvarar:
•	 Behovet av hushållsel för 24 000 hushåll  
 eller ca 5 500 eluppvärmda villor per år.
•	 Minskade utsläpp av kväveoxider,  
 ca 110 ton.
•	 Utebliven kolbrytning, ca 44 000 ton.
•	 Minskade utsläpp av koldioxid  
 motsvarande 44 000 bilar per år.
•	 Minskade utsläpp av koldioxid med  
 ca 100 000 ton årligen.
•	 Minskade utsläpp av svaveldioxid med  
 drygt 110 ton.
 
Källa 
http://stenarenewable.se/projekt/fjallberget 

Stena Renewable har en långsiktig plan för Saxberget. 
- Servicekontraktet med Vestas, som levererar vindkraft-
verken, är tecknat till 2020. Vi arbetar med långsiktiga 
förhållanden till våra leverantörer och hoppas naturligtvis 
att vi får fortsätta investera i regionen. Vårt mål är att bygga 
40 turbiner per år i Sverige och de kommer att skapa både 
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt där de investeras.

Sjutton stycken vindkraftverk tornar sedan några år upp sig på 
Fjällberget/Saxberget. Parken är Stena Renewables första och största 
vindkraftpark och har visat sig vara en god investering med en hög 
produktion och tillgänglighet.

- Idag producerar anläggningen cirka 110 000 000 kWh vilket motsvarar förbruk-
ningen i 24 000 hushåll, berättar Anders Rylin, operativ chef på Stena Renewable. 

Stena Renewable satsar stort på vindkraft runt om i Sverige. I början av 2013 
kommer man totalt att ha tagit i drift 86 vindkraftverk som tillsammans 
producerar 0,6 TWh. 
- Det motsvarar den hushållsel som förbrukas i hela Dalarna, säger Anders Rylin.
 
Vindkraftsparken på Saxberget initierades från början av lokala initiativ till-
sammans med Vindkompaniet O2. Flera lokala aktörer samarbetar i dag med 
Stena Renewable i projektet.
- Vi har ett samarbete med VB Elnät som har eldriftsansvar. Kommunen sköter 
friluftsområdet. Dick Almgren Transport i Grängesberg sköter snöröjning och 
väghållning. 

Anders Rylin kan inte säga exakt hur många arbetstillfällen vindkraftsparken 
har genererat i regionen, men i Vetlanda bygger Stena just nu 32 vindkraftverk 
och där anställer man sex servicetekniker lokalt för projektet. 
- Till det kommer ju själva investeringen på cirka 1,3 miljarder som är Vetlandas 
största industriprojekt någonsin och kommer stå för 70 procent av kommunens 
elbehov. Det skapar förstås både arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt både 
under byggnation och långsiktigt under drift, säger Anders Rylin.



HIGH VOLTAGE VALLEY

High Voltage Valley är arenan där olika aktörer och kompetenser 
samarbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom 
elkraftteknik.

Tillsammans skapar vi tillväxt.

Företag + Högskolor + Samhälle = HVV
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Telefon: 0240 - 56 55 10  •  info@highvoltagevalley.se

Tillväxt och hållbarhet är temat för  
årets Powerful Innovation Day
I dagarna kommer inbjudningarna till årets Powerful Innovation Day 
att trilla ner i folks brevlådor och inboxar. Dagen kommer att hållas 
den 27 september, i samband med att Samarkand2015 firar sitt 
10-års jubileum, på Folkets hus i Ludvika.
 
I år kommer vi att ta utgångspunkt i energieffektivisering och omställning till 
förnybar energi. På programmet, som ännu enbart är preliminärt, står bland 
annat Tommaso Auletta som är ansvarig för ABB:s nya specialistgrupp med 
energieffektiviseringskonsulter, Energy Efficiency. Han kommer att berätta om 
vikten av att lyfta energieffektivisering till en strategisk fråga på företaget, vilka 
vinster det kan ge i form av ökade besparingar och minskat underhåll. 

Dagen kommer även att bjuda på mycket interaktion mellan deltagarna. 
- Vi vill att Powerful Innovation Day ska vara en dag för explosivt idéutbyte 
och kreativitet mellan människor från olika delar av näringslivet, med olika 
bakgrunder och erfarenheter. Vi tror att det är då som nya idéer och lösningar 
uppkommer, säger Erika Jansson på High Voltage Valley.

Håll utkik på bloggen där vi uppdaterar med nyheter hela tiden.
www.highvoltagevalley.se/PID2012

Powerful Innovation Day 2012
Datum 27 september
Tid 9.30 - 16.20. OBS! preliminärt!
Plats  Folkets hus, Ludvika.
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