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BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET är 
det ökande fokus på att bygga 
noll- eller plusenergihus. Det vill 
säga fastigheter som själva genere-
rar samma mängd energi som det 
förbrukar, och helst genererar ett 
överskott. Utvecklingen går tydligt 
mot att detta överskott inom en 
inte alltför avlägsen framtid regel-
mässigt kommer att kunna säljas 
tillbaka via nätdistributörens nät.

Initiativtagare till vindkraftpro-
jektet har varit Olle Åkerstam och 
Jonny Hedman, båda medarbetare 
på NCC. Projektet började redan 
för ett och ett halvt år sedan.

– Vi började inventera markna-
den för vindkraftverk som kunde 
monteras uppe på hustak. Här är 
det mycket man måste ta hänsyn 
till. Bland annat vad gäller buller 
och vibrationer, säger Jonny Hell-
man miljöchef för två av NCCs 
affärsområden.

De insåg ganska snart att ett 
vindkraftverk med vertikal rotor 
var det enda realistiska alternati-
vet för denna tillämpning. NCC 
valde ett kraftverk på 2,5 kW från 
kanadensiska Enviro-Energies. Det 
kan starta vid så låga vindhas-
tigheter som 2 m/s och passar 
NCCs fastighet väl, eftersom den 
genomsnittliga vindhastigheten på 
platsen är relativt låg.

Kraftverket som nu är i drift på 
taket av NCCs huvudkontor är ett 
samfinansierat pilotprojekt mellan 
IVL Svenska Miljöinstitutet och 
NCC Property Development. 

IVL har bland annat bidragit 
med att ta fram datorsimule-
ringar på hur vindförhållandena 
är i Solna och runt byggnaderna. 

Eftersom bebyggelse påverkar 
vindfältet kommer kunskaper om 
detta vara viktiga i framtiden. För 
att satsningar på takmonterad 
vindkraft ska fungera och bli van-
liga i framtiden krävs det att man 
tar detta i beräkning vid stadspla-
neringen.

– Tanken med projektet är att 
underlätta etablering och sprid-
ning av småskalig vertikal vind-
kraft förlagd på byggnader, säger 
Åke Iverfeldt på IVL.

Han konstaterar att tekniken 
ännu så länge inte är mogen och 
att det saknas praktisk erfaren-
het av hur lagar och regler bäst 
ska tillämpas för uppförande av 
kraftverk monterade på fastighe-

ter. Det finns ett stort intresse på 
marknaden, men osäkerheten gör 
att många tvekar.

Därför är detta projekt ange-
läget och Åke Iverfeldt hoppas att 
erfarenheterna från detta projekt 
kan bidra till att fler vågar satsa.   

Även Jonny Hellman kan 
konstatera att vindkraftverk för 
montering i urban miljö är en ny 
företeelse och är en ung teknik.

– Vad jag vet är det ingen som 
tidigare gjort ett fullskaletest i 
stadsmiljö. Just den här modellen 
har bara sålts i två exemplar före 
oss.  

Vindkraftverket kostar cirka 
200 000 kronor inklusive inverter 
och frakt. Vid en vindstyrka på 
4 m/s levererar vindkraftverket 
en effekt på 145 W, vilket skulle 
kunna ge en elproduktion på 1 
000 till 1 500 kWh per år. Vid 8 
m/s är siffran 650 W.

– Våra mätningar visar att vi 
har en genomsnittlig vindhastig-
het på 3 till 3,5 m/s på vårt tak, 
säger Jonny Hellman. Placeringen 
är med andra ord inte optimal, 
men vi tror att vi kommer få 
många värdefulla erfarenheter av 
projektet. 

ANDERS EKEGREN, ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden i Solna, 
som bland annat bidragit med att 
ordna bygglov, anser att projektet 
är viktigt. Han ser en stor poten-
tial i egenproducerad el från sol 
och vind i urban miljö.

– Vi upplever att stadsmän-
niskor är intresserade av miljö-
frågor. Samtidigt vet vi att buller 
från storskalig vindkraft mött 
motstånd ute i landet. Därför är 
erfarenheterna om bland annat 
ljud och vibrationer från detta 
projekt viktiga.

NCC testar vindkraftverk mitt i staden
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Idag ökar behoven hos Sveriges energibolag av 
att kunna bidra till ett bättre energiutnyttjande i 
fastigheter och hos industrin. Vi har samlat ett antal 
smarta energilösningar, speciellt anpassade för 
behoven hos energibolag.
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om vår energisatsning på .
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”Vad jag vet är det ingen som tidigare 
gjort ett fullskaletest i stadsmiljö 
Jonny Hellman, NCC

Taurus Energy medverkar 
till en kostnadseffektiv och 
miljövänlig produktion av 
etanol från skogs- och  
jordbruksavfall

www.taurusenergy.eu
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