entreprenörer

Han bygger små vindkraftverk som inte
Jordbruksmark norr om Kalmar

Totalareal ca 65 ha, varav ca 60 ha inäga/åker och 4,5 ha

Det var helt enkelt dags att göra något roligt, påpekar han och skämtar om
den lite sorglösa ingången i vindkraftprojektet.
– Det kunde inte vara så svårt, tänkte
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27det var mer komplicerat än så.

– Det var dags att göra något roligt, förklarar Bo-Henrik Karlsson i
Vadensjö med ett smil.
För sju år sedan gav han sig i
kast med idén att skapa små vindkraftverk som inte kräver bygglov.
Nu har han sålt sitt första verk,
och funderar som bäst på hur han
går vidare, från hantverk till större
produktion.
Det blåser rejält på Rönneberga backe
när På Landet hälsar på. Han bor med
familjen i en gammal folkhögskola från
1890-talet, med storslagen utsikt över
slätten. Och fritt blås för västvinden. En
ideal plats att utveckla vindkraft.
Bo-Henrik Karlsson har väl inte given
bakgrund som energientreprenör. Han
har pluggat statsvetenskap och religionshistoria på universitetet, jobbade under åtta år på IBM i England, därefter en
period på en av topphögskolorna inom
handelsvärlden, Insead i Fontainebleau
utanför Paris.
Han har också varit IT-entreprenör,

– Jag började med ”rysk ingenjörskonst”
på första prototypen, det vill säga att
överdimensionera allt, säger Bo-Henrik
Karlsson.
FOTO: karsten bringmark
men sålde till slut sin andel i IT Consultancy AB. Det gav också en grundplåt
när han och hustrun Sidonie slog sig ner
i Vadensjö och han började fila på vindkraftidén. Idag har de ett inregistrerat
varumärke, Villavind.

Med forskarhjälp från Lunds tekniska högskola, Robert Szasz, specialist
på aerodynamik och Mats Alakula och
Avo Reinap som jobbar med generatorer,
började han utveckla idén.
Bo-Henrik Karlsson var inriktad på en
alldeles egen nisch; små, enkla verk som
inte kräver bygglov.
– En bygglovskostnad på 30 000 kronor kan ju ta bort incitamentet att satsa
på vindkraft.
– Enligt reglerna får då verket ha en
rotordiameter på högst tre meter, vara
högst 20 meter högt och placeras så att
det kan falla inom tomtgränsen.
Men problemet med en konventionell
rotor var att den gav begränsad effekt,
bara 2000-3000 kilowattimmar per år.

Fast det fanns ett kryphål i reglerna
som öppnade för betydligt bättre resultat.
– Jag vände rotorn, skapade en vertikal turbinAnders
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du hälften av årsbehovet för en eluppvärmd normalvilla.
Verket blir dessutom inte mer än tio
meter högt.
Kompletteras sedan vindenergin med
solpaneler om tio kilowatt har man
goda förutsättningar att klara hela energibehovet för villan, påpekar han.
Det ska påpekas att solenergin är det
andra benet i hans företagsamhet. Han
importerar solpaneler, bland annat från
Singapore, och intäkterna är en del i
pusslet att utveckla vindkraftverken.
Men det är med små medel, och på
hantverksmässig nivå han utvecklat
idén. Någon hall finns inte i hemma i
Vadensjö, däremot en anspråkslös liten
snickarbod, stor nog att rymma en vind-

Gård 49 ha Linderöd

Linderöd. Stenhus från 2008 om 240 kvm och 6 rum/kök
med öppen planlösning och ryggåstak. Skogsmark om 35
ha och ca 5 700 m³sk, åkermark 8,5 ha. Mycket bra jakt

virkesförråd om ca 4 500 m³sk.
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kräver bygglov
tunnel i miniformat, 1,5 meter lång.
Han berättar också om den goda hjälpen han fått av företag i bygden.
– Här finns resurser. I Landskronatrakten har det funnits mekanisk tillverkning ända sedan Enoch Thulins dagar.
Jag har bland annat haft hjälp av Jöns
Holmbergs Vagn & Mekaniska AB i Annelöv. En verkstad för lastbilar och traktorer och de har svetsar och allt.
Stor hjälp fick han också av Olle Olsson på numera nedlagda Härdplatsteknik i Västra Karaby.
Att bygga vindkraftverk betyder att

han måste ta höjd för rejäla stormvindar.
– Jag började med ”rysk ingenjörskonst” på första prototypen, det vill säga
att överdimensionera allt. Vid ett tillfälle var det vindbyar på upp till 33 sekundmeter, och oj vad det skakade!
Nu satsar han på 40 centimeters stålrör med åtta millimeters gods, samt armeringsjärn och betongfyllnad upp till
hälften av rörets höjd.

Verken är dessutom försedda med två
bromsar, en elbroms som justerar för optimalt varvantal och ett datorstyrt nödstopp som löser ut långsamt vid 250 varv
per minut.
I fjol sålde han sitt första vindkraftverk som nu installeras på en gård i Marieholm, och Bo-Henrik Karlsson konstaterar att det finns klar marknad för hans
”villavind”.
Ett demonstrationsverk med dekal vid
E 6:an har gett en del förfrågningar och
listan på intresserade köpare växer.
– Jag har några som väntar, cirka 35 i
postlådan, såväl lokalt som folk uppåt
landet, bland annat Halland och Göteborg.
Hans bygglovsbefriade vindkraftverk

har också prisats som en lovvärd innovation. 2012 mottog han Skapa-diplomet,
som är instiftat till Alfred Nobels minne.
Så Bo-Henrik Karlsson står nu på tröskeln, om han ska dra igång en större
produktion.
– Legotillverkning eller egen fabrik,

Så här ser ett vindkraftverk ut som Bo-Henrik Karlsson byggt. 
det är frågan. Det hade ju varit riktigt
kul att starta en fabrik, men det är också
en risk. Och var hittar man kapitalet?
Samtidigt efterlyser han ett statligt
stöd som skulle gjort stor skillnad. Idag
finns ett statsbidrag på 20 procent för
privatpersoner och 30 procent för företag som installerar solpaneler. Det vore
logiskt att samma förutsättningar gällde förnybar vindkraft, påpekar han.

– Det skulle till och med kunna rymmas i regeringens solcellsanslag.
Totalt anslår staten 1 395 miljoner
kronor i installationsbidrag till solpaneler 2016-2019.
På en vindkraftinstallation om
160 000 kronor kan statsbidraget betyda
mycket. Fler husägare ”med fritt blås”
hade satsat, påpekar han.

Bygg dina drömmar i sommar!

Hitta ditt närmaste byggvaruhus på
www.optimera.se
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