
I Slutet av 60-talet blev lilla 
Burträsk utanför Skellefteå interna
tionellt känt bland motorentusiaster. 

Här hade nämligen Kjell Lindskog och 
en kollega dragit igång tillverkning av 
racerbilar av yttersta toppklass; bilar från 
deras stall vann två Europamästerskap. 
Fram till början av 70talet tillverkade de 
omkring 250 bilar som numera räknas 
som klassiker. 

Under de följande decennierna riktade 
Kjell Lindskog sin innovationskraft åt 
helt andra, och vitt skilda, områden. Han 
ligger bakom bland annat den vikbara 
slalomkäppen, som är etablerad sedan 
länge, och var tidigt ute med att ta fram 
såväl tennisracket som hockeyklubbor av 
komposit. I de senare fallen var han dock 
lite väl tidigt ute, och marknaden var inte 
mogen för det nya materialet. 

deStO bättre gicK det för honom med 
den spårbara värdeväskan som dessutom 
förstör pengarna om någon försöker öppna 
väskan med våld. Denna typ av väska 
 används numera i 22 länder, och har 
tydligt bidragit till att rånen mot värde
transporter har minskat dramatiskt. 

Nu har Kjell Lindskog, som fyller 80 år 
i sommar, riktat blicken mot vindkrafts
branschen. 

– Jag fick höra talas om att ingen 
lyckats lösa problemet med avisning av 
rotorbladet på ett bra sätt. Det kunde jag 
förstås inte låta bli att titta närmre på, 
säger Kjell Lindskog och skrattar. 

Han såg att det skulle arrangeras en 
konferens om just vindkraft i kalla klimat 
– precis, Winterwind – och anmälde sig 
direkt till den. Året var 2014 och på kon
ferensen upplevde Kjell Lindskog hur ”alla 
var arga på leverantörerna som inte kunde 
ta fram ett bra system för avisning”.  

Han råkade hamna bredvid SvenErik 
Thor, som då var forskningsansvarig på 
Vattenfall vindkraft, vid konferensens 
middag, och lyckades snabbt övertyga sin 
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bordsgranne om att det skulle gå att an
vända samma typ av kopparväv som finns 
i värdeväskor för att hantera isproblemet 
på vindkraftverk. 

även energimyndigheten lockades av 
planerna och gav det nybildade bolaget, 
som då hette heter Lindskog Innovation, 
finansiellt stöd. Efter några års utveckling 
fanns en lösning redo att testas. De försåg 
ett fullstort vindkraftverk med den och 
jämförde resultatet med två andra verk 
som stod precis intill: ett utan avisning 
och ett med en standardlösning. 

– Det var ingen tvekan om att vårt sys
tem fungerade mycket bättre än standard
varianten, säger Kjell. 

Deras koncept bygger på att koppar
väv appliceras med så kallad ”epoxypreg”  
– samma typ av material som används 
i rotorblad – i paneler på rotorbladen. 
Väven i sig används för att styra tempe
raturen så att panelerna kan härda fast 
ordentligt.  

Med hjälp av väven går det till börja 
med att detektera isbildning – det är i 
grund och botten samma teknik som 
gjorde att värdeväskorna kunde registrera 
uppbrytningsförsök. Samma väv används 
sedan för att värma bort isen. 

Tack vare att kopparväven appliceras 
i moduler – 22 paneler per blad – så går 
det att se till varje del av rotorbladet får 
rätt uppvärmning. Behovet skiljer sig 
nämligen väldigt mycket mellan de yttre 
och inre delarna.  

Vindkraftverket kommer dessutom 
att kunna fortsätta användas även om 
det skulle uppstå problem i någon av de 
enskilda sektionerna. 

– Förra året, när många hade väldigt 
stora problem med nedisning, var det 
många verk som stod nedfrysta trots att 
de hade avisningssystem. En standard
lösning är mycket mer sårbar än vår. 

SKellefteå Kraft var tidigt intres
serade av lösningen, och energibolaget 
 engagerade sig i de praktiska testerna. 
 Under vintern kommer de och bolaget 
– som har bytt namn från Lindskog Inno
vation till Linnovation – att testa systemet 
ännu hårdare än tidigare och produktifiera 
lösningen, något som Vinnova är med och 
finansierar. 

– Jag vet mycket väl hur det är när man 
kommer med något helt nytt; det är som 
ett berg man ska över när man ska över
tyga marknaden om att det är intressant. 
Därför kör vi noggranna tester så att det 
går att se tydliga resultat. Skellefteå Kraft 
har i alla fall insett potentialen, och förstår 
att den här lösningen kommer kunna göra 
att de kan producera mer och minska 
skadorna på verken, säger Kjell. 

Genom att värma upp kopparväven 
öppnas nämligen möjligheter att göra 
lagningar även vintertid, eftersom den gör 
att det går att styra temperaturen på det 
sätt som behövs för att en reparation ska 
härda ordentligt. 

– Mikrosprickor är ett vanligt problem 
på rotorblad, och om man lagar dem i ett 
tidigt skede kommer bladen att få betyd
ligt längre livslängd. 

möJligheterna att förlänga 
service och underhållssäsongen har ökat 
ytterligare tack vare en annan innova
tion som Kjell Lindskog har tagit fram 
parallellt med avisningssystemet: en 
arbetsplattform med väggar och tak som 
ska hissas upp i vindkraftverk. 

– Med plattformen, som rymmer 
bland annat bekvämligheter som toalett 
och mikrovågsugn, skapar vi en arbets
miljö som gör det praktiskt möjligt att 
utföra ett jobb på de höjderna även vinter
tid. Vi förlänger säsongen för service och 
underhåll, och skapar samtidigt betydligt 
bättre förutsättningar för att utföra de 
akut insatser som vi aldrig kommer ifrån. 

Kopparväven som appliceras på rotorbladen  
har flera funktioner.

Den nya plattformen förbättrar arbetsmiljön vid service.
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