20

Redigering Kasper Astrup Saugmann | Layout Micha Vilslev og Christine Juul Petersen

Fredag 31. oktober 2014

Executive
Board
Programme

Bestyrelsesuddannelse
med fokus på udvikling,
værdiskabelse og strategi.
I en global virkelighed, hvor ”disruptive
innovation” udfordrer de kendte
forretningsmodeller, er det vigtigt løbende at
blive opdateret. INSEAD uddannelsen har givet en
masse inspiration og indsigt, som skaber værdi i
mit bestyrelsesarbejde.
Thomas Schnegelsberg
Direktør, Customer & Partner Experience, Microsoft Danmark
Bestyrelsesmedlem, Lauritz.com

Tel +45 2485 7797
board@businesskolding.com
www.businesskolding.com

Nicheselskab
får ny kapital
til høje vindmølletårne
Vækstfonden og flere private investorer er gået ind i Forida A/S,
som ser stort potentiale i ny højstyrkebetonløsning, der kan
nedbringe de høje omkostninger i vindmøllebranchen

Af Bjarne Bang

V

ækstfonden og flere private investorer er gået
ind i den nordjyske virksomhed Forida A/S, der efter flere
års udviklingsarbejde nu er klar
til at starte kommerciel produktion af en ny type
vindmølletårne,
som kan få omkostningerne
på vind-el ned.
Der er tale om høje hybridtårne med højstyrkebeton

i bunden og et traditionelt
ståltårn ovenpå. Konstruktionen betyder, at vindmølleejere
uden enorme ekstraomkostninger kan få højere tårne og
dermed større produktion,
fordi der er mere vind i højden.
Det er første gang, højstyrkebeton anvendes til mølletårne, og det kan skære toppen af
investeringen.
Det ansete magasin Windpower Monthly fastslog for
et par måneder siden, at det
næste spring i nedbringelsen
af vindmølleindustriens omkostninger, som bl.a. den store

mølleejer Dong har harceleret
over, skulle komme fra netop
tårnene. Og potentialet i dét
segment har fået Vækstfonden
til for første gang at gå ind med
egenkapital i en virksomhed,
der leverer til vindmølleproduktion.
“Det er det helt rigtige
produkt til branchens store
udfordring med at reducere
omkostningerne pr. produceret kilowatttime. Det er noget,
som alle vindmølleproducenter arbejder intenst med,” siger
bestyrelsesformand og medinvestor Finn Strøm Madsen.
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Adm. direktør, stifter og største
aktionær i Forida, Jan Karlsen,
er klar med et hybridkoncept,
der kan give højere og billigere
vindmølletårne.
PR-foto: Nicky Bonne

“Der er udfordringer med traditionelle tårne, når man kommer op i 140-160 meter eller
mere. Stålsektionerne bliver
f.eks. så store, at de er svære
at transportere på vejene. De
eksisterede betonløsninger giver meget store dimensioner,
som går ud over det visuelle,
men med vores koncept kan
vi bygge 180-meter tårne, hvis

25
mio. kr. har Forida A/S
fået tilført i ny kapital fra
bl.a. Vækstfonden

Han er tidligere koncernteknologidirektør i Vestas og er med
sine møllekompetencer kommet med i Forida i forbindelse
med en udvidelse af kapitalen
på over 25 mio. kr. fra bl.a.
Vækstfonden.
Manden bag Forida er adm.
direktør og storaktionær i
Forida Jan Karlsen. I 2001
etablerede han også Danmarks
største producent af elementer
i højstyrkebeton, Hi-Con, hvis
majoritet for otte år siden blev
solgt til Jydsk-Fynsk Kapitalanlæg.
Traditionelle ståltårne skal
– for at sikre stivheden i konstruktionen – typisk forstærkes med store mængder stål,
når tårnene kommer op over
125 meter. Det er ifølge Jan
Karlsen dyrt og giver meget
tunge komponenter.
“Vi har en løsning, hvor vi
i højstyrkebeton laver et tårn
og stiller en traditionel stålkonstruktion på f.eks. 60 meter oven på. Det er økonomisk

fordelagtigt og nedbringer den
samlede mølleinvestering med
5-6 pct.,” siger Jan Karlsen,
som for nylig har afsluttet et
flerårigt offentligt støttet udviklingsprojekt til 12 mio. kr.
med Aalborg Universitet og
Vestas som projektpartnere.
Den tyske mølleproducent

diameter ikke er større end de
ståltårne, vi laver i dag,” siger
han.
Foridas Jan Karlsen nævner som en stor fordel ved sin
patenterede løsning skalérbarheden: At betondelen af
vindmølletårnet uden problemer kan gøres højere, hvis
en vindmølleejer ønsker at få
løftet møllens rotor endnu højere op.
Forida består i dag af fire
medarbejdere, som står for
teknologien, men selskabet
estimerer, at når der om to år

7 års fødselsdag hos
Leisner Wine
Leisner Wine fylder 7 år. Det fejrer vi med en masse gode tilbud og
gratis smagsprøver på LØRDAG 1. NOVEMBER KL. 10.00

Finn Strøm Madsen, bestyrelsesformand, Forida
Enercon er allerede gået over
til betontårne på sine store
møller. Og adm. direktør Jens
Risvig Pedersen, ståltårnproducenten Welcon, bekræfter,
at han er langt i udviklingen af
et koncept til meget høje tårne
i beton.

FAKTA Forida - et selskab for Ida
 orida A/S’ navn er opstået ud fra pigenavnet Ida. StifteF
ren Jan Karlsen skulle finde på et navn, der bruges uden
for Danmark. Og da tankerne var høje om en teknologi,
der kunne give fremtidens generationer en grønnere
verden og en mere miljøvenlig energiproduktion, faldt
tankerne på hans på dét tidspunkt eneste barn – Ida. Så
selskabet er f o r I d a.
■■ De to andre børn må vente med at få et selskab opkaldt
efter sig.
■■ Jan Karlsen er største aktionær i Forida med hovedsæde
i Hjallerup, da han ejer 60 pct. af Forida Energy, som
fortsat har over 60 pct. af aktierne i Forida.
■■

BB

er kommet gang i salget og
egenproduktion af højstyrkebetonen, vil der være op mod
50 ansatte. I starten skal betonproduktionen ske hos underleverandører.
I første omgang går Forida
efter de tusindvis af landmøller, der stilles op hvert år. Og
der kan relativt nemt etableres
et mobilt produktionsanlæg,
hvis der skal bruges højstyrkebeton til f.eks. 50 eller 100
store møller i Brasilien eller
USA.
Områdedirektør Stig Poulsen, Væksfonden, er klar til at
investere mere i vindmølle
sektoren, hvis muligheden
viser sig.
Fonden er i dag største aktionær efter Jan Karlsen og
hans partner, Mårten Hede,
der tilsammen ejer Forida
Energy, som fortsat har over
60 pct. af Forida.
bjba@borsen.dk
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Comtes de Champagne

Special Wooden Box med 3 flasker i super årgangene 2000/2004/2005. Der er kun lavet
72 af disse kasser og kun til Leisner Wine. Alle flaskerne kommer direkte fra Taittinger i
Champagne og det er bl.a. de absolut sidste flasker af den legendariske årgang 2000.
Richard Juhlin’s

Taittinger
Vintage
2006
Super årgang,
nyd den over
de næste
10-15 år.
Normalpris
pr. fl. kr. 549,Pr. fl.

Kun kr.

“Det er det helt rigtige produkt
til branchens store udfordring med
at reducere omkostningerne pr.
produceret kilowatttime”

Kun kr.

SPAR

Taittinger
Vintage
2006
Magnum
Super årgang,
verdens bedste
størrelse 1,5 L
Norm.pris pr.
fl. kr. 1199,Pr. fl.

Kun kr.

349,-

749,-

SPAR

SPAR

200,Cercatoja IGT
2011 Buonamico,
Toscana
Har netop lige fået 3
glas af 3 i Italienske
Gambero Rosso.
Dette er helt unikt
for en vin, der ikke
koster mere... Norm.
pris pr. fl. kr. 399,Pr. fl.v.6 fl.

Kun kr.

”En Duft af
Champagne”

450,-

Verdens bedste Champagnebog.
8000 Champagner
Listepris kr. 600,Vores normalpris kr. 475,-

Nu kun kr.

299,-

Liceiras
Vintage
Port 2000

Ugaba 2008,
Stellenbosch
Sydafrika

Stjerne årgang
- vi har købt
resten...
Normalpris
pr. fl. kr. 599,Pr. fl.

Sidste super
årgang af denne
fremragende vin.
Normalpris
pr. fl. kr. 219,Pr. fl.v.6 fl.

Kun kr.

Kun kr.
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www.leisnerwine.dk

100,Mange af
tilbuddene er
begrænset an i
der sælges føtal,
rst
til mølle...
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