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Översikt

Våra innovativa trätorn har utvecklats för att passa alla våra vindturbinmodeller.

Trätorn är ett miljövänligare alternativ till  traditionella ståltorn genom dess minskade 
koldioxidutsläpp redan innan grön energi produceras.

Trätorn är starkare och lättare än ståltorn vilket gör dem lättare att installera och 
möjliggör miljövänligare transporter och installationer.

mot stål som till och kan förstärka dem i olyckliga fall.

InnoVentums trätorn är resultatet av mer än 6000 timmars forskning i samarbete med 
universitet i Sverige och Frankrike som är ledande på träkonstruktioner. Fokus har 
legat på att skapa estetiska träkonstruktioner som är lätta att transportera och resa.

Våra trätorn har utformats för att klara en livslängd på långt över 20 år.



Trätorn - Installerad bas

Validerade genom en växande skara nationella och internationella installationer: för 
närvarande 15+ installationer i Sverige, Frankrike, Holland, Filippinerna uppförda 2011-2015

Sverige

Frankrike

Nederländerna

EUROPA ASIEN

Filippinerna



Några av våra installationer



Dali XII
Mörbylånga, Sverige

Dali XII
Rotterdam, Holland



Dali XII
Senoren, Sverige

Takmonterad installation, Dali VII
Karlskrona, Sverige



Dali XII
Borgholm, Sverige

Dali XII
Gassin, Frankrike



Dali XVI och Dali XII Installationer
Mörbylånga, Sverige



Dali XVI och Dali XII installationer, Mörbylånga, Sverige



Development of Our Wooden Towers

Ingenjörer har arbetat över 6000 timmar i utvecklingen av 
InnoVentums trätorn, mer än hälften av tiden har ägnats till 
Dali XII.

Samtliga modeller har via prototyper testats i skala 1:10 för 
validering av design.

Dali XII tornet har testats i full skala för mätning av alla viktiga 
parametrar och den ursprungliga patentansökan lämnades in.

Efter 12 månader av tester, utvecklades en andra generation 
av Dali XII vilket resulterade i en internationell patentansökan 
early
länder med mycket goda resultat.

Vi har under två år utvecklat det större Dalifant XX tornet 

den första Dalifant XX installationen till i början av 2015. 



Max vind 60 m/s

Design för klass I, II & III vind turbiner enligt BS EN 61400-2:2006

Beräkningar Utförda enligt Eurocode 5

Säkerhets faktor
Alla beräkningar utförda enligt säkerhets klass 2, vind laster enligt kategori 0 

(havsnära) och hållbarhets klass 4a (utomhus)

Trä konstruktion höjd 10 m för downwind turbiner / 11,5 m för upwind turbiner

Stålrör höjd 1,5 behövs för downwind turbiner

Tornets yta på marken Triangulär (2,5 m var sida), 2,83 m2

Max horisontell kraft 3 500 N (Thrust)

Max vridning 1 700 N (Moment)

Generator vikt Konstruerad för max 200 kg generator

Förväntad livslängd > 25 år

Underhåll Visuell inspektion av trä, efterspänn bultar efter ca 2 år

Material egenskaper 

Bult styrka enligt grad 8.8 

Dali XII: Torn 

OBS : Våra torn är modulära strukturer och kan enkelt anpassas till olika höjder efter vad kunden önskar
Vi har installerat 7m and 16m versioner av denna torn design, utöver standard tornhöjden på 12m.



Dalifant XX: Torn 

Max vind 60 m/s

Design för klass I, II & III vind turbiner enligt BS EN 61400-2:2006

Beräkningar Utförda enligt Eurocode 5

Säkerhets faktor
Alla beräkningar utförda enligt säkerhets klass 2, vind laster enligt kategori 0 

(havsnära) och hållbarhets klass 4a (utomhus)

Trä konstruktion höjd 13,8 m

Konisk stålrör höjd 6 m

Tornets yta på marken Octagon (1,46 m varje sida), 10,3 m2

Max horisontell kraft 36 000 N (Thrust)

Max vridning 22 800 N (Moment)

Generator vikt Konstruerad för max 2 000 kg generator

Förväntad livslängd > 25 år

Underhåll Visuell inspektion av trä, efterspänn bultar efter ca 2 år

Material egenskaper 

Limträbalkar med styrkeklassning GL32c

Bult styrka enligt grad 8.8 



Trätorn – unikt erbjudande
på marknaden

Användningen av trä resulterar i ett antal praktiska,
estetiska och miljömässiga fördelar som 
konventionella ståltorn inte kan erbjuda



Praktiska fördelar



Modularitet med Dali XII

Volym trä 1.2 m3 

Ingen trämodul är längre än 2 m

Ett Dali XII torn kan transporteras på 
en släpvagn



“Do-It-Yourself” är fullt möjligt

Dali XII tornet 
kan sättas 
samman på 
bara några 
timmar



Res ett Dali XII torn utan tunga maskiner
genom att använda elektrisk eller manuell vinsch

Rep och vinsch Rep och vinschRep och vinsch



En grönare fundament teknik

Den nya skruvfundament revolutionerar installationsprocessen. 
Den är: 

BBEEPPRRÖÖVVAADD::  mer än 100 000 installationer har utförts i 7  
länder för vitt olika applikationer

SSNNAABBBB::  fundament görs på timmar istället för veckor med ett 
standard betong fundament.

MMIIJJLLÖÖVVÄÄNNLLIIGG:: för varje Dali XII torn, så förorsakar den 7 
gånger mindre CO2 utsläpp än ett betong fundament gör, 
möjliggör stora vattenbesparingar (mer än 380 liter per 

UUNNIIKK::  skruvfundament kan kombineras med vår tri- eller 
octapod designade trätorn – ej applicerbar teknik på 
konventionella ståltorn.

DDäärrfföörr  äärr  ddeettttaa  ddeenn  rreekkoommmmeennddeerraaddee  ffuunnddaammeenntt  tteekknniikkeenn  fföörr  
bbååddee  DDaallii  XXIIII  aanndd  DDaalliiffaanntt  XXXX  ttrräättoorrnneenn..



Trätorn - mindre betong krävs

Om det av olika skäl önskas betong 
fundament, så möjliggör InnoVentums torn 
konstruktion med tre eller åtta ben istället 
för ett, att mindre betong krävs. Mindre än 
hälften betong behövs för våra trätorn 
jämfört med konventionella ståltorn.

Till exempel, installationen av en 2kW 
turbin kräver 

> 7 m3 för en ståltorns installation

< 3 m3 för en Dali XII trätorn installation

Samma proportioner gäller för Dalifant 
XX tornet.



Trä - Ljud & vibrations absorberande

Träet som används i InnoVentum’s trätorn 
reducerar vind turbinens ljud. Eftersom 
ljudhastigheten i trä är mycket låg, är trä 
ett av de bästa tillgängliga naturliga 
ljuddämpande materialen.

Ett konventionellt ståltorn förstärker 
däremot ljudet genom dess ihåliga 
konstruktion. Dalifant tornets konstruktion 
absorberar dessa vibrationer, vilket gör 
driften av turbinen mycket tyst.

wood 

Trä under mikroskopet:



Robusta torn

Våra torn är designade för att klara vindar upp till 60 m/s, och deras livslängd               
beräknas till långt över 20 år

En installation vid en av de 
blåsigaste platserna i Sverige – 
Öland – som utan problem klarade 
vinter stormarna 2011-2012

Tornens hållbara design har 
bekräftats av snickare med 20+ 
års erfarenhet

Maximum-load test vid Lunds 
Tekniska Högskola 



Estetiska fördelar



InnoVentums design & konstnärliga fokus

InnoVentum designar torn som gör vindkraftverk visuellt attraktiva

Från “Not in My Back Yard” till “Give My Garden a Twist!” reaktion



Visuellt smälter tornen in i landskapet

Dalifant installation jämfört med en storskalig 
vindkraftverks installation:



Miljö fördelar



Trä & CO2

Trä har den unika egenskapen att det kan binda och lagra CO2 samtidigt som trä 
reducerar utsläpp

2 i atmosfären:

-  reducera utsläpp - “carbon sources”

-  absorbera och lagra CO2 -  “carbon sinks”

Trä är unikt i att kunna göra bådadera.

Varje kubik meter trä sparar totalt 2 ton CO2:

-  Varje kubikmeter trä som används som ersättnings material för torn konstruktionen 
reducerar CO2 utsläppen med i genomsnitt 1.1 ton CO2. 

-  Varje kubikmeter trä har I genomsnitt lagrat 0.9 ton CO2

Source: Tackle climate change, USE WOOD



Varför är det bra att avverka skog?

Brukad skog är mer effektiv som “carbon sinks” än 
skog som tillåts växa fritt. Yngre träd, som växer 
snabbt, absorberar mer CO2 än fullvuxna träd, som 
när de dör, återbördar sin CO2 till the atmosfären.

Med en brukad skog så kommer CO2 som är lagrad i 
träet att stanna där genom hela produktens livscykel.

InnoVentum arbetar uteslutande med trä leverantörer 
som följer ovan brukad skog princip - ”för varje träd 
som avverkas, planteras ett nytt”

vvss

Source: Tackle climate change, USE WOOD



Koldioxid påverkan av trä jämfört med stål

Till och med återanvänt stål ger stora koldioxid utsläpp, medan trä som används i 
InnoVentums produkter reducerar koldioxid utsläppen.

Source: Tackle climate change, USE WOOD



CO2 balans med våra trä torn

DDaallii  XXIIII::

-  Användning av trä, CO2 absorption : -1800 kg of CO2

-  Användning av stålkomponenter, CO2 emission : 52 kg of CO2

  CO2 balans : -1800 kg + 52 kg = -1748 kg

DDaalliiffaanntt  XXXX::

-  Användning av trä, CO2 absorption : -7890 kg of CO2

-  Användning av stålkomponenter, CO2 emission  : 809 kg of CO2

CO2 balans:  -7890 kg + 809 kg = -7081 kg

Considerations:
1m3 of wood replacing steel offsets 1500 kg of CO2 (incl. transportation and processing of wood)
582 kg CO2 is emitted per ton of steel manufactured
Density of steel: 7 850 kg/m3

-1.7 ton 

CO
2 

-7 tons 

CO
2 



 Konklusion: trätorn - mer än CO2 neutrala torn

koldioxidnegativa



Intresserad? Kontakta oss!

sales@innoventum.se
InnoVentum AB
Turning Torso
Lilla Varvsgatan 14, 275
21115 Malmö, Sverige
Tel.: +46 40 30 59 66
 


