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Ny oktoberrekord!
God medelvind på 7,4 m/s, bra tillgänglighet på 99,4 % gjorde att Elvy presterade bra. Ett nytt oktoberrekord blev det! 785 MWh producerades.

Diagrammet visar månadsproduk onen för ELVY i Vindpark Tö edals ället. De gråa staplarna visar den prognos cerade pro‐
duk onen och de turkosa staplarna visar produk onsu allet för 2017. Övriga staplar visar u allet för digare år.

Antal medlemmar

402 st

CO2‐besparing okt 2017

333 991 kg

Produk on okt 2017

785 MWh

V

‐
!
Ge bort en andel i VästanVind.

Förutom en miljögåva får din vän 1,5 öre i
raba på Göteborg Energis rörliga elpris.
VästanVind har ingen medlemsavgi så
det ﬁnns bara fördelar med a få en an‐
del!
Ta fram din väns kontaktuppgi er och
skicka din beställning ll
info@vastanvind.se eller
ring 031‐62 60 00

Frukos öreläsning
Förnyelsebar energi—vindkra !
Vill du veta mer om vindkra ens roll för elförsörj‐
ningen i Sverige och globalt, idag och i fram den?
Kanske undrar du hur du själv kan bli delak g i pro‐
duk onen av förnyelsebar energi?
Stefan Karlsson och Rebecca Palmgren från Västan‐
Vinds styrelse berä ar och svarar på dina frågor.
Göteborgs stads miljöförvaltning anordnar frukos ö‐
reläsningar och den 1:e december är VästanVind in‐
bjudna. Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Tid: 08:00‐9:30 den 1:e december
Plats: Hotel Kusten, Kustgatan 10, Göteborg
Länk ll anmälan kommer.
Skicka gärna vidare nyhetsbrevet ll intresserade.
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Ordförande har ordet
Hej Vindkra svänner,
Nu när det ruggiga höstvädret drar in känns det posi vt a veta a Elvy producerar goda
volymer. Under oktober månad, med en medelvind på 7,4 m/s, blev det rekordhöga 785
MWh förnybar el i Västanvinds regi.
E er a elpriserna på marknaden under en d varit historiskt låga, har vi under de senaste
månaderna se lite av en trend av något högre marknadspriser på el. De a innebär a för‐
delen med andelsägande ökar, då prisskillnaden mellan VästanVinds fastpris och de prisni‐
våer ll vilka man kan upphandla el på marknaden blir större, med ökande raba för andel‐
sägande.
Vi ser med stor spänning fram emot resultatet av den utredning kring andelsägd el som regeringen beställt. E po‐
si vt utlåtande i rapporten, som skall publiceras vid årsski et, kan resultera i en lagändring under 2018, där be‐
ska ningen av andelsägd el kan komma a reduceras eller helt tas bort, vilket då gör det ännu mera intressant a
vara andelsägare i Västanvind.
Då vår konsum on av el varierar under olika faser i livet, med större/mindre boende, barn i familjen eller barn som
ﬂy ar ut, byte ll elbil etc, så kan det ﬁnnas e behov a se över antalet vindandelar som passar den aktuella fa‐
miljesitua onen. Några kan behöva komple era med ﬂera andelar, medan andra inte behöver lika många andelar
som man digare köpt. Vi har därför etablerat en handelsplats på VästanVinds hemsida där den som önskar köpa
eller sälja andelar kan informera om de a och hi a en motpart bland medlemmarna via denna infokanal. Det är
posi vt om denna handelsplats kan bidra ll a alla medlemmar känner a de si er med rä antal andelar och har
möjlighet a justera nivån upp eller ner vid behov.
Med förhoppningar om en fortsa blåsig höst ;)
Bästa Hälsningar,
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Från vår omvärld
Det första gröna mikronätet
Mikronät kan vara e sä a bli självförsörjande på
el. På Österlen börjar nätbolaget Eon snart testa me‐
toden när 150 elkunder ska klara sig med sol‐ och
vindkra .
På fältet utanför Simrishamn skiner solen på elva ra‐
der solpaneler. Vindkra verkets rotorblad brummar
lä mot vinden.
I närheten av byn Simris ﬁnns sedan ﬂera år en vind‐
och solkra s‐anläggning. Nu har Eon komple erat
den med e ba erilager, en reservgenerator och e
kontrollsystem. Sy et är a testa hur e lokalt energi‐
system, e så kallat mikronät, fungerar i verkligheten.
Mikronät är en gammal teknik som har använts i av‐
lägsna områden där det inte ﬁnns någon anslutning
ll e stort elnät. Det vanligaste är då a mikronäten
drivs av en dieselgenerator. Här ska i stället de 150
kunderna som ingår i pilotprojektet klara sig helt med
förnybara energikällor. På så sä är mikronätet utan‐
för Simris det första i si slag, enligt Eon.
Hjärtat i mikronätet är kopplingssta onen, en anonym
liten bod in ll solcellerna. En display på ställverket
visar a vindkra verket och solcellerna just nu ll‐
sammans ger 300 kW.
– All eﬀekt i mikronätet passerar här. Det är ganska
hä igt e ersom det är e rä litet utrymme, säger
Demijan Panic, elkra singenjör på Eon och ansvarig
för mikronätets ba eri‐ och kontrollsystem.
Mikronätet är anslutet ll det stora elnätet, men kan
också kopplas ifrån och drivas som så kallat ö‐nät. Det
Eon framför allt vill undersöka är om det i ö‐dri släge
går a leverera samma elkvalitet vad gäller spänning
och frekvens ll kunderna som i det vanliga nätet.
Dessutom vill företaget försäkra sig om a det går a
slå av och på ö‐dri släget utan a kunderna märker
något.

En utmaning med mikronätet är a det saknas tunga
roterande delar som bidrar med så kallad svängmassa.
Den rörelseenergi som ﬁnns i de roterande delarna
skapar en tröghet i systemet som hjälper ll a
dämpa frekvensfallet även om e kra verk skulle falla
ifrån.
I mikronätet ﬁnns inga sådana tunga roterande delar.
I stället kan ba erisystemet bistå med så kallad synte‐
sk svängmassa i ö‐dri . Det innebär a ba erierna
pytsar ut energi när frekvensen i mikronätet behöver
höjas. Vid jordfel eller kortslutning kan ba erierna
också bidra med den eﬀekt som behövs för a
skyddssystemen ska fungera.
– I vårt mikronät är ba erierna mer än bara energila‐
ger. De hjälper ll a hålla spänning och frekvens i ö‐
dri släge, säger Eons projektledare Staﬀan Sjölander.
Mikronätet är just färdigbyggt och ska invigas i slutet
av oktober. Men först ska det testas i ö‐nätsdri i bör‐
jan av oktober.
Om pilotprojektet i Simris faller väl ut ser Eon aﬀärs‐
möjligheter i a bygga och driva mikronät i fram den.
Det kan bli e alterna v ll a bygga och underhålla
ledningar över långa sträckor.
I vinter kommer pilotprojektet i Simris a utökas. Då
ska styrutrustning installeras på några av hushållens
varmva enberedare och värmepumpar, för a Eon
ska undersöka om kundernas va entemperatur kan
minskas när sol‐ och vindkra sanläggningen levererar
lite el. Om det är möjligt kan fram da mikronät bygg‐
gas med mindre ba erilager, vilket gör investeringen
billigare.
Ann‐Katrine Karlsson bor i Simris och är en av kunder‐
na i Eons experiment.
– Om man inte sä er i gång a testa olika saker hän‐
der inget. Det här är känslan av en fram d för barn‐
barnen, säger hon.
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Drivs under tre år
par

Microso is going to buy all the wind po‐
wer from this GE site

Vindkra verket har en installerad maxeﬀekt om 500
kW och solcellsparken 440 kW.

Microso and General Electric (GE) have entered into
a 15‐year power purchase agreement in Ireland, it
was announced Monday.

Ba erilagret består av li umjonba erier från Sams‐
ung. Lagret har en kapacitet om 333 kWh och en elekt‐
risk uteﬀekt om 800 kW. Hela ba erisystemet har le‐
vererats av italienska Loccioni.

The deal means that the tech giant will purchase all
the wind energy produced at GE's new, 37 megawa
(MW) Tullahennel wind farm in County Kerry.

150 elkunder, främst privathushåll men även e
företag, ingår i mikronätet.

Reservgeneratorn drivs av HVO‐diesel som framställs
mestadels av slaktavfall. Den dras i gång om ba erilag‐
ret laddas ur så a endast 20 procent av kapaciteten
återstår.
Ba erilagret beräknas räcka ll a förse kunderna
med el under en halv mme under en kall vinterdag.
Bränslet i tanken ll reservgeneratorn bedöms räcka
för e par dagar.
Den styrutrustning som ska installeras hos hushållen i
vår är styrdosan Bobbie från M Climate, som sä s på
varmva enberedaren, och en smart termostat från
Ngenic, som installeras vid värmepumpen.
Eons mikronät ska drivas som e pilotprojekt under
tre år. Den första fasen, som omfa ar byggna on, kos‐
tar 20 miljoner kronor. Den andra fasen, som handlar
om a sänka temperaturen på kundernas varmva en,
kostar 25 miljoner kronor, och ﬁnansieras delvis av EU‐
medel.
Ny Teknik, 5 oktober 2017

Each turbine at the site will have a ba ery integrated
into it to help generate "valuable data" rela ng to
energy storage, GE said. This will allow technicians to
test how the ba eries can be u lized to "capture and
store" excess energy and send it back to the grid as
and when required.

"This partnership with Microso expands GE's consi‐
derable presence and investment in Ireland, where
we already employ over 1,500 people and, in par cu‐
lar, in the renewable energy sector," Andres Isaza, GE
Renewable Energy's chief commercial oﬃcer, said in a
statement.
Wind is now "one of the most compe ve sources of
electricity on the market today," Isaza added.
The announcement comes a week a er Belgian oﬀ‐
shore wind farm developer Parkwind said it would
become a strategic partner in the Oriel Wind Farm in
the northwest Irish Sea. The proposed 55‐turbine pro‐
ject is set to be located 22 kilometers oﬀ the coast of
Dundalk.
With a capacity of 330 MW, it will be able to supply
green energy to 250,000 Irish homes, according to
Oriel Windfarm Limited.
CNBC, 9 oktober 2017
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Miljonsatsning på höga vindkra storn av
trä

Skelle eå och Västerås delar på
Northvolts ba eriprojekt

Vindkra storn i limträ ska tredubbla energipro‐
duk onen.

Nu är det klart. Skelle eå och Västerås delar på
Northvolts ba eriprojekt.

Rik gt höga vindkra torn av trä planeras för fullt.
Energimyndigheten har llsammans med ledande in‐
dustriföretag investerat 4,6 miljoner kronor i utveckla
150 meter höga vindkra torn av trä av företaget Mo‐
divon.

Skelle eå drog vinstlo en och ser fram emot nya ar‐
bets llfällen när Northvolt nu bestämt sig för a för‐
lägga sin ba erifabrik i kommunen. Även Västerås får
en bit av ba erikakan som dock ännu saknar ganska
mycket av den väsentliga ingrediensen pengar.

– Vår patenterade konstruk on bygger på moduler av
limträ. Det löser transportproblemet och gör a vi kan
bygga torn som är 150 meter höga ll 30 procents
lägre kostnad. Därmed kan elproduk onen ökas tack
vare högre vindhas gheter och större rotorblad, säger
O o Lundman, Modvion, i e pressmeddelande.

Northvolt meddelade i dag a ba eriproduk onen
och utvecklingen av dem, som företaget bedömer ska
generera tusentals arbets llfällen, hamnar i Skelle eå
respek ve Västerås.

Förutom lägre kostnad och högre elproduk on inne‐
bär användningen av limträ istället för
tradi onellt stål och betong även andra fördelar:
– Nya innova oner kommer a vara en nyckel i om‐
ställningen ll e hållbart energisystem i Sverige och
Europa. Dagens tornteknik i stål och betong är kost‐
sam och energikrävande både i llverkning, logis k
och skrotning. Modvion har en spännande innova on
som kan ha en mycket posi v påverkan på det globala
energisystemet, säger Andreas Stubelius, Energimyn‐
digheten, i pressmeddelandet.
E första steg blir en prototyp på 30 meter och beräk‐
nas vara färdigt våren 2019.
– E er prototypen kommer vi bygga e 150 meter
högt torn som ska stå klart år 2020. Det är en stor ut‐
maning och e ambi öst projekt. Men vindkra en är
vår främsta förnyelsebara energikälla och vi vill se ll
a den förblir konkurrenskra ig och kostnadseﬀek v,
säger O o Lundman, i pressmeddelandet.

Northvolts vd Peter Carlsson säger a huvudfabriken
Northvolt 1 placeras i Skelle eå, med ambi onen a
första spadtaget tas i slutet av 2018. Fabriken ska se‐
dan successivt byggas ut.
– De a kommer a skapa mellan 2.000‐2.500 direkta
jobb, säger Peter Carlsson.
Utvecklingsarbetet ska ske i Västerås och ska dra i
gång nästa år. Det kommer a generera 300–400
jobb, säger vd:n.
– Västerås är kanske Sveriges elektronikhuvudstad,
staden har den högsta andelen elektronikingenjörer
och en stolt tradi on kring elektriﬁering.
– Och Skelle eå har en stark tradi on inom storskalig
industri.
Västerås kommunalråd Anders Teljebäck (S) ser stora
möjligheter e er Northvolts besked.
– Mycket aﬀärer och aﬀärsutveckling kommer a gö‐
ras i Västerås och vi ser möjligheter ll ﬂer inter‐
na onella etableringar, säger Anders Teljebäck på
pressträﬀen.
– Vi ser a vi får en ännu intressantare arbetsmark‐
nad, säger han och llägger a han i dag är mycket
stolt.

Skogsaktuellt, 16 oktober 2017
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Skelle eås kommunalråd Lorents Burman (S) säger a
utbildningsinsatser troligen måste göras.
– Men det här är inte bara en fråga för Skelle eå utan
för en hel region, säger han.
– Jag vill llägga a det ﬁnns e otroligt intresse a
jobba för den här miljöomställningen. Men vissa kom‐
petenser kommer vi inte hi a i Sverige, säger Peter
Carlsson.
Den första delen som Northvolt ska dra i gång beräk‐
nas kosta kring 12 miljarder kronor och bolaget har i
dag få in några hundra miljoner.
Finns det en risk a ni inte når upp ll det ni behöver?
– Det är inte min största oro, om intresset för en grön
omställning består. Men vi är i en process där vi räknar
med a presentera ﬂer samarbetspartner och a dra i
gång den större ﬁnansieringsrundan, säger bolagets vd
Peter Carlsson.
– Vi håller den plan som vi har stakat ut.
Hur ska ni lösa kompetensförsörjningen?
– Vi har d på oss, säger han och llägger a det ﬁnns
e starkt åtagande från kommunerna, regeringen och
utbildningsins tu oner.
Pontus Braunerhjelm, professor i na onalekonomi vid
KTH och forskningsledare på Entreprenörskapsforum
tror a Northvolt har goda förutsä ningar a få ihop
det kapital som behövs för a dra i gång.
– Det är en dyr historia. Sam digt är det något som
ligger väldigt väl i den. Alla ska ju satsa på eldri
inom fordonsindustrin. Så det skulle förvåna mig om
man inte lyckas så ihop en ﬁnansiering.
Näringsminister Mikael Damberg (S), som också deltog
vid presskonferensen, var nöjd.
– Det är en stor dag i dag, inte bara för de här två kom‐
munerna, utan för Sverige och Europa, säger Damberg.
Ba erier är en nödvändig beståndsdel om Europa ska
klara transformeringen framöver, fortsä er han:

– Det är inte möjligt utan ba erier, säger Damberg.
Från början hade nästan 40 kommuner anmält in‐
tresse. Men i slutstriden var bara Skelle eå och Väs‐
terås kvar.
NyTeknik , 19 oktober 2017

Byggstart för Danmarks största vindkra ‐
park ll havs
I mi en av oktober startar byggandet av Horns Rev 3,
Danmarks största havsbaserade vindkra park. Det
sker när Va enfall uppför de första av de sammanlagt
49 fundamenten i Nordsjön. När vindkra parken står
färdig kommer den a leverera el som motsvarar
425 000 danska hushålls årliga användning.
Det är första gången på fem år som det byggs en havs‐
baserad vindkra park i Danmark.
‐Horns Rev 3 är det första av totalt tre havsbaserade
vindkra verk som Va enfall bygger i Danmark under
de närmaste åren. De här parkerna kommer i högsta
grad a bidra ll vår strategi och vår ambi on a
uppnå en fossilfri energiproduk on inom en gene‐
ra on, säger Gunnar Groebler, chef för Va enfalls
vindkra sverksamhet.
De första fyra pelarna lastades i slutet av september
på specialfartyget ”Innova on” i Nederländerna och
slogs sedan ner i havsbo en. I början av oktober lastas
de nästa fyra pelarna ombord på fartyget i Esbjergs
hamn.
Fundamenten består av en 40–50 meter stor så kallad
monopiles (pelare) av stål med en diameter på 6,5 me‐
ter. Pelaren slås ner cirka 30 meter i havsbo en och
ska hålla upp MHI Vestas 8,3 MW‐vindkra verk som
idag är e av de kra igaste i världen. Byggarbetet sker
på e 88 kvadratkilometer stort havsområde som lig‐
ger minst 34 km från Jyllands västkust.
Innan bygget startar har havsbo en först förbere s
genom en geologisk undersökning och e erföljande
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bortsprängning av gamla havsminor. På grund av bul‐
ler lägger e stödfartyg ut en ridå av lu bubblor på
bo en runt byggplatsen. De a skapar en ljuddäm‐
pande dubbelgardin med lu bubblor som skyddar
havslevande däggdjur i området.
Under de närmaste åren bygger Va enfall utöver
Horns Rev 3 också vindkra parkerna Kriegers Flak och
Vesterhav Syd och Nord.
Fakta Horns Rev 3:


Parken kommer a bestå av 49 vindkra verk,
som kommer a täcka cirka 425 000 danska
hushållsårliga elanvändning.



Fundamentet består av en 40–50 meter lång
pelareav stål med en diameter på 6,5 meter och
en vikt på 610 ton.



Vindkra verken på 8,3 MW llverkas av MHI
Vestas och är bland världens för närvarande
kra igaste vindkra verk.



Vindkra verken är 187 meter höga och har en
rotordiameter på 164 meter.



År 2015 vann Va enfall upphandlingen gällande
bygget av Horns Rev 3.



Parken har en total eﬀekt på 407 MW.

Pressmeddelande Va enfall, 20 oktober 2017
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