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Fortsa blåst
Det har fortsatt att blåsa under okotber och produktionen blev något över prognos. Tillgängligheten
har fortsatt varit mycket god på 99,95%.

Diagrammet visar månadsproduk onen för ELVY i Vindpark Tö edals ället. De gråa
staplarna visar den prognos cerade produk onen och de mörkgröna staplarna visar
produk onsu allet för 2020. Övriga staplar visar u allet för digare år.

Antal medlemmar okt

610 st

Produk on okt 2020

523 MWh

Skicka gärna vidare nyhetsbrevet ll intresserade.
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Tankar från styrelsen
Hej Vindkra svänner,
Vad är priset på el?
En bra fråga på en marknad där vi under det senaste året se kra iga svängningar.
En regnig och blåsig na i februari hade Sverige för första gången e nega vt elpris under några mmar. Även nyligen nu i höst
var det nega va elpriser på Nordpool under några mmar en na , vilket var ganska
excep onellt.
Sam digt har vi en situa on med brister i överföringskapaciteten i stamnätet vilket
dvis ge extrema prisskillnader på el i norra Sverige (prisområde 1 & 2) jämfört med
Nordpools priser på el i södra Sverige (prisområde 3 & 4). Bilden nedan visar e nylig‐
en inträﬀat sådant llfälle då elpriset gick upp drygt 15 gånger så snart elen passerat
Dalälven.
Det korrekta svaret på frågan är a elpriset är varierande, vola lt och osäkert. Då
känns det betydligt mera behagligt a ha e stabilt, lågt elpris på sin köpta el som ll
100% kommer från förnyelsebart, inte sant?
Västanvind fortsä er på denna stökiga marknad med e lågt och fast pris ll våra
medlemmar. Våra 23öre/kWh (+moms) är sannolikt e av Sveriges lägsta elpriser
över d, och hos Västanvind har vi nu bibehållit de a låga elpris fast och oförändrat
under flera år.
Men, tänker du kanske, går då ekonomin ihop för vindkra skoopera vet Västanvind?
Över d är svaret absolut ja. Föreningen är sedan flera år helt skuldfri och vi generera
årligen e kassaflödesmässigt översko som skall vara llräckligt för a investera i en
ny vindturbin när vår Elvy tjänat ut (omkring 2035). Vårt översko placeras under
den i en kombina on av ak er, gröna fonder och på räntebärande sparkonto, vilket ger föreningen en god llväxt på det inve‐
sterade kapitalet fram ll dess vi bygger eller köper föreningens nästa vindturbin.
Vår strategi är a sjunkande priser på elcer fikat, en inkomstkälla som snart försvinner, istället skall kompenseras med god
avkastning på föreningens kapital. Under 2020 kommer vi inte a nå de a mål då utdelningen på föreningens ak epor ölj i
det närmaste helt uteblivit. Därmed kommer vi a visa e magert resultat för verksamhetsår 2020, men förväntar oss a från
och med 2021 åter uppnå e bra översko som säkrar vägen fram ll den kommande investeringen i föreningens nästa vind‐
kra verk.
God Vind !
Stefan
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Från vår omvärld
Bri sk storsatsning på vindkra
byggas ut ll 40 gigawa

– ska

Forskning: Billigare a äga elbil än bensin‐
bil

Det är dags för en ”grön industrirevolu on”, enligt
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Under
de a decennium ska vindkra en ll havs byggas ut ll
40 gigawa .

Trots a elbilar har e högre inköpspris kan det vara
billigare a äga och köra en elbil, jämfört med bensin‐
och dieselbilar av motsvarande storlek, visar en ny
avhandling från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Men många bilköpare ar bara på inköpspriset för
elbilen och inte på helhetskostnaden.

E er pandemin måste ekonomin ”återuppbyggas grö‐
nare”, understryker Johnson i e ini a v han presen‐
terar i samband med Konserva va par ets, Tories,
kongress på sdagen.
Vindkra och andra gröna satsningar kan skapa hund‐
ratusentals nya arbets llfällen, menar han.
Din tekokare, din tvä maskin, din spis, di värmesy‐
stem, din elbil – allt ska få sin kräm från vindarna som
blåser runt våra öar, rent och utan skuld, framför han,
enligt BBC.
För a bädda för satsningarna vill Johnson ll a börja
med öronmärka 160 miljoner pund ll a bygga ut
hamnar och ll fabriker som llverkar vindkra sturbi‐
ner.
Boris Johnson presenterar e ny mål för den havsba‐
serade vindkra en i landet, från det digare målet på
30 gigawa 2030 ll 40 gigawa .
– Inom o år kommer havsbaserad vindkra a förse
alla hem i landet med energi, säger Boris Johnson i
talet, enligt The Guardian.
Investeringarna i vindkra ll havs kommer a ge 60
000 arbets llfällen i Storbritannien, enligt en skri lig
version av hans tal på kongressen.
Opposi onen invänder a Johnson har en historia av
stora lö en som inte uppfylls. Labourpar ets vice le‐
dare Angela Rayner välkomnar premiärministerns mil‐
jömedvetenhet, men skriver på Twi er a hans pla‐
ner "inte kommer i närheten av a möta de utma‐
ningar som klimatnödläget och jobbkrisen innebär".
NyTeknik, 6 oktober 2020

Bilägaren Aki Toth i Trollhä an kan tänka sig a köpa
en elbil, men tycker a själva inköpspriset behöver bli
lägre och räckvidden längre.
– Dels måste man få ner priset på bilen och dels måste
den gå längre. Då är det a rak vt. En trebarnsfamilj
har ju kanske inte råd a köpa en bil för 650 000 kro‐
nor. Det blir för mycket pengar på en gång, säger han
ll Ekot.
När du ska köpa en ny bil ar du på helhetskostna‐
den då eller är det bara inköpspriset du tar hänsyn ll?
– Jag ar på helheten. I dag betalar jag 3 500 kronor i
ska för min bil och den nya elbilen ligger på något
över 300 kronor bara. Redan där är det en avsevärt
lägre summa.
I den nya forskningen från Kungliga Tekniska Högsko‐
lan har totalkostnaden för a äga en elbil jämförts
med a äga en bensin‐, diesel‐ eller hybridbil av mot‐
svarande storlek. Man har at på kostnaderna för
bland annat inköp, service, ska er och drivmedel.
Forskningen visar a det kan vara billigare a köra
elbil om man ar över tre år och om man kör minst 1
500 mil per år, säger Jens Hagman, doktor i maskin‐
konstruk on med fokus på elbilar.
– I det fallet såg vi a en elbil fak skt kan vara billigare
a ha under tre år än en bensin‐, diesel‐ eller hybrid‐
bil. Det trots a inköpspriset var betydligt högre, säger
han ll Ekot.
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Jämförelsen gjordes för några år sedan och nu har el‐
bilen blivit ännu mer konkurrenskra ig – i och med
den förändrade ska en för bilar och a bilköpare får
en bonus när man köper en elbil, säger Hagman.
– Det har blivit mer gynnsamt för elbilarna när det
kommer ll totalkostnaden. Så är det defini vt. Den
höga ska en som finns på "Malusdelen" för bensin‐
och dieselbilar påverkar också, säger han ll Ekot.
I e exempel som forskarna ade på var elbilen un‐
gefär o procent billigare än motsvarande bensin se
ll totalkostnaden.
Sam digt är det svårt a veta helt säkert a elbilen är
billigare för alla.
– Man kan inte vara helt säker. Framförallt gäller de a
i antaganden kring värdeminskning och fram da
bränslekostnader.
Forskningen visar också a de flesta privatpersoner
inte räknar på vad helhetskostnaden blir när de ska
köpa ny bil.
– Det betyder a man fokuserar väldigt mycket på in‐
köpspriset när man köper bil. Totalkostnaden är en
ganska liten del av nybilsköpsprocessen. Det kan leda
ll a elbilar anses dyrare än vad de fak skt är, säger
Jens Hagman på KTH ll Ekot.
En annan del av studien fokuserade på bilförsäljarna
och den visar a de generellt tjänar mindre pengar på
a sälja elbilar.
– Det är lite lägre provision på a sälja elbilar, jämfört
med vanliga bilar. Det tar också längre d a sälja elbi‐
larna. Kunderna har o a lite mer frågor, ll exempel
kring laddning. Summa summarum kan man säga a
det tar lite längre d a sälja elbilar och generellt se
tjänar man lite mindre pengar också. Då kan man
tänka sig a viljan a sälja de här bilarna inte är lika
hög, som a sälja vanliga bilar, alltså bensin‐ och die‐
selbilar, säger Hagman.
Sveriges Radio, 11 oktober 2020

Swedbank Robur lanserar fond med fokus
på sol, vind och energiomställning
I slutet på september gjordes Swedbank Roburs Råva‐
rufond om ll en ny tema sk fond med fokus på sol,
vind och energiomställning. Den nya fonden, Tran‐
si on Energy, ska investera i bolag världen över som
bidrar ll omställningen ll e förnybart energisystem.
Omställningen ll e klimatneutralt samhälle kräver
nya lösningar och behovet av investeringar är stort.
Finansbranschen är kopplingen mellan investerarna
och den reella ekonomin, och företag inom finans‐
branschen har e stort ansvar a llsammans driva på
omställningen. Som e led i fondbolagets fortsa a
implementering av sin klimatstrategi, lanserar Swed‐
bank Robur nu en ny fond, Transi on Energy. Fonden
kommer a investera över hela världen och ha fokus
på sol, vind och energiomställning. Innehaven kommer
a vara en mix av etablerade bolag med beprövade
aﬀärsidéer och nya bolag i llväx asen.
‐ Det är vik gt a vi som investerare vågar vara en
ak v del av förändringen och stö a bolag och
branscher a ställa om. Ambi onen är a Transi on
Energys sammansä ning och globala inriktning kom‐
mer a ge en bra balans mellan risk och poten al,
med por öljbolag som bidrar ll a driva på energi‐
omställningen i en hållbarare riktning, säger Robert
Slorach, förvaltare på Swedbank Robur.
Klima rågan kommer med stor sannolikhet a fort‐
sä a vara en av de största globala utmaningarna i
många år framöver. Det kommer a krävas mycket
stora investeringar i bland annat förnyelsebara energi‐
källor, kra nät, lagring av energi och ba erier och
energibesparande lösningar. De bolag som kan komma
med de bästa lösningarna på dessa problem har stora
möjligheter a bli mycket bra investeringar på lång
sikt.
‐ Kopplingen mellan lönsamhet och hållbarhet är stark,
och vi ser a det finns mycket bra investeringsmöjlig‐
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heter och en bra avkastningspoten al i energiomställ‐
ningen. Genom a investera kapital i omställningsföre‐
tag kan vi stö a företag och branscher a ställa om,
sam digt som vi skapar e långsik gt värde för våra
kunder och samhället, säger Robert Slorach.
Fonden Swedbank Robur Transi on Energy kan fram‐
förallt kopplas ll fem av FNs globala utvecklingsmål:
VindkraŌsnyheter, 12 oktober 2020

Forskare: Kostnaden för Parisavtalet mot‐
svarar en halv coronakris
Häl en av de pengar vi redan investerat i krispaket
under pandemin skulle kanske räcka för a genomföra
en energiomställning i linje med Parisavtalet menar
fem forskare.
Ungefär 12 tusen miljarder dollar har satsats globalt
på återhämtningspaket under pandemin, de a enligt
fem forskare i en ar kel i dskri en Science. Forskar‐
na menar a om vi bara lade ungefär häl en av den
summan under en femårsperiod på en miljövänlig
energiomställning skulle vi kunna vara på god väg a
nå Parisavtalets mål.
Men resultat ska bara ses som en fingervisning menar
Åsa Persson forskningschef på Stockholm Environmen‐
tal Ins tute.
‐ Jag tycker a den ger en fingervisning om hur mycket
som behöver investeras jämfört med hur mycket vi är
villiga a s mulera ekonomin i nuläget. Men den kan
inte ge några exakta siﬀror.

studien bygger på ganska omstridda uträkningar kring
vad en energiomställning kommer kosta. Thomas Ster‐
ner professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet
menar också a e problem med studien är a den
inte tar hänsyn ll a de som investerar mycket i pan‐
demikrisen inte nödvändigtvis är samma länder som
har de största utgi erna i en enrgiomställning, men
sam digt tycker han också a studien är intressant.
‐ Det är slående a de pengarna, de resurserna som
skulle behöva för a lösa klima rågan fak skt inte är
så oöverkomligt stora som man skulle kunna tro.
Referens
Andrijevic, M. et. al. COVID‐19 recovery funds dwarf
clean energy investment needs. Science, 16 oktober
2020.
h ps://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/
science.abc9697
Sveriges Radio, 16 oktober 2020

Utredning om ökad förutsägbarhet vid
miljöprövning av vindkra
Regeringen llsä er en utredning som ska se över
möjligheten a ta bort kravet i miljöbalken på kommu‐
nal llstyrkan av vindkra sanläggningar, det s.k. kom‐
munala vetot.

Studien har jämfört vad återhämtningspaket under
coronakrisen kostar med vad en klimatomställning av
energisektorn skulle kosta. Forskarna menar a vi re‐
dan är beredda a betala långt mycket mer för åtgär‐
der i covid‐19 krisen än vad som skulle behövas för a
få oss på banan för a nå parisavtalets mål om a
hålla oss under två graders uppvärmning.

Sverige står, precis som resten av världen, inför stora
utmaningar när det gäller a ställa om ll e fossilfri
samhälle. För a Sverige ska nå målet om 100 procent
förnybar elproduk on år 2040 är vindkra sutbyggna‐
den en central del. Regeringen llsä er en särskild
utredare som ska undersöka förutsä ningarna a ta
bort bestämmelsen om det kommunala vetot och ge
förslag på lösningsalterna v som ska göra miljöpröv‐
ningen av vindkra sanläggningar mer rä ssäker och
förutsägbar och hur det kommunala inflytandet kan
llgodoses på annat sä .

Men siﬀrorna ska alltså inte ses som exakta därför a

– För a få ll den nödvändiga omställningen ll förny‐
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bara energikällor är det särskilt vik gt a prövningen
av vindkra är rä ssäker och förutsägbar för a nä‐
ringslivet ska vilja investera, säger miljö‐ och klimatmi‐
nister Isabella Lövin.
Bestämmelsen i miljöbalken om kommunal llstyrkan
av anläggandet av vindkra i miljöbalken har få kri k
av a den saknar beslutskriterier, krav på mo vering
och dsgräns. Många aktörer anser därför a den är
oförutsägbar och e hinder i processen a bygga vind‐
kra . Utredningen ska lämna in si betänkande senast
den 30 juni 2021. Utredningens uppdrag är a ta fram
förslag som ska remissbehandlas – däre er kommer
regeringen a ta ställning ll förslagen.
Regeringen utser Lise Nordin ll särskild utredare.
Nordin är före de a riksdagsledamot för Miljöpar et
och arbetar idag som regionutvecklare i Västra Göta‐
landsregionen.
Pressmeddelande Miljödepartementet, 19 oktober
2020

Bå llverkaren ly er – tack vare algorit‐
mer
En elbåt som kan åka både snabbt och långt. Det har
det svenska företaget Candela byggt. Tack vare e
bärplan med datastyrning.
I Stockholms skärgård plaskar va net mot båtens
skrov. Sedan blir det tyst. Båten höjs upp och flyger
fram ovanför vågorna. Ti ar man ned i va net syns en
röd vinge som bär skrovet ovanför va enytan. Tack
vare den uppfinningen har företaget Candela hi at e
sä a bygga en elbåt som kan färdas både snabbt
och långt, och kanske kan revolu onera industrin.
– I dagsläget funkar inte rik gt elbåtar om man inte
kör väldigt långsamt. Men så fort man vill upp i fart, då
rusar energiförbrukningen iväg, säger Candelas grun‐
dare Gustav Hasselskog som grundade bolaget 2014.
Allt började med a Gustav Hasselskog ägde en ben‐
sindriven 25‐fots daycruiser med en V‐8‐motor.

– Om vi åkte och köpte glass så kostade det 500 spänn.
Och miljömässigt så är det ju dessutom helt vansinnigt,
säger han.
E ersom Gustav Hasselskog i grunden är ingenjör bör‐
jade han gräva i frågan kring hur båtar kan blir mer
eﬀek va. Han insåg a en båt på 25 fot drar ungefär
15 gånger mer bensin per kilometer än vad en person‐
bil drar.
‐ Det är alltså startpunkten när man ska bygga plan‐
ande elbåtar, du behöver 15 gånger mer energi för a
trycka en båt framåt genom va net. Om man talar om
frik on så är det ungefär som a dra en släde över en
grusväg, säger Hasselskog.
För a minska energibehovet behövde man göra två
saker. Det första var a göra skrovet lä are. Halverade
man vikten halverade man eﬀektbehovet. Candela Se‐
ven, som är företagets första modell och som började
serieproduceras hösten 2019, är därför främst gjord av
kolfiber. Därmed väger skrovet ungefär 240 kilo.
Det allra vik gaste var a minska frik onen, vilket Gus‐
tav Hasselskog gjorde genom a sä a bärplan på bå‐
ten, en sorts vinge under va net. Den ly er upp skro‐
vet ovanför va net i farter över 17 knop och reducerar
energibehovet väsentligt jämfört med e planande
skrov.
– Då når man dit vi är nu, med 75‐80 procent i energi‐
reduk on. Vi använder e ba eri på 40 kilowa mmar
och kan då köra 50 nau ska mil, säger han.
Den största utmaningen för Candela var a göra båten
stabil. E ersom hela båten vilar på e smalt bärplan är
den naturligt instabil – ungefär som e JAS‐plan.
Gustav Hasselskog ges kulerar med händerna och vi‐
sar hur ly kra en är under båten medan tyngdpunk‐
ten är ovanför va enytan.
‐ Vi flög för första gången år 2017. Och det var liksom
10 sekunder och supervingligt. Mycket av jobbet där‐
e er har handlat om a förbä ra hela styrsystemet så
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a man kan köra i stökig sjö och hantera olika typer av
vågor, säger han.
Hasselskog minns den första åkturen i den första pro‐
totypen som en besvikelse.
‐ Det kändes ganska dåligt. Det tog nästan e halvår
innan den fungerade. Och det var en ganska tung och
mo g period. Vi hade lovat investerare a det ska gå,
och så ly er inte skiten. Men det var bara a stånga
sig igenom. Och när båten ll slut ly e var det en
enorm känsla, säger han.
För a lösa problemet använde de datorkra , senso‐
rer och mjukvara. Bärplanet rör sig 100 gånger per
sekund för a hålla balansen. Ultraljudssensorer mä‐
ter våghöjden framför båten, medan en accelerome‐
ter, e gyro och andra sensorer mäter var båten befin‐
ner sig på X, Y, och Z‐axeln. Sensorerna skickar inform‐
a onen ll båtens inbyggda datorsystem som sedan
bestämmer hur bärplanet ska röra sig.
– Tekniken går a skala upp ll 30‐40‐meters, nästan
50‐metersbåtar. Så det går a llämpa vår teknik på
fler typer än bara fri dsbåtar, såsom vissa varutrans‐
porter eller passagerarfartyg, säger Gustav Hasselskog.
Candela är de första som gjort en elektrisk bärplansbåt
med elektroniskt styrsystem och full nedsänkta bär‐
plan. Det finns några forskningsprojekt men de har
ännu inte nå fram ll serieproduk on.
Candela har levererat 17 båtar och bygger nu den
20:e. Produk onen är i full gång i företagets verkstad
på Lidingö utanför Stockholm.

– Jag lyssnar på typ två podcasts och han är en av
dem. Det är som a ha Elvis Presley på middag. Det
känns lite overkligt, säger Gustav Hasselskog. .
SvD Näringsliv, 19 oktober 2020

Fåglar är bä re på a undvika vindkra ‐
verk än vad som antogs digare
Ny studie ger hopp om bä re samexistens mellan fåg‐
lar och vindkra sparker. Fåglar är långt
ifrån oförmögna när det gäller a undvika vindkra ‐
verk och deras turbinblad, när de flyger runt vindkra ‐
verk.
Så många som 99 procent av dem undviker därmed
kollision med vindkra verk. Det visar en studie u örd i
danska Nordjylland i Klim Wind Farm av Va enfall.
Och det finns en hel del fåglar nära Klim Wind
Farm. Parken ligger nära Natura 2000‐området
Vejlerne, där tusentals fåglar flyger ut varje dag.
‐ Resultaten bekrä ar a fåglar är otroligt bra på a
flyga runt eller över vindkra verken. De a är posi vt.
Inte bara för a nästan inga fåglar dör i kollisioner,
utan också för a det innebär a uppförandet av vind‐
kra verk inte behöver vara en direkt konflikt med na‐
turområdena. Denna nya kunskap måste tas i beak‐
tande i samband med planeringen av nya vind‐
kra sparker", säger Jesper Kyed Larsen, miljöexpert på
Va enfall.

– Nu är det inte längre en ingenjörsfråga om vi kan ta
bort koldioxid och andra kolväten. Nu handlar det om
a skala upp och få ut tekniken och sänka kostnaderna
så mycket vi kan, säger Gustav Hasselskog.

Tre konsul öretag har genomfört studien för Va en‐
fall i samarbete med lokala ornitologer. Studien har
delvis genomförts för a bevisa a Klim Wind Farm
uppfyller si miljö llstånd, vilket kräver a kollisioner
mellan vindkra verk och fåglar inte får övers ga 75
procent.

Den 8 september berä ade Candela a de plockat in
80 miljoner kronor. Bland annat har Chris Anderson
som startade TED‐organisa onen blivit delägare i bola‐
get.

Studien har genomförts under två perioder, en varade
e år medan den andra varade i tre I området har elva
vindkra verk kontrollerats för döda fåglar, ädrar och
rester av fåglar var tredje dag.
Energiföretaget ser också resultatet som extremt posi‐
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Nyhetsbrev
För dig som är medlem i VästanVind vindkra skoopera v
November 2020
vt i en d då det finns e ständigt växande behov av
a skapa vindkra parker med anledning av ökat fokus
på grön energi.
VindkraŌsyheter.se, 21 oktober 2020
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