Hållbar Vindkraft i Dalarna
Hur får vi elen att räcka till?
Anteckningar från dialogworkshop i Saxdalen, 15 maj 2019
Antal deltagare: 10
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Tankar kring hur vi kan få elen att räcka till
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

Är vindkraft det enda? Solel, vattenkraft hur mycket kan de byggas ut?
Mer ” rätt” fakta. Få helhetsperspektiv. Få fler att prata …ta del av kunskap.
Önskar se energibehovet för Dalarna
Är Dalarna inte redan självförsörjande? Vad är det idag som drar så mycket ström?
Balans?! Helhetskalkyl
Besöksnäringen- skogarna, hur vägs detta in i
Etik
Större vindkraftverk = större skador, buller?!
Vindkraftverk i vattnet. Vad händer med havsmiljön?
Förluster i stamnätet, nätägaren betalar, göra kalkyler…
Hur tas spillvärme tillvara? Kvarnsveden, Domnarvet…
Är det vettigt att utsätta framtida generationer för kärnkraftens avfall?!
Samverkar bolag i etableringen? Kan de sätta på sanna ställe, koncentrera
Krävs stora ytor för varje vindkraftverk
Stora kostnader för anslutning, Distribution av el?!
Viktigt med andelsägande = mer positivt.
Vindkraftpeng, Byapeng, Dalamodell
Snurror / vindkraftverken är ett välbesökt turistmål
Export av teknik

Vad är bra med vindkraft (grupparbete):
•
•
•
•
•
•
•

Ger gratis energi, året runt, i hela landet
Ren energi, bra produktion, nyttja vindkraften som är gratis
Inga stora risker för framtida generationer, lätt att återställa, inget avfall med kommande
generationer (jmf. med kärnkraft)
Inget utsläpp
Bra effekt – mycket el per verk
Utvecklingsbar teknik – mindre ljud genom mindre snurror?
Möjlighet till lokal utvecklingsfinansiering

Vad är inte bra med vindkraft (grupparbete):
Påverkan på människan, Ljudnivån måste ner, buller, lossnade delar
Påverkan på landskapsbilden, turism vs energi
Påverkan på natur och djur: Fågel, Fisk och Fladdermöss drabbas.
Oklar ekonomi, vad kostar vindkraft i förhållande till andra energislag (kärnkraft, sol, bio?),
dyra reparationer, olönsamt utan bidrag, kort livslängd, kan vattenkraft byggas ut?
 Tekniska problem, variabel energiproduktion, lagringsmöjligheter är inte lösta, synergieffekter
bör undersökas – kan tex överskottsel användas för att syresätta havsbotten?
 Svåra prioriteringar, etik, ekonomi, ekologi – vilka kriterier väger tyngst?





Vad vill du fördjupa dig i under nästa möte:
1. Diskutera och jämför olika energislags kostnader och potential.
2. Utveckla ett generell ”Vindpeng-system” för hela länet som kan stötta den lokala
utvecklingen.
3. Diskutera lösningar för att reglera elförsörjningen i system med variabel kraftproduktion.

