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－－－－““““2B, or not 2B ?”
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Arkivering (öppen) av presentation (pdf):

www.kapernicus.com/openarchive

... ...  Kärnkraft => Vindkraft ?Energiomställning

P=2000 MW 
(1 MODERN REAKTOR)

medel(P)=2 MW 
(MODERN 5 MW TURBIN)

x 1000 !
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Tillgänglighet / Reglerbarhet...

Hemläsa:
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/140624-effektbalansen-rapport.pdf
http://www.skgs.org/wp-content/uploads/2015/08/M2015-2349-Ee_-SKGS1.pdf

Vindkraft －－－－ grön energi? 

“1. Vindkraft*: 14 gram CO2 per kWh

 2. Kärnkraft: 4 gram CO2 per kWh

 3. Vattenkraft: 8 gram CO2 per kWh

 *Skäl:

1. Kort livslängd, i Sverige 10 år

2. Bränning av epoxiblad

3. Enorma mängder betong i marken (lämnas).

Vänliga hälsningar/Kind regards

Bertil Persson” [PH sammanfattat mail]
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MITT SYFTE IDAG...

Varför står jag här?
• Tekn. Dr. Fysik (Chalmers)

• M.Sc. Fysik (Univ. Mass., USA)

• Civiling. Teknisk fysik (Y) (Linköping)

• ca 25 vetenskapliga artiklar

• 4 bokkapitel, redaktör 1 bok

• 400 citeringar (h-index 12)

• Chalmers

• KTH

• LiTH

• Univ of Mass, USA

• Univ of Missouri, USA

• Vindkraftpark 
(sökt patent)

• Vindkraftgenerator
(sökt patent)

• SavvySampler®
• RoadNotes®

• ABB

• Vattenfall

• Areva NP (FRA)

• NRG (NED)

• SMHI

• SSM

• WSP

• Ramböll

• Stockholms Stad

• Göteborgs 
Stad/Spårvägar

• Statistikkonsulterna

• ...

• Supraledning

• Elnätsstörningar

• Vindkraftsystem

• Mobiltelefoni

• Mätteknik / osäkerhet

• Vibration/ljudmätning

• Väganalys

• Digital signalbehandling

• Osäkerhetskvantifiering

• Statistisk skattning

• Programmering

• ...
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Relevant men inaktuell erfarenhet...

https://patents.google.com/patent/WO2001084701A1/en?oq=a+power+plant+and+a+method+for+o
peration+hessling

Inventors: HESSLING, Peter; (SE).
Pub. No.: WO/2001/084701 International Application No.: PCT/SE2001/000948

https://patents.google.com/patent/WO2001095463A1/en?oq=WO%2f2001%2f095463+International+
Application+No.:+PCT%2fSE2001%2f001139+hessling

Inventors: HESSLING, Peter; (SE), KYLANDER, Gunnar; (SE)
Pub. No.: WO/2001/095463 International Application No.: PCT/SE2001/001139

...aktuell men 
irrelevant(?) erfarenhet



6/4/2018

Våra [samhälls-] problem... 
...och brister?

Kunskap (-sförakt?) Kritiskt tänkande
Demokrati (-hot?)

TILLSTÅND

Demokratihot
Svea Hovrätt

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen, 
Mål nr M 5329-16 (Avslag vindkraft):

“...Att lokalbefolkningens motstånd 
inte beaktas är mycket besvärande 
ur ett medborgar- och 
demokratiperspektiv...”
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Demokratihot
Torsby Kommun 1(2)

TK: TORSBY KOMMUN (www.torsby.se, 2018-05-29):

“Synpunkter även på en annan process
...också många som skrivit till kommunen och lämnat 
synpunkter ... wpd ...

Men detta [WPD] är inget ärende hos kommunen...

Vi har dock tagit emot alla inkomna skrivelser och diariefört* dem. 
De finns alla med i det granskningsutlåtande vi jobbar med.”

(*Jag: Bekräftelse på inskickat document - först efter min förfrågan!)

Använder Torsby Kommun WPDs texter i oförvanskat skick ? 
• ... som sina egna (www.torsby.se) ?
• ... utan granskning och källangivelse (krav för seriösa journalister) ?

Invånare Torsby Kommun

Demokratihot
Torsby Kommun 1(2)

Hej,

Påminner också om att s-ledamoten i styrelsen XXX XXXXX redogjort 
för att de flesta s-ledamöter blev övertygade anhängare av vindkraft 
på Mangslidberget vid ett samrådsmöte för kommunens politiker och 
ledande tjänstemän tidigare i vår.

Mötet hade förstås initierats av wpd som även hade inbjudit regeringens 
vindkraftssamordnare och Länsstyrelsen Värmlands 
vindkraftshandläggare XXX XXXXX. Dessa två myndighetsföreträdare 
har ju i uppdrag att främja vindkraft och därvid tro på uppgifterna som 
wpd har skyldighet att presentera. Bostäder brukar hamna utanför 
bullergränser och fåglar utanför riskzoner. ”Landskapets karaktär” i 
MB har ingen innebörd.

Annan invånare Torsby Kommun

“Men detta [WPD] är inget ärende hos kommunen...”
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Demokratihot... 
mottaget (personligt) mail inför dagens möte 1(2)

Sprids enl. offentlighetsprincipen (skickat utan sekretess) 
från förtroendevald inom Torsby Kommun...

> Från: <xxxx.xxxxxxxxx@edu.torsby.se>

> Datum: [Söndag] 27 maj 2018 12:47:29 CEST

> Till: <peter@kapernius.com>

> Kopia: <xxxx.xxxxxx@gmail.com>, <xxxx.xxxxx@hotmail.com>

> Ämne: Vindkraft

>

> Hej!

> Inför mötet i Torsby:

Exkl. först svarande person

Avsändare representerar Miljöpartiet Torsby:

“Vi vill göra Torsby Kommun till 
en hållbar och resurssnål 

kommun med god omsorg om 

människor, djur och natur...” 

Demokratihot... personangrepp / härskartekniker 
mottaget (personligt) mail inför dagens möte 2(2)

Läst ett par inlägg från dig och känner mig både frågande och tvivlande.
> 1) WPD verkar vara ett seriöst bolag som är noga med sina redovisade fakta. Skulle förlora mycket på att inte vara trovärdiga. De verkar ha stor 

erfarenhet av att projektera och planera vindparker i motsats till dig. Om de sedan låter något annat, seriöst företag bygga parken är ingen 
nackdel. Dina omdömen om företaget verkar ej vara trovärdiga.

> Är således mycket svårt att ta det du anför på allvar.

> 2) Finns inget kommunalt beslut om några stoppområden för vindkraft i kommunen

> 3) Vi tror att det är en stor majoritet för vindparken bland innevånarna i Torsby

> 4) Byggs två vindparker i Finnskogen på norska sidan nära svenska gränsen. Svårt då att förstå att en i Sverige skulle förstöra Finnskogen på 
Norska sidan .

> 5) En omställning till hållbar elproduktion är nödvändig inför det stora klimathotet och för att rädda djur, natur och miljö.

> 6) Du tycks sakna meriter inom vindkraftsområdet . Inte hittat några av dig gjorda vetenskapliga publikationer inom området. Ingen merit att du 
ansökt om patent eller om jobb på Vestas. Inte vad vi anser vara en expert! Din höga svansföring gör att man blir misstänksam. Tomma 
tunnor.. du vet!

> 7) Har du något emot att personer , kunniga inom vindkraftsområdet, kommer på mötet ?

> 8) ointressant ditt prat om Sportify och om isbildning. Inte många, om någon alls, besöker berget på vintern.

> 9) Du skriver ingenting om alla fördelarna med vindkraft? Är du inte medveten om dem?

>

> Tacksam för snabbt svar från dig!/ XXXXXX XXXXX, finnskogsbo
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Om behovet av kunskap...

Badgäster klagar till 
[Göteborg-Öckerö] 

kommunen: 

“För lite vatten 
－－－－ i havet !”

www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/badgaster-klagar-till-kommunen-for-lite-vatten-i-havet

... ...     Kunskapsförakt...Utsläpp

ELBILAR DRIVS 
EJ AV EL !

Sant!
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Kritiskt tänkande...

Jag anser att det 
lämpligt att bygga ett 
kärnkraftverk hemma !

Kritiskt tänkande...

WPD anser att det 
lämpligt att bygga en 
vindkraftpark på M... !
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Kritiskt tänkande...

“Baserat på tidigare [när?] parker 
[vilka?] tror [hur?] vi (WPD) att ca 
11.8 personer blir anställda 
regionalt under 25 år” 

(Mina kommentarer i parentes [].)

Arbetstillfällen: Hur räknar WPD?

Vattenfall －－－－ 
Blakliden/Fäbodberget

• 50+34 verk

• 353 MW

• 20 pers. anst.

WPD－－－－Mangslidberg

• 34 verk a 6 MW=204 
MW?

• 204/353*20=11.6 anst.

• Är det så (illa) WPD 
'räknar' ???

PH:
• Fäbodberget 'nationellt vindkraftscentrum'
• Varför bygga stort?
• Farligt arbete=>2 pers, Dygnet runt passning 4*2=8 pers

oberoende av parkstorlek!

－
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Kritiskt tänkande...

“Baserat på mina synintryck tror 
jag att jorden är platt !”

Peter Hessling

Kritiskt tänkande...

WPDs avslutning [arg. mot stoppomr]:

“Med denna genomgång hoppas wpd [i 
egenskap av självutnämnd expert...] kunna 
bringa klarhet i vad som är fakta [det vet 
WPD...] och korrigera missförstånd [det vet 
också WPD] och felaktig information [det 
andra spridit] som förekommit.”

(Mina tolkningar inom parentes [].)
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Alternativa (relativt WPD) fakta...

Minst tre externa källor:

• Bertil P

• Vidar 

• Peter H
inbördes oberoende (maximal information)

likartade slutsatser

referenser, följer vetenskaplig tradition

Energikälla?

ELBILAR DRIVS 
EJ AV EL !

Sant!
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Allas vårt mål...

...vår framtida energikälla
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Sveriges elanvändning per sektor
TWh

Källa:  Energ imyndigheten och SCB Hämtat: 2018-05-23 17:36
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Sveriges energiförbrukning...

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning-utveckling/

Energikälla = Väder...

!!!!!
Riktig Grön energi

kan EJ produceras lokalt
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Balansering (svk.se)

Vindenergi kan produceras 
lokalt, OM:

• Annan lika stor(!) lokal 
energikälla balanserar, 
[t.ex. olja/kol (Danmark); 
gasturbiner (Colorado, USA)]

• Extremt lågt utnyttjande är 
acceptabelt!

• Ekonomi oväsentlig !

• Vi struntar i andras behov !

[ undantagen...]Elbörsen

Oriktig grön energi －－－－    mikronät

Lokal produktion & konsumtion kräver(!):

“Lika mycket annan 'energi på burk' 
－－－－ Grön / 'Red Bull' ?”

              

• Vilken energikälla ska lokalt balansera Mangslidberg VP?

• Hur säkerställs att vindparkens elproduktionen blir lokal ?
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Riktig grön energi
• Är så global den någonsin kan bli...

• Följer principen ALLA FÖR EN, EN FÖR ALLA

• Energi lånas -ut och -in, över långa distanser. 

• Nyttjar ett maximalt stort 'Smart' elnät.
• 'Hysteriskt' sammankopplat (liknande internet)

• 'Hysteriskt' samreglerat (Svenska Kraftnät)

• Har inga isolerade öar, typ 'mikronät'

• Strävar efter minimalt behov av fysisk energilagring

• Nyttjar maximal virtuell energilagring ('Energibank')

!!! Elektrisk distans ≠ Geografisk distans !!!

Stort elnät av två skäl! (100 % 'marginal')

ELAVBROTT !

6 m/s

12-25 m/s

KRAV:
PROD KAP > KONS MAX

DRIFT - BALANS:
PROD = KONS
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Stort elnät av två skäl! (=>300% 'marginal')

Stort elnät av två skäl! (Öka storlek!)

S
LÖ

S
E

R
I !



6/4/2018

Stort elnät av två skäl! (BÄST)

FÄRRE 'KRAFTVERK' !
(LÄGG NER FARLIG / INEFFEKTIV / SKADLIG 

ENERGI)

Hemläxa!  Några nyckeltal för 
vindkraft...Energiomställning:

1 modern kärnkraftsreaktor =   X   vindkraftverk

Energifångst:
Halverad vind = Vindenergi reducerad   X   ggr

Utnyttjandegrad (Mangslidberg, enl. WPD):
Verklig / Maximal vindenergiprod. =   X   %

Nettonytta:
Drifttid producerad energi = bygg energi X  Dag/Mån/År

Parkdesign - Avstånd vindkraftverk X  Vingar (svår)

Dynamik in - Vindens tidskonstant:   X  s   (svår)

Dynamik ut - Vkraftverks tidskonst:   X  s   (svår)
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WPDs politiska murbräcka?:
Turism och regional anställning...

Hur många vindkraftsguider finns 
det － globalt?

Hur många lokalinvånare blir 
betalande turister (mätbart idag)?

Hur bedriver/utvecklar Vestas sin 
vindkraftsbyggnation (vestas.com)

Vem (var) reglerar Vindkraftens 
produktion till elnätet?

Vem kan underhålla och reparera 
Vindkraftverk?

För politiskt ställningstagande...

• Mycket liten lokal vinning i etablering av en vindkraftpark!

• Torsby Kommun kan bidra till att ge ett värdefullt [inter]-
nationellt bidrag av grön energi

• Lokalt energiproduktion irrelevant frågeställning!
“Vi har redan vattenkraft som täcker vårt behov” 

• Stärk / underhåll elnätet - gör grön energiomställning möjlig!

• Vissa producerar el, vissa konsumerar... en del exporterar...
Grön energiproduktion: Exportindustri ?

• Arbeta minst(!) nationellt med grön energi! 
Annars irrerevant navelskådning och besvikelse!
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Är det ens möjligt?

...att transportera maximalt tillståndsgivna turbiner i 
Värmlands skogar och på dess vägar?:

“För landbaserade verk är möjligheten att 
transportera de långa rotorbladen det som 
i många fall sätter gränsen för storleken”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraftverk

Har WPD tagit till sig denna information???

Ett möjligt (sökt tillstånd) turbinblad i relation 
till SuperJumbo Jetflygplan A380

80 meter

Bilder från wikimedia commons
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Vägd bullermätning...

  A<=> HÖRSEL, ej obehag!

 Varför välja A-vägning om 
man inte avsiktligt vill 
skönmåla och vilseleda?

Vindkraftverk:
Swoosh - swoosh

Olika viktning:  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6802780

WPDs uppsåt...?

“...någon medelst vilseledande förmår annan till handling 
eller till att underlåta något som medför vinning för 
gärningsmannen och skada för den vilseledde. Viktigt 
är det faktum att vilseledande i princip kan bestå av 
vilken omständighet som helst, bara det finns ett 
orsakssamband mellan vilseledandet och handlingen 
eller underlåtenheten som leder till att något av icke 
ringa värde överförs från den vilseledde till 
gärningsmannen.... den som genom att lämna oriktig 
eller ofullständig uppgift...”

Bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken

TILLSTÅNDET
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Tillståndet...av icke ringa värde?

Budget...

Byggvärde: ca 1700 000 000 kr

Tillståndets 'värde' vid försäljning: 1-5%* av byggvärde ?

WPD kostnad för arbete: 5 000 000 ?

Förtjänst: (*3%): 45 000 000 kr, dvs 900% marginal

Ansvar / risk:  (avslag), beviljat - INGEN RISK !

Ingen dum affärside alls... finns bara ett problem, dvs...

'Enabler': Toklågt pris & naivitet skapar !

Mina slutsatser och reflektioner...

Gröna energi-källor JA !

Grönt energi-system:
Globalt fysiskt elnät  JA JA !

Global central balanskontroll ABSOLUT !
Elbörs (Nordpol) Njaeee !

Energibank 'virtuellt batteri' JA JA JA !

Mangslidberg VP LOKAL DEMOKRATI 
              & INSIKT !

(TROLIG) CON ARTIST / 
CHARLATAN /
TROLLKONSTNÄR !

LinkedIn artikel (PH 2016):    https://www.linkedin.com/pulse/con-artistry-predictive-science-peter-hessling/
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Appendix －－－－ Hypoteser och falsifiering

Metodik: Hypoteser motbevisas med ett eller flera exempel,

med referens till oberoende referenser / källor.

med trovärdiga verifierbara resonemang, som antingen följer 
befintlig kunskap ('State-of-the-Art'), eller med nya underbyggda 
argument, som i sin tur tar stöd mot befintlig kunskap.

aldrig mot egna påståenden (t.ex. egen hemsida)

ej medelst upprepning

NOT: hypoteser ej testade rimliga misstankar, ej sanningar...

Rapporteras rimlig motbevisning överstryks hypotesen* !
*Med motbevisning, från www.kapernicus.com/openarchive

Hypoteser －－－－ för att falsifiera! (1/4)

1. WPDs affärside är att handla med tillstånd för vindkraft, 
inte att bygga/arbetsleda (WPD-Scandinavia, Sverige).

2. WPD-Scandinavia har aldrig varit med i 'turnkey' 
leverans av ett enda vindkraftverk/park.

3. WPD överfyller parkplanen med vindkraftverk, för att 
maximera tillståndets försäljningsvärde och därmed 
egen vinst. Fysikaliska begränsningar är bara väsentligt 
i den grad tilltalad tros (enl. WPD) förstå det. 

4. WPD är 'borta' efter att “Tillstånd M-berg AB” är sålt...

5. ...WPD står därefter ej för sina löften, inte mot någon.
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...Hypoteser...(2/4)

6. WPD 'Kastar korv' till 'vaktmästarna' för att få nycklar 
till gyllene grind, utifrån WPDs värdeuppfattning 
(ekonomi), inte vad som uttrycks (natur och kultur). 

7. WPD 'skänker' Torsby Kommun totalt 579 årsarbeten.

8. WPD anser: dubbel parkstorlek = dubbel 'besättning'

9. WPD minimerar negativa aspekter genom att välja 
mest fördelaktiga utvärdering.

10.(WPD påstår...) vindparker påverkar aldrig 
klassificering av områden som världsarv.

11.(WPD tror...) “Finngårdar”=“Finnmark” (världsarv)

...Hypoteser...(3/4)

12.WPD gör inga realistiska fotomontage, utan klipper 
och klistrar som lekmän, ej de experter de utger sig 
för att vara.

13.WPD gör hypotetiska osynlighetskartor (WPDs 
vinkling), utan hänsyn taget till bl.a. skogens täthet. 
(Grundmaterialet baserat på överflygning med 
linjelaser tillåter inget annat.)
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...Hypoteser...(4/4)

14.WPD struntar i vindkraft i sin helhet. Därför mäts buller 
på för små verk med olämplig viktkurva (A), verken 
ställs för tätt, osynligheten överdrivs, elnätutbyggnad 
och vägskador visas ej, ej heller transportskador på 
natur etc. 

15.WPD ignorerar förutsättningar för grön energi både i 
stort i allmänhet och Mangslid i synnerhet.

16.Tillståndsköparen känner inga krav eller förpliktelser 
mot Torsby kommun (Svarte Petter med Kejsarens 
nya kläder), utöver det som följer med tillståndet.

17....


