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Soltech integrerar
solen i vardagen!

ENERGIMYNDIGHETENS 
SCENARIO FÖR SOLENERGI 
(MW)

VÅR DRIVKRAFT ÄR LÅNGSIKTIG 
HÅLLBARHET MED SOLEN I FOKUS

Verksamheten växer och för varje ny installation bidrar vi till 
den gröna omställningen. 

Vår vision är att integrera mer sol i vardagen – allas vardag –
från privatpersoners solanläggningar på hustaken till de stora 
samhällsomdanande lösningarna.

Vår strategi är att arbeta med det bästa i branschen – från sol-
bolag till bolag som stöttar vår branschunika förvärvsstrategi. 
Vi förvärvar bolag som är traditionellt duktiga på sin kärnverk-
samhet t ex tak, fasad och el – lägger till solkompetens och 
har på så vis skapat ett nytt modernt solbolag med expertis på 
tätskikt, säkerhet och sinne för framtidens energilösningar.

Samhällets energiutmaningar är många t ex ökad elektrifiering 
och kapacitetsbrist i elnäten för att nämna några. Vår ambition 
är att bygga in mer solenergi i vardagen och tillsammans med 
våra dotterbolag och nära 70 000 aktieägare på så sätt bidra 
dagligen till den gröna omställningen. Det leder till en bättre 
miljö och en långsiktigt hållbar investering. 19
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Solenergimarknaden drivs av ett mål om 
fossilfri energiförbrukning, år 2040 har 
Sverige satt målet om 100 % förnybar 
elproduktion. Solenergi är den energi-
källa som allmänheten är mest positiv 
till under 5–10 års sikt. 82 % av svenska 
folket vill att Sverige satsar mer på sol- 
energi än vad som görs idag.

https://soltechenergy.com/?utm_source=Ad&utm_medium=Banner&utm_campaign=B%C3%B6rsv%C3%A4rlden
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Energiomställningen 
kommer att ta tid, 
kosta pengar och ska-

pa politisk oenighet, men 
också generera massor 
tillbaka till investerarna. 
Om man träffar rätt med 
sin investering kan det bli 
oerhört bra utdelning på 
investerat kapital. Men det 
finns risker såklart. Vem vet 
vilken energi som kommer 
att vara vinnaren i slutän-
dan? 
Den här publikationen har 
som syfte att sprida kun-
skap, skapa nyfikenhet och 
ge läsarna möjlighet att ta 
del av andras åsikter. 
För er som finner något 
som ni vill investera i rå-
der vi som vanligt att läsa 
på ordentlig om bolaget, 
göra en riskanalys, satsa de 
pengar som man har råd att 
satsa och inte mer.
Oavsett investeringar står 
vi inför spännande och 
nödvändiga förändringar. 
En del bolag som är med 
här kommer att vara en del 
av den förändringen. 

Trevlig läsning.

Citera oss gärna, men glöm 

UR INNEHÅLLET    2021
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WWW.BORSVARLDEN.COM
Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar 
livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens 
omdefinierar vi begreppet närodlat. 

Vårt system för akvaponisk 
odling i urbana miljöer.

COMPLETE

www.agtira.com/se • info@agtira.com
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Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar 
både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem 

för fisk och grönsaker i urbana miljöer.

VÅR AFFÄRSMODELL

Agtira levererar system 
till livsmedelsbutiker

Butiker betalar en engångs-
kostnad för systemet

10-15 åriga avtal med återkommande intäkter från royalty samt licens- och supportavgifter.

Agtira bistår med support, 
mjukvara och expertis

http://WWW.BORSVARLDEN.COM
mailto:info%40borsvarlden.com?subject=
http://WWW.BORSVARLDEN.COM
https://www.agtira.com
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INTERVJU

Niclas Holmberg 
- Manager Director Global Listing Service 

på Nasdaq Stockholm 

Hur skulle du beskriva noteringsklimatet 
när det kommer till de sektorer som bidrar 
till energiomställningen?

– Vi har den senaste tiden sett ett stort 
intresse från cleantechbolag att söka sig till 
börsen för att finansiera till tillväxtsresa. 
Samtidigt har intresset från både institutio-
nella investerare och privatpersoner ökat att 
investera i sektorn. Totalt har båda dessa fak-
torer lett till en ordentlig ökning av bolag till 
Nasdaq och framförallt till vår tillväxtsmark-
nad Nasdaq First North.

Vad säger du om utvecklingen av IPO:s 
senaste åren inom dessa sektorer?

– Generellt har utvecklingen varit god även 
om covid pandemin påverkat en del bolag ne-
gativt på samma sätt som övriga branscher. Vi 
ser det även som mycket positivt att många 
av bolagen har kunnat utnyttja styrkan i den 
publika marknaden för nya kapitalanskaff-
ningar även som noterat bolag.

Hur ser du på de närmsta åren, tror du vi 
kommer få se en ökning eller en minskning 
när det kommer till noteringar inom dessa 
sektorer?

– När det kommer till noteringsklimatet är 
det självklart beroende av den globala utveck-
lingen och värderingen i marknaden men vi 
är i dialog med många bolag som bidrar po-
sitivt till energiomställningen och där börsen 
är huvudspåret. Den bilden stärks ytterliga-
re utifrån våra diskussioner med finansiella 
rådgivare som menar att intresset är stor för 
dessa bolag från investerare.
 
Hur stor andel skulle du säga att de IPO:er, 
som du sett passera under de senaste åren 
som haft en utpräglad ”hållbarhetsprofil”, 
miljöprofil, ESG profil ”stått för i förhållande 
till det totala antalet noteringar?

– Det var ca 10 procent av noteringarna på 
First North under 2020 som hade en ESG 
profil och vi ser bara till halvårsskiftet 2021 så 
kommer vi hade noterar fler bolag i sektorn 
än under helåret 2021. Vår pipeline för hösten 
innehåller flera intressanta cleantechbolag 
och samtidigt har rådgivarna arbetat med 
kapitalanskaffningar i den privata miljön där 
målsättningen är notering under 2022.

Inom vilka branscher kan man hitta flest 
”gröna aktier”?

– Inom fastighet och byggsektorn samt att 
vi ser ett stort intresse från cleantechbolag.

När kunde man för första gången se att håll-
barhet blev ett område som verkligen fick 
genomslag och lyftes fram i samband med 
att ett bolag noterades?

– Vill påstå att det skett en upptrappning 
succesivt de senaste fem åren men att det 
verkligen tagit fart de senaste två åren. 

Hur skall ett noterat bolag redovisa sitt håll-
barhetsarbete?

– Bolagen ska redovisa sitt arbete enligt bo-
lagskoden. Den reviderade bolagskoden beto-
nar att företaget inte bara ska styras effektivt 
utan även ansvarsfullt och hållbart. De får 
hjälp av oss genom vår ESG reporting guide 
som stöttat bolagen sedan 2017. Sedan bör-
jan av juni kan även bolagen ansöka om vår 
Nasdaq Green Designation, en märkning som 
undersöker bolagens hållbarhetsarbete, vilket 
underlättar för investerare. 

Var finns den största investeringsviljan från 
investerare inom de sektorer som bidrar till 
klimatomställningen?

– Min känsla är att investerare är intresse-
rade i allt från vin och sol, elektriska fordon, 
batterier, hydrogenlösningar och foodtech-
bolag. Vi har också senaste året sett att mer 
kapital även letat sig till bolag som gör miljö-
vänliga produkter till konsumentmarknaden.

Avslutningsvis, det finns ju en hel del alter-
nativ inom hållbarhet, vilka sektorer anser 
du ser mest spännande ut för framtiden?

– För att lyckas med transformation till en 
mer miljövänlig värld samt att nå upp till de 
ambitiösa målen så krävs det duktiga entre-
prenörer och bolag inom en massa områden. 
Så mitt svar är att jag gärna ringer börsklock-
an med samtliga ESG vänliga bolag.

Av: Joakim Erlandson

Börsvärlden möter Niclas Holmberg 
för att stämma av noteringsklimatet 

inom energiomställningen

https://www.nasdaq.com/ESG-Guide
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Funktionsnyttan med kryptovalutor medför en decentraliserad och stabil 
lösning på ekonomiska transaktioner vilket gör dessa universellt gångba-
ra och lämpliga som värdeöverförare. Insikten om detta har medfört en 
stadig utveckling av tekniker och lösningar. I detta transnationella eko-
system har utvinning eller sk miners tagit en central roll, vilket lett till 

mycket stor förbrukning av elektrisk energi. Energi som i många fall framställts 
på ett miljöovänligt sätt. Under de tidiga åren för kryptovalutornas utveckling var 
detta ett marginellt problem, nu är det ett existentiellt hot. Det finns många på-
ståenden om hur mycket energi som förbrukas och klart är att det är avsevärda 
energimängder, vi talar om volymer som motsvarar medelstora länder.

Man kan tycka vad man vill om kryptovalutor, de är en ostoppbar realitet, nu 
en alltmer normaliserad del av det finansiella ekosystemet. När vi utvecklade Xpe-
cunia, då insåg vi att genom att kombinera den kostnadssänkande konsekvensen 
av egna solfält i stor skala med egen utvinning av kryptovaluta skapade vi en kom-
parativ fördel. En fördel som innebar en grön lösning på dagens energikrävande 
framställning. Att en miljömässigt fördelaktig kombination dessutom är betydligt 
mer lönsam än exotiska eller smutsiga lösningar var ett stort plus. För Xpecunia 
gav det en livskraftig lösning som medför högre tillväxt här idag, nu direkt.

Kryptovalutorna har utvecklats till att övergå till nya tekniska transaktionsfor-
mer för att minska energiavtrycket, den ledande nya valutan benämns Ethereum 
2.0. Denna lösning sägs minska den jämförbara energikonsumtionen med någon-
stans i det övre spannet 95%-99%. Det känns ju bra. Frågan är ju om detta är den 
lösning som kommer bli den rådande? Erfarenheten av historien är att det alltid 
lönar sig att ha ett öppet sinne och låta defacto standarden visa vägen.

Det finns oerhört stora summor investerade i det befintliga kryptonätverket, 
kraften i detta är lika oerhört stor oavsett om miljöaspekten beaktas eller inte. 
Den ekonomiska drivkraften kommer med egen automatik alltid drivas dit det 
är mest lönsamt, därför kommer spelreglerna efterhand gynna de mindre mil-
jöskadliga lösningarna på sikt. Den digitala världen kommer bara förändras när 
den skapar nya värden för den fysiska verkligheten. Exemplen från alla ställen där 
antingen myndighetsregleringar eller konsumenters beteenden förändrar värde-
prissättningen medför att investeringar styrs bort från oönska-
de områden och ökar i efterfrågade. Det är grundläggande 
ekonomiskt mänskligt beteende. För kryptovalutor inne-
bär detta att antingen kommer det uppstå en tydlig 
efterfrågan på grön-krypto eller regleringar som 
styr om efterfrågan dithän. En delreglering kan vara 
det vi nu ser uttryckt i ETH 2.0, det kan även bli en 
annan form som en myndighetsinfluerad reglering 
– det förefaller dock osannolikt eftersom kärnan 
i krypto är decentraliserad, det kan vara en annan 
kommande form som internationella samarbetsavtal 
eller konventioner.

Vår kryptiska värld är här för att stanna, vi kommer med 
säkerhet se den grönska alltmer.

Daniel Moström
VD Xpecunia Nordic AB  

Noterat på NGM Nordic SME börsen

Hållbar kryptoutvinning 
är en grundförutsättning 

framåt

”Vår kryptiska värld är här för att stanna, 
vi kommer med säkerhet se den grönska 

alltmer.”

I SAMARBETE MED XPECUNIA AB
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De flesta är idag medvetna om att jor-
dens resurser håller på att ta slut och 
att klimatet är en av vår tids största 
utmaningar. Solenergi är en förnyel-

sebar energikälla som inte tar slut. 

Att välja solens kraft är ett steg i rätt riktning 
för både människa och miljö. Valet av solen-
ergi är också ekonomiskt hållbart i form av 
minskade elkostnader, och med lagringsmöj-
ligheter även till självförsörjande. 

Därför är det inte konstigt att solenergi-
branschen i Sverige just nu växer explosions-
artat. Under 2020 växte kraftslaget i vårt land 
med 22 000 nya solcellsanläggningar och 
färska siffror pekar på att branschen kommer 
att ta nya rekord under 2021. Under årets fem 
första månader gjordes nära 30 procent fler 
solcellsinstallationer än under samma period 
förra året.

Än så länge ligger ändå den svenska 
solenergibranschen bara i sin linda. Jämfört 
med andra länder i Europa är andelen 
solenergi på den svenska elmarknaden 
fortfarande låg. För närvarande står 
solkraften för under 1 procent av den 
producerade elen i landet, jämfört med 5 
procent i Europa. MEN, så kommer snart 
inte att vara fallet. De omständigheter som 
hindrat oss att komma i kapp övriga Europa 
är nämligen övervinnliga.
Sverige har en enorm potential att kunna 
utvinna betydligt mycket mer solenergi än 
vi gör idag. Vi som branschförening tror att 
branschen kommer att producera 10 procent 
av landets el inom 10 år. 

Stor tillväxtpotential finns i såväl fler tak-
anläggningar (som idag utgör 99 procent av 
installationerna) som i fler markanläggningar, 
det vill säga solcellsparker. Intresset för sol-
cellsparker är något som blir allt större och 
den resan har bara börjat. Våra medlemsföre-
tag ligger dessutom i framkant när det kom-

mer till storskaliga solcellsparker – både av-
seende tekniska lösningar, nya affärsmodeller 
och hållbara strategier.

Än så länge finns det dock vissa hinder på 
vägen, i form av snåriga tillståndsregler. Där 
jobbar Svensk Solenergi hårt för att göra 
det lättare för företag och investerare att 
etablera nya solcellsparker i Sverige. Det gör 
vi genom att skapa opinion och uppvakta 
politiker och myndigheter för att främja 
villkoren för solenergin. 

En sak är nämligen säker, om Sverige ska 
lyckas med den nödvändiga energiomställ-
ningen för en grönare framtid måste fler med 
på tåget – med hållbara investeringar i fokus. 
Därför hoppas vi att ännu fler upptäcker - 
och tar vara på - solkraftens möjligheter. 
 

Anna Werner, VD Svensk Solenergi

Vi på Svensk Solenergi verkar för en hög kvalitet i bran-
schen genom att ställa krav på våra medlemsföretag – nå-
got vi tror sätter ribban för en hög standard i hela bran-
schen och skapar en trygghet för konsumenter och övriga 
intressenter. Kontakta därför något av våra medlemsföre-
tag om du är intresserad av de spännande möjligheter som 
solenergi-
branschen har att erbjuda. 

Mer solkraft  
- en självklarhet för 
en grönare framtid

KRÖNIKA

”Om Sverige ska lyckas med den nödvändiga 
energiomställningen för en grönare framtid 
måste fler med på tåget – 
med hållbara investeringar i fokus

Anna Werner
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Vi står inför ett hållbart paradigmskifte som kommer att påverka och 
förändra det mesta i våra liv. De val som våra företag gör idag är helt 
avgörande för hur företagen kommer att klara den omställningen.   
Att framstå som ett hållbart företag är inte så svårt. Företaget kan skaf-
fa lite certifieringar och tillsätta en hel hållbarhetsavdelning som lovar 

att företaget, om 15–20 år, kommer att leva upp till alla klimatåtagande som finns, 
och lite till. Beslutar man sedan att företaget bara skall drivas av förnybar el – vil-
ket är klokt även ur ett ekonomiskt perspektiv – så kan man i företagets mark-
nadsföringskampanjer profilera sig som det ”gröna alternativet”.

Fördelen med att nöja sig med att bara framstå som hållbar är att det är ett gan-
ska litet åtagande som inte kräver att företaget gör några större förändringar. Om 
företaget istället väljer det lite svårare alternativet – nämligen att vara hållbar – så 
får företaget kavla upp ärmarna.
Förmodligen får man se över hela företagets affärsmodell och ifrågasätta det som 
man gjort under generationer. Här räcker det inte med att man har en avdelning i 
företaget som håller på med hållbarhetsfrågor. Det räcker inte heller att man har 
en visionär VD. För att klara en hållbar omställning så krävs att hela företaget och 
givetvis dess ägare är med på resan. Det krävs även att företagets ledning är ka-
pabel att genomföra förändringarna i praktiken.

Att bli hållbar på riktigt tar tid och kräver resurser. Det kräver att företaget kan, 
vill och vågar ta striderna när de dyker upp. Men belöningen för den som lyckas 
är gigantisk.  

Skall vi lägga energi på att 
vara hållbara, eller på att 

framstå som hållbara?

Vad är då hållbart? Förmodligen finns det lika många svar som det finns personer 
man frågar. Din syn på hållbarhet är inte samma som min, men för min del så går 
vattendelaren mellan de som faktiskt vill vara hållbara och de 
som nöjer sig med att framstå som hållbara. 

Jag förvaltar fonden Proethos fond och får ibland frågan om 
alla fondens innehav är riktigt hållbara. Tyvärr blir svaret att 
så är det inte. Om jag skulle ta bort alla företag som gör något 
som jag inte trivs med – som har en del i sin verksamhet som 
jag inte är nöjd med – så hade det inte funnits några företag för 
mig att investera i. Ingen är perfekt, alla gör fel ibland. Men om 
man i alla fall har ambitionen att göra rätt så har man kommit 
en bra bit på vägen. Jag är övertygad om att många av våra 
svenska företag kommer att klara omställningen. Och på 
de områden och i de branscher där våra traditionella 
företag inte lyckas så är våra inkubatorer runt om i 
landet fulla av nya hungriga företag som redan från 
dag ett är byggda runt en hållbar idé.  

Ha en underbar sommar! 

Magnus Alfredsson 
Skapare av Proethos® och 
förvaltare av Proethos fond

KRÖNIKA
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Svensk miljöteknologi revolutionerar 
industriell energiåtervinning 

”Stirlingmotorn har potential att göra betydande avtryck för klimatet”

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling har utvecklat en unik lösning 
som gör det möjligt att återvinna energin ur industriella restgaser. 

PWR BLOK som är baserad på stirlingmotorteknologin kan i framtiden 
komma att skapa helt nya förutsättningar för hållbar elproduktion. 

Nyligen tecknade bolaget avtal med Glencore – världens största råvar-
uföretag – för att bistå företaget att uppnå nettonollutsläpp 2050.

>>>

I SAMARBETE MED SWEDISH STERLING
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Swedish Stirling grundades 2008 av 
Gunnar Larsson, före detta vd för 
Saab Kockums, och har  utvecklat 
PWR BLOK, en innovativ lösning som 
gör det möjligt att återvinna energin 

ur industriella restgaser och omvandla denna 
till elektricitet. Swedish Stirlings metod är en 
teknologisk revolution när det gäller energiå-
tervinning och sparar både enorma kostnader 
för industrin och ger större koldioxidminsk-
ningar per investerad krona än något annat 
energislag. 

– Många anser att klimatfrågan är vår tids 
viktigaste fråga. I diskussionerna om klimatet 
och elbristen blir resonemangen ofta kom-
plexa och det är ibland svårt att värdera vilka 
åtgärder och energiformer som är bäst ur 
miljösynpunkt, men att minska elförbrukning 
sänker alltid koldioxidutsläppen och är posi-
tivt ur både ett ekonomiskt och klimatmässigt 
perspektiv. Det har Glencore insett och PWR 
BLOK blir nu en viktig del i deras ambition att 
nå nettonollutsläpp, säger Gunnar Larsson, 
vd Swedish Stirling.

De båda parterna tecknade i slutet av april 
ett första avtal rörande en energiomvan-
dlingstjänst under 8 år med installation av 25 
PWR BLOK vid Glencore Merafes ferrokroms-

mältverk Lion i Sydafrika. Anläggningen up-
pskattas kompensera koldioxidutsläpp från 
Lion med över 500 000 ton under avtalstiden.

Lansering i Sydafrika 
Swedish Stirling har valt att introducera 
PWR BLOK-teknologin på den sydafrikanska 
marknaden och då initialt produktionen av 
ferrokrom som används vid tillverkning av 
rostfritt stål. Att valet föll på Sydafrika beror 
på att landet är störst i världen när det gäller 
ferrokromproduktion, har stora mängder 
restgas och mycket höga elpriser. Dessutom 
produceras elektricitet i Sydafrika idag till 
90 procent av fossila bränslen, vilket gör att 
PWR BLOKs energiåtervinning ger extra stor 
positiv miljöeffekt. Swedish Stirling har på 
kort tid skrivit avtal och avsiktsförklaringar 
med samtliga större ferrokromproducenter i 
landet.

– Vi får mycket uppmärksamhet i Sydafrika 
eftersom PWR BLOK både stärker konkurren-
skraften för en av deras viktigaste exportin-
dustrier, och samtidigt kraftigt minskar den-
na industris klimatavtryck, förklarar Gunnar 
Larsson.

Europa nästa marknad
Nyligen offentliggjorde Swedish Stirling 

också att nästa marknad efter Sydafrika 
kommer att bli Europa. I mars i år tecknade 
bolaget en avsiktsförklaring med tyska SMS 
Group om en första installation i Spanien. 
SMS group är en av världens ledande lever-
antörer inom anläggningskonstruktion och 
maskinteknik för den globala stål- och alu-
miniumindustrin, och en perfekt partner för 
Swedish Stirling för en lansering i Europa. 

– Samarbete med SMS Group möjliggör 
snabbare etablering och utrullning av PWR 
BLOK, men även en utvidgning av teknikens 
användningsområden. SMS group samarbetar 

Se film om Swedish Sterling. Klicka på bilden:

Läs mer om Swedish Sterling på deras hemsida. 
Klicka här

Gunnar Larsson, vd Swedish Stirling

redan idag med stora delar av den globala 
metallindustrin. Vårt fokus har ju initialt varit 
på ferrokromtillverkning, men PWR BLOK-te-
knologin fungerar vid produktion vid alla typ-
er av järnlegeringar, berättar Gunnar Larsson.

Bredare användningsområden….
Det är inte heller bara inom metallindus-

trin som industriella restgaser förekom-
mer i stora mängder. Petroleumindustri, 
återvinningsindustri, reningsverk och jord-
bruk är andra områden med brännbara gaser 
där teknologin kan användas. Det samlade 
energiinnehållet i restgaserna från dessa in-
dustrier skulle räcka för att förse hela Afrika 
med elektricitet om den återvanns. Swedish 
Stirling har därmed en stor framtida marknad 
för PWR BLOK, men bolaget nöjer sig inte 
med detta.

….och lokala hållbara lösningar
– Vår vision är att etablera stirlingteknolog-

in som det bästa alternativet för lokal och 
hållbar produktion av elektricitet. Vårt ini-
tiala fokus är att omvandla restgaser till el, 
men vi vet att i framtiden kommer allt mer 
av världens elproduktion behöva ske lokalt 
och i småskaliga anläggningar. Stirlingmotorn 
har potential att göra betydande avtryck för 
klimatet eftersom den kan drivas med bio-
gas, vätgas, etanol eller andra bränslen och 
småskaligt producera el lokalt på platser där 
det inte är lönsamt med utbyggnad av elnät, 
och där diselgeneratorer idag oftast är den 
enda lösningen, avslutar Gunnar Larsson.

Om Swedish Stirling AB
 
Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknik-
företag som grundades 2008 för att vida-
reutveckla stirlingteknologins enastående 
förmåga att omvandla värmeenergi till 
elektricitet. Bolagets produkt – PWR BLOK 
400-F – är en unik egenutvecklad lösning 
för att återvinna energi ur industriella rest- 
och fackelgaser och omvandla dessa till 
100 % koldioxidneutral elektricitet med 
hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt cer-
tifieringsföretaget Lloyd’s Register – det 
billigaste sättet att producera elektricitet 
som existerar idag, och ger större CO₂-be-
sparingar per investerad krona än något 
annat energislag. Swedish Stirling AB är ett 
publikt bolag i Sverige sedan 28 november 
2016, och sedan 6 november 2020 noter-
at på Nasdaq First North Premier Growth 
Market.

https://swedishstirling.com
https://www.youtube.com/watch?v=3ElBIgFDTcI&t=9s
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utveckla framtidens elektrifierade lastbilar. 
Scania satsar mycket på att utveckla elektri-
fierade lastbilar och är villiga att investera för 
att nå en ledande position i elektrifieringen 
av tunga fordon. I september 2020 lanserades 
bland annat företagets första helelektriska 
lastbil. Under de kommande åren planerar 
Scania att lansera en rad nya modeller av 
eldrivna lastbilar, bland annat för långväga 
transporter. Nu bygger bolaget en batterifa-
brik som ska stå klar i Södertälje 2023.

Scania investerar i egen batterifabrik
Som ett led i omställningen mot en grön 

lastbilsflotta satsar alltså Scania nu på att 
bygga en egen fabrik för fullskalig batteri-
montering på plats. I en första fas byggs en 
18 000 kvadratmeter stor anläggning som 
byggstartades i februari 2021. Den nya an-
läggningen beräknas vara i full drift 2023.  På 
anläggningen kommer Scania att montera 

batterimoduler och batteripack som anpas-
sats för Scanias produktion från Northvolts 
batterifabrik i Skellefteå. Batterifabriken blir 
högautomatiserad och Scania investerar över 
en miljard kronor på det här framtidsinrikta-
de byggprojektet. 
För närvarande pågår intensiv forskning kring 
batterier och solkraft. Även om det inte är 
den enda lösningen på effektbristen så kan 
batterier och solenergi i kombination defi-
nitivt utgöra en betydelsefull dellösning. El-
bilsbatterierna kommer att vara hushållens 
största batteri. Vi kommer både att kunna 
ladda bilen med vår egenproducerade solel 
och att lagra el för andra ändamål i bilbat-
teriet. Det innebär att bilbatteriet kommer 
att fylla en nyckelfunktion för lagring av el i 
huset och att elbilen blir en naturlig del av 
husets samlade energisystem, enligt Anna 
Werner.

Text: Annika Wihlborg

Bensin och andra fossila bräns-
len kommer successivt att ersättas 
av elektrifierade lösningar. Det märks 
inte minst på de nya modeller som 
de ledande biltillverkarna lanserar. 

”Batterilagringsteknologi 
- ett hett innovationsområde

Fordonsflottans skifte från fossila 
bränsle till elbilar kräver kraftfulla 
batterier. Utvecklingen på batterisidan 
går snabbt nu med Northvolt i spet-
sen. Samtidigt ställer de stora lastbils-

tillverkarna successivt om till att producera 
elektrifierade lastbilar. Batteriteknologin har 
även stora möjligheter att reglera obalanser 
mellan tillgång och efterfrågan i energisys-
temet. För investerare som är intresserad av 
hållbar teknologi är batterilagring definitivt ett 
område att bevaka. 
– Att förstärka elnätet är viktigt, men det tar 
lång tid. Solel och batterier växer snabbt och 
kan därför bli en viktig kompletterande del av 
lösningen. Det finns internationella exempel 
på hur stora batterilager används för att fram-
gångsrikt balansera elnätet, säger Anna Wer-
ner, vd på Svensk Solenergi. 
Innovations- och teknikbolaget Northvolt 
planerar att dra i gång svensk batteritillverk-

ning och investerar stort i produktions- och 
utvecklingsanläggningar i Västerås och Skel-
lefteå. Northvolths vision är att vara en nyck-
elspelare i Europas omställning till en fossilfri 
och batteridriven fordonsflotta.

Omfattande tillväxtmöjligheter för North-
volt

–Det främsta skälet till att vår verksamhet 
har fått så mycket uppmärksamhet har för-
modligen ett starkt samband med den rådan-
de samhällstrenden. Bensin och andra fossila 
bränslen kommer successivt att ersättas av 
elektrifierade lösningar. Det märks inte minst 
på de nya modeller som de ledande biltillver-
karna lanserar. Dessutom saknas i dagsläget 
en storskalig batteritillverkning i Europa, sä-
ger Jesper Wigardt på Northvolt. 
De globala lastbilstillverkarna befinner sig 
mitt i ett elbilsrally där man tävlar om vem 
som kan ta en tätposition i arbetet med att 
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Sverige ska nå sina hållbarhetsmål och klara 
omställningen till förnybara energikällor. 
Sammanslagning ger en unik kompetensbas 
inom energilagring
Efter integreringen med PHS besitter SENS 
en unik kompetens inom energilagring, 
pumpkraft, styr och regler, samt energief-
fektiv distribution och återvinning av energi. 
PHS teknologi i kombination med SENS pa-
tenterade borrhålslösning gör bolaget till en 
nyckelspelare i samhället strävan att nå sina 

högt ställda 
klimatmål. 
SENS har 
patenterat 
ett antal lös-
ningar för 
distribuerad 
fjärrvärme i så 
kallade kalla 
nät, vilket kan 
beskrivas som 

framtidens fjärrvärme med goda möjligheter 
att ta tillvara spillvärme. PHS har utvecklat en 
metod för att lagra elenergi genom att pumpa 
vatten mellan olika reservoarer. Speciellt har 
detta utvecklats för att användas i övergivna 
gruvor, vilket avsevärt minskar miljöbelast-
ningen och återanvänder en befintlig infra-
struktur. 

Initierar storskaliga energilagringsprojekt
För att kapitalisera på kompetenplattformen 
kommer det sammanslagna bolaget ha fo-
kus på värdeskapande projektförädling. Det 
innebär att SENS på sikt inte endast kommer 
designa, projektera och projektleda projekt, 

Förvärvet av Pumped Hydro Storage, PHS, gör energibolaget 
SENS redo att inta en marknadsledande position på 

marknaden för effektiv energilagring

SENS erbjuder nu fler 
helhetslösningar för energiförsörjning

ENERGI

Sustainable Energy Solutions Sweden 
Holding, SENS, utvecklar system för 
en resurseffektiv energilagring, till 
fastighetsägare, industrier och ener-
gibolag. Bolaget har en unik kompe-

tens på en framtidsmarknad där efterfrågan 
är mycket hög. Genom förvärvet av pump-
kraftbolaget PHS har SENS adderat lagring av 
elektricitet till sina befintliga värmelagerlös-
ningar. 
Energilagringslösningarna möjliggör utbygg-
naden av 
fossilfri ener-
giproduktion 
i marknaden, 
eftersom de 
löser den sto-
ra frågan om 
varierande 
energipro-
duktion från 
sol och vind. 
Lösningarna fungerar som ett batteri och kan 
därför tillsammans med den oregelbundna 
energiproduktionen leverera en hållbar, jämn 
energitillförsel med 
betydligt lägre CO2 avtryck. 

Central roll
Energilagring kommer spela en central roll i 
framtidens klimatneutrala och hållbara ener-
gisystem som bygger på förnybara energikäl-
lor. Energi behöver kunna lagras för att den 
varierade sol- och vindkraftsproduktionen 
skall kunna leverera ett jämt energiflöde, 
även en still natt. Effektiva energilagrings-
lösningar är därför en förutsättning för att 

utan även bygga en egen portfölj av projekt. 
Bolaget kommer därför inleda en fokuserad 
satsning på att initiera större projekt inom 
energilagring, och hoppas att under hösten 
kunna presentera ett antal projekt där bola-
get även kan komma ta ett delansvar för fi-
nansieringen. 

Offensiv tillväxtstrategi och långsiktiga ägare
SENS, som är listat på NGM Nordic SME, in-
ledde sin kommersialiseringsfas 2017 och har 
sedan dess levererat storskaliga energieffek-
tiviseringslösningar till företag som Uppsa-
lahem, Fortum, Ikea och Catena. Förvärvet 
av PHS innebär att SENS nu är redo för en 
offensiv tillväxtstrategi inom energilagring, 
stöttat av bolagets långsiktiga ägare.

En av förespråkarna för SENS patenterade 
lösning för borrhålslager är Göran Hellström, 
som är professor i förnyelsebar energi och 
har samarbetat med SENS under lång tid. Han 
menar att utvecklingen av storskalig energi-
lagring är en förutsättning för uppfyllandet av 
klimat- och hållbarhetsmålen, och att SENS 
borrhålslager utgör en viktig del i det arbetet.
–Fokuset på ren energilagring kommer att 
bli allt större i takt med att produktionen av 
vind- och solkraft bara ökar och samtidigt 
minskar i kostnad. Samtidigt ökar behovet av 
balanskraft eftersom solen inte alltid lyser 
och vinden inte alltid blåser. Där kommer 
SENS in, säger Göran Hellström.

Text: Annika Wihlborg

”Fokuset på ren energilagring kommer att 
bli allt större i takt med att produktionen av 
vind- och solkraft bara ökar och samtidigt 
minskar i kostnad. Samtidigt ökar behovet 

av balanskraft eftersom solen inte alltid lyser och 
vinden inte alltid blåser. Där kommer SENS in”

Läs mer om SENS här: www.sens.se

BÖRSVÄRLDEN I SAMARBETE MED SENS

http://www.sens.se
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moskopundersökning från Avanza att osäker-
heten kring vad som är en hållbar investering 
är stor. Hela 39 procent av de tillfrågade i un-
dersökningen uppger att de idag inte sparar 
i någon fond med hållbar inriktning, främst 
eftersom de inte vet om en fond är hållbar 
eller ej.

–Behovet av ett gemensamt språk och tyd-
liga definitioner kring vad som är en hållbar 
investering är tydligt. För närvarande pågår 
en översyn av taxonomin kring hållbara 
investeringar på EU-nivå. Det kan bland 
annat förebygga greenwashing och ställer 
samtidigt tuffare krav på att fondbolagen inte 
investerar i kontroversiella branscher samt 
att de bedriver ett aktivt påverkansarbete ge-
nom att försöka påverka hållbarhetsarbetet i 
de bolag de investerar i, säger Johanna Kull.

Skärpt regelverk ger tydligare definitioner
Taxonomin, tillsammans med ett nytt regel-
verk kring hur fonder ska rapportera håll-
barhetsinformation, innebär att privatperso-
ner som vill spara i hållbara fonder kommer 
kunna känna sig betydligt tryggare med sitt 
val när de nya reglerna träder i kraft i januari 
2022.

Av de som sparar i en fond med hållbar in-
riktning uppger flest, 37 procent, att de gör 
detta eftersom de inte vill investera i en viss 
typ av bransch eller bolag. Detta följs av 30 
procent som uppger att de tror att hållbara 
fonder kommer generera högre avkastning.

–Jag är övertygad om att inflödet av kapital 
till hållbara investeringar även fortsättnings-
vis kommer att vara rekordhögt. De hållbara 
bolagen som grupp har goda möjligheter till 
en fortsatt fin utveckling som drivs av den 
höga efterfrågan på deras produkter och 
tjänster. Samtidigt är det viktigt att lägga för-
väntningarna på rätt nivå när det gäller den 
här typen av investeringar. En långsiktig spar-
horisont och en rimlig förväntansbild är sunt. 

Somliga hållbarhetsfonder och hållbara 
bolag levererade avkastningsnivåer på flera 
hundra procent 2020. Det är viktigt att ha 
klart för sig att det inte är en normalnivå, sä-
ger Johanna Kull. 

Somliga varnar för att det stora intresset och 
de höga värderingarna i sektorn riskerar att 
generera en investeringsbubbla. 

–De senaste årens börsrace i de gröna bo-
lagen innebär att det sannolikt finns enskilda 
bolag som är för högt värderade. Samtidigt är 
det fel att dra hela sektorn över en kam. 

Den hållbara sektorn drivs av starka un-
derliggande och långsiktiga tillväxtfaktorer, 
exempelvis regulatoriska förändringar och 
kraftfulla politiska satsningar runtom i värl-
den. Det i kombination med ett allt starkare 
konsumentmedvetande kring hållbarhet och 
ett ökat tryck från institutionella investerare 
bidrar till en långsiktigt intressant utveckling, 
säger Johanna Kull. 

Text: Annika Wihlborg

Intresset för hållbara investeringar har på 
senare år varit rekordhögt. 2020 var ett 
år då hållbarhet verkligen var på tapeten 
med ett starkt ökande intresse från såväl 
privatplacerare som institutionella in-

vesterare. Många aktier och fonder som kan 
kopplas till den gröna omställningen hade 
samtidigt en fantastisk utveckling och har 
genererat avkastningsnivåer som i vissa fall 
nästan känns för bra för att vara sann. Flera 
indikatorer tyder på att det stora intresset 
för hållbara investeringar ser ut att hålla i sig 
men det gäller att vara vaksam och göra en 
egen analys för att inte gå på nitar. Det anser 
Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza. 

Intresset för hållbara 
investeringar är fortsatt stort 

2021 ser ut att bli ett nytt rekordår

”Behovet av ett gemensamt språk och tydliga 
definitioner kring vad som är en hållbar investe-
ring är tydligt. För närvarande pågår en översyn av 
taxonomin kring hållbara investeringar på EU-nivå. 

Johanna Kull, hållbarhetsexpert på Avanza. 

–Under 2021 har vi sett en viss sektorro-
tation där kapitalet flödat till värdebolag 
snarare än till de gröna tillväxtbolagen. Jag 
betraktar rotationen som en sund utveckling. 
Samtidigt är intresset för hållbara investe-
ringar fortsatt extremt starkt och 2021 ser ut 
att bli ännu ett rekordår vad gäller kapital-
flöden till fonder med hållbarhetsinriktning, 
säger Johanna Kull

Det senaste året har finansbranschens 
nyckelroll i omställningen till ett hållbart 
samhälle fått ökad uppmärksamhet i såväl 
media, bland institutionella investerare som 
bland privatpersoner.  Samtidigt visar en De-
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Rikskombiterminalen i Rosersberg, sedd från söder. Längst till höger syns Ostkustbanan och spåren som viker av åt hö-
ger är Arlandabanan. Ägare: Train Alliance Foto: Kilenkrysset

T  rain Alliance verksamhet omfattar 
förvärv av strategisk mark, om-
klassificering till järnvägsklar mark 
och därefter, tillsammans med sina 
kunder, bygger och etablerar Train 

Alliance anläggningar för underhåll och lo-
gistik av tåg och järnvägsinfrastruktur. Train 
Alliance är en komplett anläggningspartner 
åt järnvägsnära verksamheter, med ett eget 
innehav av strategiskt placerad mark.

Hur
För att kunna leverera högeffektiva verk-

städer för järnvägsfordons krävs rätt teknisk 
disposition och rätt geografiskt läge med 
förutsättning att fylla en viktig roll i järnvägs-
systemet. Train Alliance äger och förvaltar 
ett antal markområden utspridda över hela 
Sverige. Totalt rör det sig om drygt 2 miljoner 
kvadratmeter i logistiska nav såsom Hallsberg 
och Sigtuna. En stor del av marken är redan 
förädlad och detaljplanelagd för järnvägsän-
damål samt ansluten till Trafikverkets infra-
struktur. Därmed kan Train Alliance snabbt 

svara på efterfrågan från kunder som vill eta-
blera sig på för järnvägsändamål strategiska 
platser. Det är en unik fördel på en marknad 
som kännetecknas av mycket långa processer.

Varför
Det är mer eller mindre allmänt känt att 

det råder kapacitetsbrist inom den svens-
ka järnvägen. Som en del av lösningen har 
åtskilliga miljarder investerats i nya fordon 
för att klara det akuta behovet. Samtidigt är 
järnvägsinfrastrukturen överbelastad och 
underinvesterad avseende kapacitet. Det 
krävs helt enkelt mer och bättre järnväg för 
att möta den ökande efterfrågan. 
I takt med att antalet tåg på järnvägsnätet 
har stigit har det uppstått brist på plats för 
tågunderhåll och uppställning. Nya fordon 
riskerar att bli underutnyttjade och brist-
fälligt underhållna som en konsekvens av 
bristen på spår och verkstäder. Här fungerar 
Train Alliance som en problemlösare. Genom 
att projektera, bygga och förvalta kompletta 
järnvägsanläggningar i strategiska lägen ska-

Train Alliance 
– för miljön, nu och i framtiden

I SAMARBETE MED TRAIN ALLIANCE
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pas förutsättningar för en utbyggnad av järn-
vägsnätet. Dessutom ges förutsättningar för 
järnvägen att faktiskt vara den viktiga del av 
lösningen på klimatsmarta transporter som 
förväntas av den.

Det svenska spårsystemet täcker hela lan-
det och löper vidare ut i världen. För både 
människor och gods pekar prognoserna på 
att järnvägen kommer att bli ett allt viktigare 
transportmedel. Politiker i Sverige och Euro-
pa är väl medvetna om vilken viktig del järn-
vägen är i lösningen på klimatkrisen, särskilt 
när det gäller godstransporter. Train Alliance 
är etablerad som en betydelsefull aktör inom 
den svenska järnvägen och har en unik posi-
tion på marknaden. Train Alliance är en del av 
lösningen för den svenska järnvägsinfrastruk-
turen och därmed även en del av lösningen 
för klimatsmarta transporter.

Strategisk mark för järnvägsändamål, Train Alliance äger 
mark och anläggningar från pkt 1-6

För investerare

Train Alliance Sweden AB (publ) är noterat på Nas-
daq First. I listan på de 10 största ägarna återfinns 
bland andra AB Hvalfisken, Spiltan, Kilenkrysset, 
Prior Nilsson och Polar Structure. Bolaget har en 
god finansiell ställning och har under en lång följd 
av år levererat ett stabilt och bra ekonomiskt resul-
tat med återkommande utdelningar. För mer infor-
mation se www.trainalliance.se

Hallaberg - Rala

http://www.trainalliance.se
https://www.avanza.se/start?utm_source=borsvarlden&utm_medium=banner
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vunnen och förnybar energi, med lägre ener-
gi- och driftkostnader, ökad hållbarhet och 
nöjdare hyresgäster som följd. Verksamheten 
består av tre affärsområden: inomhusklimat 
och ventilation, cirkulär energi samt fast-
ighetsautomation och IoT. Den röda tråden 
i samtliga affärsområden är att de hjälper 
fastighetsbolag och industriföretag att 
spara pengar, minska sin klimatpåverkan 
och samtidigt höja fastighetsvärdet. 

Omfattande tillväxtpotential med fokus på 
energiåtervinningssystem
Efter flera års intensiv teknikutveckling och 
tillväxt via förvärv gick Ecoclime in i en bred 
kommersialiseringsfas 2020. Sedan dess har 
intresset för bolagets lösningar varit stort 
bland såväl fastighetsbolag som industriföre-
tag. 

−Flera faktorer gör Ecoclime till ett intres-
sant bolag för presumtiva aktieägare. Vår 
affärsidé är kraftigt värdeskapande och sam-
tidigt en del av samhällets omställning till 
fossilfri energi och ligger därmed helt rätt i 
tiden. Vi är dessutom ensamma om vår tek-
nik som kan återvinna energi från förorenat 
avlopps- och processvatten utan dyr service 
och driftstörningar och samtidigt öka fastig-
hetsvärdet, vilket många fastighetsbolag och 
industriföretag efterfrågar, säger Lennart 
Olofsson, vd på Ecoclime.
Accelererar kapacitetsökningen
För att möta en estimerad efterfrågeökning 
har Ecoclimes styrelse beslutat att accelere-

ra ökningen av kapaciteten i dotterbolaget 
Evertherms produktverksamhet. I början av 
2021 genomförde bolaget nyemissioner som 
möjliggjort den förhöjda uppskalningstakten. 
Ecoclimes nya mål är att bolagets årligen ska 
kunna leverera systemprodukter från och 
med år 2025 som ska kunna återvinna och le-
verera 100 GWh förnybar energi. System som 
installerade i fastigheter i Sverige ackumule-
rat till år 2030, kommer att öka svenska fast-
ighetsvärden med mer än 10 miljarder SEK, 
givet investerarnas nu gällande direktavkast-
ningskrav i Sverige.
Kapacitetsökningen innebär en kraftig expan-
sion vid bolagets fabrik i Vilhelmina i Väster-
botten, som under de kommande åren byggs 
ut med 2100 kvadratmeter.

−Dessa investeringar och satsningar är en 
konsekvens av en snabbt växande efterfrågan 
framför allt i Sverige och en etablering och 
expansion i Tyskland. Vi investerar därför 
både i att bygga ut för att kunna öka kapaci-
teten i vår fabrik i Vilhelmina och på att ex-
pandera affärsorganisationen genom att an-
ställa nya medarbetare. Under perioden fram 
till 2025 siktar vi även på att inleda etablering 
via partnerskap i Norge och Finland, säger 
Lennart Olofsson.

Text: Annika Wihlborg

Läs mer om Ecoclime:
www.ecoclime.seEcoclime Group är ett snabbväxan-

de proptech bolag som erbjuder 
avancerade, innovativa och unika 
lösningar för energieffektivisering 
innefattande fastighetsautomation, 

återvinning, laddning, lagring, utvinning och 
distribution av återvunnen och förnybar ter-
misk energi. Sedan en storskalig kommersia-
liseringsfas inleddes 2020 har efterfrågan på 
Ecoclimes lösningar skjutit i höjden. Nu satsar 
och investerar bolaget för att ta höjd för de 
kommande årens accelererade tillväxttakt, 
i Sverige och Tyskland inför en framtida 
globalisering.
Umeåbaserade Ecoclime som grundades 
2013 erbjuder sedan 2018 revolutionerande 
helhetslösningar för energieffektivisering 
baserade på smarta fastighetssystem som 
kan kommunicera med andra system, oav-
sett leverantör. Ecoclimes innovativa fastig-
hetsautomation, klimat- och cirkulära ener-
gisystem gör det möjligt för fastighetsägare 
att ta vara på och kraftigt öka mängden åter-

Snabbväxande Ecoclime erbjuder fastighetslösningar 
som bidrar till en klimatsmart växthusgasfri energiomställning

Revolutionerande helhetslösningar 
för energieffektivisering

Lennart Olofsson, vd på Ecoclime

I SAMARBETE MED ECOCLIME
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Etikinvest investerar i teknik för syresättning av döda bottnar 
och minskad övergödning via ECOMB Ocean Recycle.

Vanliga aktiefonder får på grund av 
EU:s finanspolitiska regelverk inte 
investera utanför börsen. Då myck-
et av kapitalet finns i vanliga aktie-
fonder leder det till att för mycket 

kapital går till gammaldags börsföretag med 
ålderdomliga affärsmodeller och för lite till 
nya framtidsföretag med ny teknologi och 
cirkulärt tänkande. Att kapitalet stannar i den 
gamla ekonomin försenar omställningen och 
kan på sikt bli ett problem för såväl EU:s som 
världens ekonomi. 

Då Etikinvest är ett investmentbolag kan 
Etikinvest investera även i onoterade företag. 

Etikinvest länkar kapital till hållbara ono-
terade företag på ett för investeraren be-
kvämt och kostnadseffektivt vis. I stället för 
att endast vara en kapitallänk, vill Etikinvest 
bli en kapitalsluss från småbolagsfonder till 
mer hållbara, etiska och framtidsinriktade 
investeringar. Därför siktar Etikinvest på en 
notering. I höst, gissningsvis i oktober inleder 

Solarus solfångare finns i fler än 25 länder i 
4 världsdelar och mer är på gång. Solenergi 
är en effektiv och lönsam väg till en hållbar 
värld. 

Solarus hybrid-solfångare tillvaratar både 
solens långvågiga värmestrålning för varm-
vatten och den kortvågiga solstrålningen för 
elproduktion. Att solstrålning i olika våg-
längdsområden tillvaratas i en solfångare ger 
en högre verkningsgrad och lönsamhet. 

Vanliga solpaneler har en verkningsgrad på 
mindre än 20%, medan de hybrid-solfångare, 
som Solarus säljer, har en verkningsgrad på 
mellan knappt 80% och upp till nästan 90% 
beroende på temperatur på varmvattnet. 

Mindre yta behövs för att sätta upp en hy-
brid-solfångare, i stället för en vanlig solfång-

Investerar i hållbara framtidsföretag som 
kan åstadkomma en positiv skillnad för 

mänskligheten och världen.

are och en solpanel bredvid varandra. Att en 
enhet tillverkas, transporteras och monteras 
i stället för två, innebär att det går åt mindre 
resurser och kostnaden minskar. Solarus ger 
mer omställning för pengarna och mindre fo-
tavtryck på miljön.

Solarus Renewables genomför en nyemis-
sion som löper parallellt med Etikinvests 
nyemission i höst. Det finns vid midsommar 
teckningsåtaganden för Solarus Renewables  
emission på 3,1 miljoner till en pre-money 
värdering mellan 8,4 och 10 miljoner kronor. 
Fler åtaganden och garantier är välkomna.

Såväl Etikinvests som Solarus webplatser 
kommer vidareutvecklas fram till nyemission-
erna men besök gärna våra hemsidor redan 
nu www.etikinvest.se respektive
www.solarus.re

Solarus Renewables satsar på solenergi och är en av Etikinvests större investeringar (Under namnänd-
ring från Solarus Sunpower Crowd)

Etikinvest en nyemission för att komma ett 
steg närmare. Håll utkik efter emissionen el-
ler ta kontakt redan nu för att diskutera teck-
ningsåtaganden eller emissionsgarantier.

Etikinvest investerar i medieföretaget We-
DontHaveTime som gjort sig kända för sin 
medieplattform som finns i App Store och  
Google Play (länk i symbolerna ovanför) samt 
som medarrangör till världens största klimat-
konferenser och sist men inte minst för att ha 
varit först med att intervjua och filma Greta 
Thunbergs skolstrejk och sprida hennes bud-
skap över världen.

Aktuella portföljbolag och kontaktinfo finns 
på vår web www.etikinvest.se 

I SAMARBETE MED ETIKINVEST

http://www.etikinvest.se
http://www.solarus.re
https://apps.apple.com/se/app/id1450172465?shortlink=4c31ab82&pid=Website&af_channel=Website
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wedonthavetime.app&shortlink=d9ab40e3&pid=Website&af_channel=Website
http://www.etikinvest.se
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Kata-Ana Invest AB har förvärvat alla 
rättigheter till utveckling, tillverkning 
och försäljning av en unik uppfinning i 
hela världen. Det är ett laddnings- och 
lagringssystem för energi, som också 

kan benämnas batteri. Möt Ulf Ramström, styrel-
seordförande för Kata-Ana Invest AB för att höra 
hur han ser på bolaget och uppfinningens framtid.
Nyfiken på att veta mer om Kata-Ana och bola-
gets framtidsutsikter? Skicka ett mail till info@
kata-ana.com så får du en inbjudan till deras 
Pepicon-plattform.

Kata-Ana har fått alla rättigheter till en unik 
uppfinning av ett laddnings- och lagringssystem 
för energi, vilket är känt som ett AIP-batte-
ri. Berätta i korta drag om tekniken.

– Tekniken för uppfinningen och dess funktion 
är egentligen välkända tekniker och som finns 
att tillgå i litteraturen, som kombineras men på 
ett annorlunda vis. Det är ett laddnings och lag-
ringssystem som också kan benämnas batteri. 
Batteriet som företaget utvecklar är till stor del av 
aluminium. 

Aluminium är en metall som rymmer stora 
mängder energi. Det är också en metall för vil-
ken det finns stora lager och god tillgång till på 
jorden. Dessutom är det lätt och billigare än de 
metaller som batterierna tillverkas av idag. Många 
har genom åren försökt bygga aluminiumbatte-
rier, men det har varit svårt och de har stött på 
problem. 
Företaget anser att genomförbarheten och funk-
tionaliteten för dess batterilösning bekräftas av 
en liknande uppfinning, som patenterats av Cor-
nell Univesitiy i USA och resonemang och forsk-
ning av forskare vid Chalmers tekniska universitet 
i Göteborg.

 Var tror du den största marknaden kommer att 
finnas?

– Den största enskilda marknaden kommer vara 
inom eldrivna fordon. Den bli global. Eftersom 
batteriet byggs upp modulärt och det kan byggas 
från väldigt litet till stort, så kan marknaden finns 
inom väldigt många branscher och verksamheter. 
Uppfinningen kan tillämpas varhelst där laddning 
och lagring av energi utförs. Till exempel i fordon 
av alla slag inklusive bilar, lastbilar, byggmaski-
ner, jordbruksmaskiner och fritidsfordon, samt i 
lagring av sol-, vind-, våg- och värmeenergi, och 
i telefoner, apparater av olika slag, etc. applika-
tionslistan kan vara mycket lång, eftersom energi 
behöver laddas och lagras överallt.

 
Vad ser ni för marknadspotential?

– Eftersom marknaden kommer bli väldigt stor 
och om uppfinningen utvecklas så som beräknat, 
då kommer Kata-Ana´s AIP-batterilösning bli väl-
digt intressant för marknaden och andra intres-
senter, som vill vara med i koncept. Möjlig mark-
nad blir på många miljarder SEK.
 
Hur tänker ni runt finansiering av verksam-
heten?

– Tanken är att i denna nyemissionen ta in 5 
miljoner SEK och samtidigt bredda ägarantalet i 
bolaget. Då får Bolaget in kapital för att slutföra 
den pågående patentansökan, som lämnades in i 
USA 12 juni 2020 och den nyligen inlämnade PCT 
ansökan för 150 länder, som inklämnades 2021-
06-14. En VD/projektledare skall anställas och 
lite mer lokaler och utrustning skall anskaffas 
. Därefter behöves ytterligare kapital i en 
nyemission eller så kan Bolaget sälja förlicenser 
för senare tillverkning, lite beroende av hur den 
pågående patentansökan och en andra PCT-

atansökan fortskrider i USA och övriga världen. 
Totalt behöves 50 miljoner SEK för att slutföra 
patentansökningarna och bygga prototyper av 
batteriet.
 
Vad är nästa steg?

– Anställa en VD/projektledare, anskaffa mer 
lokaler och utrustning och slutföra första paten-
tansökningen och PCT-ansökan.
 
Vilka anser du vara de största riskerna runt det-
ta?

– Den största risken är att Bolaget inte får in det 
nödvändiga kapitalet eller att uppfinningen inte 
når den potentialen som beräknat. Beräkningar-
na ger teoretiskt 33 gånger bättre effektivitet än 
motsvarande produkter som finns idag, men Bo-
laget har satt upp målet att nå till 20 gånger.

 
Var tror du att Kata-Ana befinner sig om 5 år?

- Den beräknade tiden för att utveckla sys-
temet och tillverka prototyper är 2-3 år, lite 
beroende på hur lång tid patensansökningar-
na tar och vilken potential som uppnås. Lyck-
as det så kommer bolaget vara värt mång-
dubbelt mot idag. Jag törs inte spekulera mer 
exakt i detta, men kan bara konstatera att allt 
ligger rätt i tiden nu och vid ett lyckat ge-
nomförande så kan det bli väldigt, väldigt bra 
för bolagets aktieägare. Värdet kommer öka 
i takt med hur patentansökningarna fallet ut 
och med utvecklingen av batterisystemupp-
finningen AIP-batteri.

Nyfiken på att veta mer om Kata-Ana och bola-
gets framtidsutsikter? Skicka ett mail till info@
kata-ana.com så får du en inbjudan till deras 
Pepicon-plattform.

SENASTE HÄNDELSE:
2021-06-11 
Den globala PCT ansökan inlämnades 2021-06-
11 till Patentverken, i både USA och Finland.  I 
USA med nr. PARTA 1 PCT P22708PC00 och i 
Finland med nr. PCT/FI2021/050437. Patentby-
rån Laine IP Oy, Finland har anlitats för uppdra-
get. Målet är att få ett positivt utlåtande av paten-
terbarheten. Därefter kan Kata-Ana välja fortsatt 
patentförfarande i olika länder eller globalt. 

För Investerare

Vi är ett utvecklingsbolag som har som mål att 
utveckla laddnings- och lagringssystemet till en 
produkt, som vi kan sälja tillverkningslicenser för, 
till tillverkare globalt.
Bolaget ska sälja licenser och få in kapital i bola-
get, som sedan kan delas ut till aktieägarna.  En 
exit på något sätt kan också bli aktuellt, om det 
kommer förmånliga erbjudande, som är bra för 
bolagets aktieägare.

Är du en intresserad investerare, som vill vara 
med i en möjlig mycket intressant utveckling, 
skicka då ett mail till info@kata-ana.com för mer 
information, så kontaktar vi dig.

För mer information, bösök Kata-Anas hemsida:

: https://kata-ana.com

Kata-Ana uppfinning
Med Kata-Ana teknologi beräknas följande kunna 
åstadkommas:
Elektropositiva metalljoner reduceras till metall 
i normaltemperatur med analysator- och kata-
lysatorreaktioner med en färdigt beräknad och 
förutbestämd ström. Man har beaktat lösningens 
strömmotstånd och den krävda överspänningen. 
I batteriteknologin betyder det att aluminiumelek-
troden ger ifrån sig sin energi och att den kan 
omladdas tillräckligt många gånger.
Så kan man tillverka batterier i alla storlekar med 
följande beräknade prestationsvärden:
Energitäthet/volym: 2100 Wh/liter
Energitäthet/massa: 1330 Wh/Kg
Laddningsgånger: 3000+
Minimumtemperatur: -40 Celciusgrader
Maximitemperatur: +70 Celciusgrader
Funktionstid: 10-30 år
Upplösningshastigheten: justerbar

Aluminium är en bra lösning på 
grund av fyra orsaker

a) Det är tillgängligt överallt
b) Det är billigt

c) Det lagrar mycket energi
d) Det har en låg vikt

Uppfinningen som kan revolutionera 
laddnings- och lagringssystem för energi

mailto:info%40kata-ana.com?subject=
mailto:info%40kata-ana.com?subject=
mailto:info%40kata-ana.com?subject=
mailto:info%40kata-ana.com?subject=
https://kata-ana.com


3534

Cortus AB grundades 2006 av 
styrelseledamot Rolf Ljunggren för 
att utveckla och kommersialisera 
den av Ljunggren patenterade för-
gasningsprocessen WoodRoll®. 

WoodRoll®-processen ägs idag av Cortus En-
ergy AB och är en termisk förgasningsprocess 
för biomassa som från en rad olika typer av 
restprodukter producerar en ren energigas 
med ett högt energivärde. 

Energigasens renhet och höga energivärde 
gör den lämpad för att ersätta fossila bräns-
len i olika tillämpningar samt framställning av 
biovätgas. 
Man kan också välja att ta ut en del av mate-

rialet som biokol som kan ersätta mineralkol-
produkter i stålindustrin. Utgångspunkten 
är att biomassa förgasas till rena, högvärdiga 
förnyelsebara energiprodukter antingen för 
processindustrin, för elproduktion eller för 
bränsle (vätgas, biogas m.m.) till fordonsin-
dustrin. 

Utvecklingen har skett i nära samarbete 
med industriella partners, offentliga institu-
tioner samt universitet. Omfattande tester av 
olika biobränslen och processer har utförts 
från 2011 i bolagets testanläggning om 0,5 
MW i Köping som sedan 2015 har en fullt in-
tegrerad WoodRoll® process. 

WoodRoll® 
WoodRoll®-processen har unika egenskaper 
jämfört med annan befintlig teknik för förgas-
ning av biobränslen.

• Bränsleflexibilitet – ett stort antal olika 
biobränslen kan hanteras och även bland-
ningar av olika typer biobränslen. Bränslet 
behöver inte förbehandlas (torkas, pelleteras 
etc.). Detta öppnar för användning av lokala 
bränslen och även anpassning av bränsle-
mixen över tid för att hantera tillgång och 
efterfråge- (pris) situationen optimalt.

• Integration av delprocesser – biobränslet 
hanteras automatiskt genom hela processen 
– från mottagande av bränslet till leverans av 
den färdiga energigasen. Processen är för-
beredd för fjärrövervakning för en kostnad-
seffektiv drift.

• En ren och energirik gas   – genom att bio-
massan separeras i en ren och smutsig del 
innan förgasningen, och det är enbart den 
rena delen som förgasas, så är den produc-
erade energigasen ren direkt från förgasaren. 
Gasen behöver därmed inte genomgå några 
kostnadskrävande reningssteg.

Gröna energilösningar
WoodRoll®-processen har unika egenskaper jämfört med 

annan befintlig teknik för förgasning av biobränslen.

•Energirik gas och fördelaktig sam-
mansättning – kvoten (2-1) vätgas–kolmon-
oxid gör energigasen flexibel, inte bara för 
vätgasproduktion, utan för användning till en 
rad olika katalytiska applikationer.

• Energieffektivitet – värmen från de olika 
delprocesserna återvinns i delprocesser som 
jobbar vid en lägre temperaturnivå, cirka 80 
procent av energin från biobränslet omvand-
las till användbar energi i gasen samtidigt 
som hälften av förlusten används för torknin-
gen av biomassa.

Cortus Energy idag  
Tunga industriers stora utmaning är att bli av 
med fossila CO2-utsläpp och gå över till grön 
energi och gröna råvaror för att uppfylla de 
krav på förnybarhet som kunder och sam-
hället ställer på dem. Cortus Energy visar 
med sin anläggning i Höganäs att man nu är 
på väg att etablera sig för dessa industriella 
behov. Med erfarenheter från Höganäs går 
Cortus Energy nu framåt mot nya affärer och 
tillämpningar för en grönare industri. Med 
prospekt inom transportsektorn och stålin-
dustrin är Cortus Energy en spelare att räkna 
med som del i att bidra till de minskade glo-
bala CO2-utsläppen.    

Läs mer om Cortus Energy: www.cortus.se

I SAMARBETE MED CORTUS ENERGY

http://www.cortus.se
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FAKTA:

Branschorganisationen Svensk Vindenergi publicerade nyligen en sammanställning av aviserade investeringar: 
Klicka här för mer information

Sammanställningen visar investeringsbeslutade eller aviserade projekt i vindkraft, motsvarande in-
vesteringar på 110,5 miljarder, som tas i drift 2017 – 2024. Förutom klimatfördelar och tidig målupp-
fyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande nyttor;

Fastighetskatt 0,67 öre/kWh 216 milj SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation 78 /inv miljard 8 616 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift 5 vkv /vk-tekniker, 30 år 13 710 årsarbeten
Elkonsumenternas elcertifikatkostnad 1 öre/kWh 323 milj SEK/år
Pressat elpris 3 öre/kWh per 10 TWh 9,7 öre/kWh
Pressat elpris 140 TWh 13 569 milj SEK/år
Noter: • Uppgifterna om aviserade och investeringsbeslutade projekt är hämtade från öppna källor.
• Uppgifter investering är inte alltid publika. I summeringarna ingår beräknad investering.
• Uppgifterna om produktion är beräknade.
• Uppgifterna om arbetstillfällen kommer från Vindkraftcentrums rapporter om arbetstillfällen, sysselsättning etc.
• Uppgiften om pressat elpris kommer från Swecos rapport ”Förnybar el och utlandsförbindelser”.

Vindkraften är en central del i en pågående 
investeringsspiral där mer förnybar el skapar 
ett tryck neråt på elpriset. Detta bidrar till en 
bättre investeringsmiljö för elintensiva, fossil-
fria processer såsom Hybrit, H2 Green Steel 
och Liquid Wind. Ytterligare investeringar på 
industrisidan leder sedan till ett ökat investe-
ringstryck för kraftproduktion.
Samtidigt finns det utmaningar som behö-
ver lösas. Ett exempel är den specialregel för 
vindkraft som kallas ”kommunala vetot”. Den 
innebär att en kommun kan stoppa en vind-
kraftsetablering, innan länsstyrelsens mil-
jöprövning inletts. Nyligen presenterades en 
utredning förslag om hur rättssäkerheten och 
förutsebarheten kan stärkas.

Ett annat hinder är infrastrukturens kapa-
citet. Här kommer en rad politiska beslut 
behövas för att lösa upp processknutar – ofta 

även de med koppling till lokala markanvänd-
ningsfrågor, Utbyggnaden av infrastruktur för 
elektrifiering behöver snabbas på och förstär-
kas avsevärt.
På ett övergripande plan ser det ljust för för-
nybar energi. Tekniken är etablerad, kostna-
derna sjunker och utbyggnaden sker snabbt 
med relativt sett låg risk. Den svenska mark-
naden fungerar väl och är fri från subventio-
ner, men med god tillgång på olika riskförsäk-
ringar. Finansieringen av vindkraft görs med 
speciella projektbolag (SPV) och marknads-
risken hanteras dessutom med långa bilate-
rala avtal (PPA). Samtidigt är alternativen ofta 
förknippade med politisk risk och långa ledti-
der. Vindkraftsutbyggnad - både till land och 
havs - är central för den svenska konkurrens-
kraften och för klimatomställningen.   

Av: Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Den svenska vindkraftsutbyggnaden 
motsvarar årliga investeringar om 
ca 13 miljarder och Sverige har en 
tätposition i Norden och Baltikum. 
I absoluta tal utgör Sverige ungefär 

hälften av regionens vindkraftmarknad, men i 
relation till sin elanvändning är både Danmark, 
Finland och Litauen också stora spelare.

Årligen bedöms marknaden i Sverige under 
de närmsta fem åren motsvara ca 1 GW 
kraftproduktion, eller ca 12 miljarder SEK. 
När alla de vindkraftverk som redan är under 
byggnation och leverans tagits i drift 2024 - 
kommer el från vindkraft att vara Sverige näst 
största kraftslag och stå för drygt en tredjedel 
av Sveriges elanvändning. 

Vindkraft SVENSK VINDENERGI

GODA FRAMTIDSUTSIKTER  
FÖR SVENSK VINDKRAFT

BIld av Günther Schneider från Pixabay 

Vindkraftinvesteringar i Sverige är eftertraktade efter-
som vi har mycket goda förutsättningarna för den 
teknik som tydligast driver energiomställningen. 

https://svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/over-110-miljarder-i-beslutade-eller-aviserade-vindkraftsinvesteringar-2017-2024
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Biofrigas är ett bolag med fokus 
på att tillverka anläggningar för 
småskalig produktion av flytande 
biogas. Biofrigas har utvecklat bio-
gasanläggningen CryoSep, som ger 

ekonomiska möjligheter att producera fly-
tande biogas även för mindre verksamheter, 
något som tidigare enbart varit tillgängligt för 
större företag. Bolaget befinner sig i en spän-
nande expansionsfas och ambitionen är att 
bli en marknadsledande producent av anlägg-
ningar för småskalig biogasproduktion.  

–Det finns enorma resurser i restprodukter 
från olika cirkulära flöden! Det kan vara göd-
sel från lantbruk eller produktionsrester från 
livsmedelsindustrin. Från detta kan man ska-
pa nya intäktsströmmar, cirkulära flöden och 
negativa CO2 utsläpp, säger Jonas Stålhand-
ske, vd på Biofrigas. Förutom att vi utvinner 
flytande biogas (metan) så separerar vi även 
ut biogen koldioxid som ser ut att bli en mer 
och mer intressant produkt. Det som vi till 
en början såg som en biprodukt blir mer och 

mer intressant för framtida hållbarhetsarbete 
bland livsmedelsproducenter då det förutom 
att kunna användas i interna processer kan 
möjliggöra negativa utsläpp med kommande 
CCS teknik för lagring av koldioxid i berg-
grunden.

Tre saker att hålla utkik efter under 2021

Beslut kring biogasmarknadsutredningens 
förslag. Att investera i Biofrigas anläggning 
CryoSep är en lönsam affär och återbetalning 
på ca 3 år om förslaget blir verklighet. Om inte 
så förlängs återbetalningstiden med 1-2 år.

Kommersiella sluttesterna i kundmiljö. Bi-
ofrigas anläggning kommer att slutverifieras i 
kundmiljö för att nå slutligt proof of concept. 
I och med detta steg trappas försäljningarbe-
tet upp på allvar.

Första kundavtalen. Efter avslutad verifiering 
ser vi fram emot att våra kunddialoger om-
sätts till konkreta affärer.

Varför skall man investera i Biofrigas

• Det finns en enorm potential att växa 
affären internationellt

• Bolaget kommer kunna bygga en hög 
omsättning med relativt lite personal. 
Detta skapar möjligheter för intressanta 
vinstnivåer. 

•Vi arbetar långsiktigt med lösningar som 
är bra för planeten

Läs mer om Biofrigas:
www.biofrigas.se

Fakta: Biofrigas Sweden är ett Göteborgsbaserat 
bolag som grundades 2012. Biofrigas har utveck-
lat biogasanläggningen CryoSep, som ger eko-
nomiska möjligheter att producera flytande bio-
gas (LBG) även för mindre verksamheter, något 
som tidigare enbart varit tillgängligt för större 
verksamheter. Biofrigas är noterat på Spotlight 
Stock MarketJonas Stålhandske, vd på Biofrigas

BIOFRIGAS
- står inför kommersiella 

sluttester i kundmiljö

I SAMARBETE MED BIOFRIGAS SWEDEN AB

”   Det finns enorma resurser i rest-
produkter från olika cirkulära 

flöden! Det kan vara gödsel från 
lantbruk eller produktionsrester 

från livsmedelsindustrin.” 

http://www.biofrigas.se
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För att kunna hantera den cirkulära skade-
regleringsprocessen utvecklade GIAB en digi-
tal plattform -  GIAB Circular Platform™. Den-
na plattform möjliggör full spårbarhet av ett 
ärende och det går att följa en produkt längs 
hela processen. Med den digitala plattformen 
möjliggörs även återbruk av konsumentpro-
dukter och det blev uppenbart att det fanns en 
stor potential även inom andra marknader. 
Genom tjänsten Re:Commerce erbjuder GIAB 
e-handlare, distributörer och producenter en 
helhetslösning för hantering av returer, rekla-
mationer och osålda varor. GIAB hanterar hela 
processen –  från returlogistik, reparation, 
värdering till försäljning och eftermarknad. 
Försäljning av produkterna sker i GIAB:s 
egenägda kanaler www.returhuset.se, www.
returhuset.no, de fysiska Returhuset-butiker-
na samt genom tredjepartskanaler som Trade-
ra, Blocket och CDON Marketplace.  

Den svenska e-handeln har haft en stark 
historisk genomsnittlig tillväxt på knappt 19 
procent per år med en rekordomsättning på 
122 miljarder kronor 2020 och prognosticerad 
omsättning på 192-287 miljarder kronor 2025. 
Medial uppmärksamhet ställer även högre krav 
på e-handlare undersökningar visar att konsu-
menter återbrukar och handlar mer begagnat 
på nätet. 

Om GIAB: GIAB är experter på cirkulär ekonomi 
med en kärnverksamhet att utveckla, implementera 
och kommersialisera affärsmodeller baserade på 
cirkulär ekonomi. Genom innovativa lösningar har 
GIAB moderniserat traditionellt återbruk genom 
digitalisering och effektivisering. Med kunder som 
Folksam, CDON, IKEA, Länsförsäkringar BSH Home 
Appliances AB (Bosch/Siemens) är GIAB väl etable-
rade på den svenska marknaden och kommer under 
hösten 2021 påbörja en expansion inom Skandina-
vien. 

Läs mer om GIAB här: www.giabnordic.se

Från en liten lagerlokal i skånska Staf-
fanstorp, till en av Sveriges ledande 
aktörer inom cirkulär ekonomi med 
kunder som CDON, Folksam och 
IKEA. Redan 2012 satsade GIAB på en 

framtid som var hållbar och cirkulär och har 
på resans gång samlat på sig erfarenheter och 
kunskap som är avgörande för att omsätta 
cirkulär ekonomi från teori till praktik.  
Hållbarhet har blivit en allt viktigare trend 
inom näringslivet. Cirkulär ekonomi har gått 
från ett relativt okänt begrepp till en erkänd 
affärsmodell – med IKEA:s satsning att bli 
helt cirkulära 2030 som ett utmärkt exempel. 
Att etablera en förändring i en verksamhet är 
en utmaning och att ställa om till en cirkulär 
ekonomi kräver engagemang och vilja, men 
även kunskap och erfarenhet. 

GIAB insåg redan 2012 att det fanns en 
möjlighet att implementera en cirkulärekono-
misk affärsmodell i den svenska försäkrings-
branschen. Genom att ta fram en cirkulär 
skaderegleringsprocess som innebär att en 
försäkringstagare måste skicka in sin skada-
de produkt till GIAB för skadeverifiering, där 
den skadade produkten i sin tur repareras och 
skickas vidare till nästa kund, skapades en cir-
kulär och hållbar process. Denna lösning inne-
bar stora ekonomiska besparingar för försäk-
ringsbolagen, en helt cirkulär affärsmodell där 
GIAB samlar in data och kan återkoppla den till 
kunden i form av miljöbesparing och statistik, 
samt bibehållen eller förhöjd kundnöjdhet!

GIAB:s process:

Framtiden är 
hållbar och cirkulär

”Det går inte längre att returer hanteras ineffektivt genom att de transporteras 
och hanteras utomlands, bränns upp eller skärs sönder. Re:Commerce är vårt 
snabbast växande affärsområde och det är här GIAB:s största tillväxtpotential 
ligger med tre miljoner returer enbart i Sverige varje år. Den svenska e-handeln 
hade ett rekordår och antalet returer och behovet av en hållbar returhantering 
kommer att öka. E-handlare ska lägga tid på sin kärnverksamhet, så lägger vi 
tid på vår.” 

 
/Christian Jansson, VD och medgrundare. 

I SAMARBETE MED GIAB

http://www.returhuset.se
http://www.returhuset.no
http://www.returhuset.no
http://www.giabnordic.se
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ÅSIKT

Varför ska du 
investera i eldrift?

Den moderna elmotorn har funnits 
i över hundra år och ännu har vi 
bara sett början på vad den kan 
användas till. I dag håller vi på att 
elektrifiera mopeder, personbilar, 

bussar och lastbilar. Mitt tips är att bussar-
na blir först till 90% elektrifiering för det är 
väldigt mycket pengar att spara där på el-
driften med många starter och stopp, det 
passar elmotorn väldigt bra i kombination 

med ett batteri och du spar energi när du 
bromsar elektriskt vid varje stopp (s k rege-
nerering), och sedan kan den energin använ-
das igen vid nästa start och detta gör stads-
bussar väldigt ofta. Det är lätt att se en stor 
kostnadsbesparing kanske en halverad kost-
nad över bussens livs cykel, pga. minskade 
kostnader för drift och service under bussens 
beräknade 10–15 åriga livstid.

>>>

Magnus Johansson, ordförande i Elbil Sverige, 
delar med sig av sin erfarenhet och 

framtidstro om eldrift

Magnus i en Tesla

Stark start för nystartade fonden Evolve!

Den 1 juni 2020 startade PriorNilsson Fonder sin nya mikrobolagsfond Evolve.
 

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier i europeiska små- och mikrobolag.
Förvaltarna Jonas Skilje och Martin Lindqvist ser god strukturell tillväxt och lönsamhet som en 

förutsättning för att investera. Fondens innehav kan grupperas i tre kategorier: teknikledare, digi-
talisering och hälsa. Inom dessa kategorier finns många sådana bolag i fonden.

Strategin har fungerat bra.  
Sedan starten den 1 juni 2020 har fonden fram till 28 februari 2021 avkastat 38,3 procent.
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PriorNilsson Evolve Msci Europé SmallCap
NR (SEK)

Avkastning sedan start 
1 juni 2020 - 28 februari 2021

Riskinformation: Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Dina 
fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer 
information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på www.priornilsson.se

 

https://priornilsson.se
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dvika onödig irritation vid köer på storhelger 
och i rusningstid, finns en standard för Plug 
and Charge ISO 15118.

Det behövs nya företag som löser bil-
byggandet på ett smartare sätt. Min åsikt 
är att många bilar byggda med gamla 
mjukvarulösningar har piffats upp för att de 
är en ”kassako” för de företag som från 
början konstruerat dem. Här ser 
jag stora affärsmöjligheter för 
svensk ingenjörskunskap 
och entreprenörskap. I de 
flesta bilar finns stort 
antal gamla smältsäk-
ringar och massor 
med kablar där det 
skulle kunna vara 
smarta ”bussar” och 
annan smart elek-
tronik för att bygga 
bilen både billigare, 
lättare och billigare på 
sikt. Detta jag skriver 
om finns men de an-
vänds felaktigt och är inte 
optimalt för bilägaren.

Bromsarna är en funktion som jag 
tror kommer att ändra sig ganska snart. En 
elbil har stora mekaniska ventilerade broms-
skivor och stora färgglada bromsok. I nära 
framtiden är det en liten nödbroms ungefär 
som en mopeds skivbroms, i alla fall på fyrh-
julsdrivna elbilar. De bromsar elektrisk till 
99% av alla inbromsningar bilen kommer att 
göra under sin livstid. Det blir både billigare 
för dig som kund och det kan nästan inte 
krångla. Och skulle det mot förmodan krån-
gla kan du inte köra med bilen och då behövs 
ingen broms.

Problemet är att det måste fram nya företag 
som producerar detta men vem vill krympa 
den produkt man har och göra den mycket 
billigare? Det är inte bra för kvartalsrap-
porten. Men ett helt nytt företag skulle växa 
snabbt och kunna tjäna stora pengar åt sina 
ägare.
En av värdens populäraste elbilar, Tesla Mod-
el 3, har t ex bara en skärm istället för många 
dyra knappar på instrumentbrädan. Eftersom 
du låser upp bilen med telefonen, varför ska 

du köpa en skärm till - du har redan en fin 
skärm på din telefon. Den kanske räcker för 
din bil och du behöver kanske inte använda 
den fina navigerings kartan utan klarar dig 
med din egen telefon?

Jag skulle vilja se bilar med mer öppna pro-
gramstandard så andra än bilfabrikanterna 

kan göra tilläggsfunktioner. Det svåra 
är att lösa säkerheten men det 

kommer säkert någon kun-
nig person på.  Google är 

ett bra exempel för här 
de jobbar med öppen 
källkod vilket innebär 
att vem som vill kan 
göra förbättringar om 
man skaffar kunskap. 
De gör tester på ap-
par innan de släpper 
ut uppgraderingar 
för att inte ställa till 

det för mycket. Kanske 
något för framtiden bil? 

Polestar är nästan där 
med Android i sin skärm 

och röststyrning som Google 
Home redan i dag.

Detta är bara några exempel, det 
finnes så mycket att göra med de nya bilarna 
med sina givare (radar, lidar, kameror ultral-
jud mm) för autonoma funktioner. Funktioner 
som kan spara energi vilket ger elbilen längre 
räckvidd och dessutom minskar bilens vikt 
och därmed luftmotstånd – där har vi fram-
tidens vinnare.

Dessa idéer är mina egna som tankar och 
erfarenheter berikat min förmåga. Hela mitt 
vuxna liv har jag arbetat med utveckling av 
bilar och båtar med eldrift och detta är bara 
början. Men det är jag privat som skriver, 
varken som ordförande i Elbil Sverige eller 
min arbetsgivare NEVS där jag arbetar med 
utveckling av det elektriska drivsystemet. 
Kanske de inte alltid delar min åsikt men till-
räckligt ofta för att jag ska få nya uppdrag. 

Magnus Johansson
ordförande i Elbil Sverige

Tar tillfället i akt och berättar om en analog 
erfarenhet från mitt eget yrkesliv. 1980 bör-
jade jag arbeta på SAAB Scania personbilar i 
Trollhättan med produktionsutrustning för 
att bygga bilar i karossverkstaden. Det var 
en då väldigt spännande plats för en ingenjör 
som mig som läst både elkraftteknik, dator-
styrning och PLCer. SAAB hade vagnar styrda 
av dåtidens skarpaste datorer (Digital PDP 
11) som körde omkring i fabriken med 1000 
tals signaler från produktionen. Den fattade 
beslut om vart bilarna skulle förflyttas från 
station till en annan station i produktionen. 
I dag är denna dator inte så märkvärdig men 
det var den då med sin hårddisk större än en 
pizzatallrik. Man kunde spela ett PacMan li-
knande spel på den om man ville med på en 
grön monokrom dataskärm, huvudterminalen 
till PDP11 var en teletyp skrivare. 

SAAB var först i världen 1978 med att instal-
lera ett större antal elektriska punktsvets-
robotar i karossverkstaden till den då nya 

bilmodellen SAAB 900 turbo som började 
tillverkas i Trollhättan parallellt med 99an. 
Eftersom SAAB då hade samma ägare som 
ASEA, använde man ASEAs nya IRB60 för 
punktsvetsning, men alla andra bilfabriker 
använde vid den tiden hydrauliska robotar för 
punktsvetsning. Det kom ingenjörer och höga 
chefer från Ford, GM, Toyota, Volvo, BMW 
och Jaguar för att nämna några för att ville 
titta på dessa elektriska svetsrobotar. Alla de 
nämnda företagen hade robotar för svetsning 
men de var hydrauliska i början på 1980 talet. 
Men innan 1980 talet var slut så användes en-
dast elektriska robotar vid nya bilmodellers 
produktion över hela världen. Detta visar att 
en omställning kan gå snabbt även om det går 
långsamt i början men sedan kommer alla. Jag 
tror det är det vi ser nu med elbilen - den är 
verkligen på gång.

Det finns mycket att göra för den som är en-
treprenör och för att göra det lättare för el-
bilisterna vid bl a snabbladdning. För att un-

En oldtimer med elmotor
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Ren energi med Vätgas

Med vätgas kan man lagra, transportera och till-
handahålla förnybar energi från till exempel sol och 
vind. Genom att använda vätgas tillsammans med 
bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar 
där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken an-
vänds i dag världen över för att lagra sol- och vind-
kraft, göra bostäder självförsörjande på energi och 
till fordon helt fria från skadliga utsläpp.

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska 
beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och 
det lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och 
normalt tryck är väte gasformigt. Energidensiteten 
är hög per massenhet, men låg per volymenhet. Det 
sistnämnda gör det utmanande att lagra och trans-
portera vätgas på ett effektivt sätt. De vanligaste 
sätten att lagra vätgas är antingen i komprimerad 
form vid 200–700 bar eller i flytande form, vilken 
den antar vid –253 grader Celsius.

I dag används vätgas som råvara inom kemisk indu-
stri, till exempel för att tillverka ammoniak som se-
dan kan användas för att göra konstgödsel. Ett annat 
stort användningsområde är i raffinaderier där råolja 
omvandlas till bensin och diesel. Inom industrin 
har vätgas använts i över hundra år, vilket gör att det 
finns mycket erfarenhet och kunskap om hur gasen 
hanteras på ett säkert sätt.

Vätgas som energibärare

Vätgas är även en energibärare precis som elektri-

citet. Det betyder att vätgas inte är någon primär 
energikälla, men kan användas för att lagra, trans-
portera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är 
stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av 
energikällor.

Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En 
bränslecell är en energiomvandlare som på ett ef-
fektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens 
kemiska energi till elektricitet och värme. Restpro-
dukten är rent vatten, H2O, då syre från luften an-
vänds. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer 
i fordon där de driver elmotorer och även användas 
för energiförsörjning till hus. De kan också användas 
i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller 
kraftaggregat till fritidsbåtar. Både när det gäller 
bärbara och stationära tillämpningar finns det teknik 
som är kommersiellt tillgänglig.

Varför vätgas och bränsleceller?

En av vår tids stora utmaningar är att klara energiför-
sörjningen samtidigt som klimatpåverkan begränsas 
och utsläppen av oönskade föroreningar reduceras. 
Många är överens om att vätgas kommer att ha en 
nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila 
bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart 
energisystem. Runt om i världen ökar aktiviteterna 
inom vätgasområdet.

Möjligheter nu och för framtiden

När vätgas och bränsleceller ersätter fossila bräns-
len och traditionell förbränningsteknik växer en ny 
industri fram. Det innebär efterfrågan på nya kom-
ponenter, system- och marknadslösningar. Möjlighe-
terna för regional utveckling och nya arbetstillfällen 
är stora. Tidiga initiativ ökar Sveriges och regionens 
chanser att vara en stark aktör i framtiden.

VÄTGASVÄTGAS 
- fakta och nyheter

Den är helt tyst, och den släpper bara ut 
vatten! Nu kör den första vätgasdriv-
na sopbilen på Göteborgs gator. Både 
framdrivning, lastning och kompri-
mering av soporna sker med el som 

produceras i bränsleceller. Den värme som bildas 
används till att värma hytten. 
Bilen kommer att hämta återvinningsmaterial från 
företag och verksamheter i Göteborg. För götebor-
garna innebär vätgasbilen bättre luftkvalitet eftersom 
sopbilen endast släpper ut rent vatten. Eldriften är 
också tyst vilket ökar livskvaliteten för dem som bor 
i området och ger en bättre arbetsmiljö för dem som 
kör bilen. 
Renova, Powercell Sweden AB, Scania och JOAB 
har gemensamt arbetat med att utveckla bilen sedan 
hösten 2019. 

 - Arbetet har fördröjts en del under 2020 på grund 
av Covid-19-situtationen. Därför är vi väldigt glada 
att vi nu kan ta bilen i drift, säger Hans Zackrisson, 
chef för fordonsutveckling på Renova. 

Scania, som har en mångfacetterad syn på hållbara 
transporter, lyfter fram partnerskapet som en viktig 
framgångsfaktor vid framtagandet av Sveriges första 
vätgaslastbil. 
– Jag är stolt över att vi nu har tagit fram bränsle-
cellsdrivna fordon för tung trafik i Sverige. Det visar 
ännu en gång hur viktigt arbetet med hållbarhet är, 
men också betydelsen av att jobba i grupp, att vi gör 
det tillsammans med partners. Nu ska det bli intres-
sant att över tid följa fordonet i skarp drift i Göteborg 
med omnejd, säger Joar Turesson, Product marketing 
manager på Scania Sverige.

Många länder runtom i världen 
gör stora investeringar i vät-
gasteknologi och det finns 
en stark tilltro till vätgasens 
möjlighet att bidra till ett mer 

hållbart samhälle där vi når de klimatmål som 
formulerats.
En av vätgasens främsta fördelar är att 
det har många användningsområden, från 
konstgödsel till drivmedel. Vätgas kan bland 
annat användas för att lagra, transportera 
och tillhandahålla energi och många be-
traktar vätgasen som ett viktigt drivmedel 
för framtidens fordon. Vätgas är dessutom 
en mångsidig energikälla eftersom den kan 
framställas med hjälp av flera olika råvaror 

och ingredienser. 
Under de kommande åren väntas även ef-
terfrågan på grön vätgas öka från såväl den 
tillverkande industrin som fordonsindustrin. 
Vätgasen kan även användas för energiför-
sörjning till byggnader eller mikronät. Allt 
fler vätgasbolag noteras numera på börsen 
så den som tror på vätgasens framtid och vill 
investera i denna expansiva energiform finns 
många möjligheter. 
Här presenteras nyheter och fakta för att du 
som investerare ska bli introducerad i sek-
torn. Om du tror på vätgasens framtida po-
tential kan du ta reda på mer fakta på egen 
hand om vilket bolags resa som just du vill 
vara en del av.

Vätgas är en strategiskt viktig pusselbit 
för att lösa framtidens energiförsörjning

Intresset för vätgas är just nu rekordstort runtom i världen. Vätgas betraktas av 
många som en viktig möjliggörare för att vi i framtiden ska kunna uppnå en ren, säker 

och ekonomiskt hållbar energiförsörjning.

Sveriges första vätgasdrivna 
sopbil rullar nu i Göteborg
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Nu tas nästa steg mot en hållbar sjö-
fart i Norge, då Grön vätgasdrift  i 
kombination med rotorsegel, inne-
bär noll koldioxidutsläpp. Norska 

Statkraft kommer tillsammans med Skagerack 
Energi leverera vätgasen till fartyget.
Genom ”the Green Shipping Program” har 
HeidelbergCement tillsammans med Felle-
skjøpet valt Egil Ulvan Rederi AS till rederi 
för projektet. Norska Statkraft kommer till-
sammans med Skagerack Energi att leverera 
vätgasen. 
Fartyget kommer att skeppa spannmål från 

Världens första vätgasdrivna 
lastfartyg till Norge

Norges östkust till västkusten, och transpor-
tera grus och sten på vägen tillbaka.
“Statkraft är Europas största producent av 
förnybar energi, och produktionen av förny-
bar vätgas och vätgasbaserade bränslen är i 
linje med våra strategiska ambitioner. Det här 
kontraktet är en viktig milstolpe för att eta-
blera Statkraft som en ledande vätgasprodu-
cent i Norge och Sverige och det passar bra 
in i andra initiativ som vi har för vätgas för 
både sjö- och vägtransporter, säger Birgitte 
Ringstad Vartdal, Executive Vice President, 
Statkraft i ett pressmeddelande.

Fartyget kommer att trafikera mellan den 
norska öst- och västkusten.

Energimyndigheten och GKN Aerospa-
ce i Trollhättan med partners satsar 
tillsammans 24 miljoner i det tvåår-
iga projektet ”H2JET - Utveckling av 

nyckelkomponenter för vätgasframdrivning 
med gasturbinbaserade flygmotorer”.
I projektet, som startade 1 juli, kommer pro-
jektdeltagarna att ta fram ett antal tekniska 
lösningar för tre viktiga delsystem för väte-
drivna flygmotorer för civila medeldistans-
flygplan.
Europas flygindustri har satt upp tydliga mål 
och antagit en ambitiös färdplan för att nå 

netto-noll utsläpp till 2050. Det finns flera 
olika tekniker som utvecklas för att minska 
flygets fossila utsläpp och som lämpar sig 
olika bra för olika segment i flygbranschen 
(storlekar på flygplan och flygsträckor). Vi ser 
därför en parallell utveckling av olika typer av 
framdrivningslösningar och bränslen. Vätgas 
har pekats ut som ett av framtidens drivme-
del för flyget och flygplanstillverkaren Airbus 
har lanserat att man avser utveckla tre kon-
ceptflygplan som alla bygger på vätgasteknik 
till 2035.

Fygmotorer drivna av vätgas Med vätgas kan man lagra, 
transportera och tillhanda-
hålla förnybar energi från till 
exempel sol och vind. Genom 
att använda vätgas tillsammans 

med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar 
och bussar där rent vatten är det enda ut-
släppet. Tekniken används i dag världen över 
för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder 
självförsörjande på energi och till fordon helt 
fria från skadliga utsläpp.

Vätgas består av två väteatomer och har den 
kemiska beteckningen H2. Väte är både det 
vanligaste och det lättaste grundämnet. Vid 
rumstemperatur och normalt tryck är väte 

gasformigt. Energidensiteten är hög per 
massenhet, men låg per volymenhet. Det 
sistnämnda gör det utmanande att lagra och 
transportera vätgas på ett effektivt sätt. De 
vanligaste sätten att lagra vätgas är antingen i 
komprimerad form vid 200–700 bar eller i fly-
tande form, vilken den antar vid –253 grader 
Celsius.

I dag används vätgas som råvara inom kemisk 
industri, till exempel för att tillverka ammo-
niak som sedan kan användas för att göra 
konstgödsel. Ett annat stort användningsom-
råde är i raffinaderier där råolja omvandlas till 
bensin och diesel. Inom industrin har vätgas 

Ren energi med Vätgas
Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för en nödvändig energi-

omställning fri från klimatpåverkande utsläpp. Medlemmar och finansiärer 
kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndighe-

ter och föreningar. Här presenteras en del material från deras faktabank.
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använts i över hundra år, vilket gör att det 
finns mycket erfarenhet och kunskap om hur 
gasen hanteras på ett säkert sätt. 

Vätgas som energibärare

Vätgas är även en energibärare precis 
som elektricitet. Det betyder att vätgas 
inte är någon primär energikälla, men 

kan användas för att lagra, transportera och 
tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor 
eftersom vätgas kan produceras ur alla typer 
av energikällor.

Vätgas kan användas som energi i bränsle-
celler. En bränslecell är en energiomvandlare 
som på ett effektivt sätt kan användas för att 
göra om vätgasens kemiska energi till elektri-
citet och värme. Restprodukten är rent vat-
ten, H2O, då syre från luften används. 

Bränsleceller kan ersätta förbränningsmo-
torer i fordon där de driver elmotorer och 
även användas för energiförsörjning till hus. 
De kan också användas i mindre enheter som 
mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till 
fritidsbåtar. Både när det gäller bärbara och 
stationära tillämpningar finns det teknik som 
är kommersiellt tillgänglig.

Varför vätgas och bränsleceller?

En av vår tids stora utmaningar är att 
klara energiförsörjningen samtidigt som 
klimatpåverkan begränsas och utsläp-

pen av oönskade föroreningar reduceras. 
Många är överens om att vätgas kommer att 
ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången 
från fossila bränslen till förnybara energikäl-
lor och ett hållbart energisystem. Runt om i 
världen ökar aktiviteterna inom vätgasområ-
det.

Möjligheter nu och för framtiden

När vätgas och bränsleceller ersätter 
fossila bränslen och traditionell för-
bränningsteknik växer en ny industri 

fram. Det innebär efterfrågan på nya kompo-
nenter, system- och marknadslösningar. 

Möjligheterna för regional utveckling och 
nya arbetstillfällen är stora. Tidiga initiativ 
ökar Sveriges och regionens chanser att vara 
en stark aktör i framtiden.

Källa: www.vatgas.se

Vätgas har pekats ut som ett av 
framtidens drivmedel för flyget. 
Högskolan Väst deltar i GKN Ae-
rospace projekt som ska utveckla 
nyckelkomponenter till vätgasdrivna 
flygmotorer. 
Foto: GKN Aerospace
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För att kunna använda vätgas som 
bränsle, el eller värme behövs en 
energiomvandlare. Det är här bräns-
lecellen kommer in.

En bränslecell är en energiomvandlare 
som på ett effektivt sätt kan användas för 
att göra om vätgasens kemiska energi till 
elektricitet. Restprodukten är rent vatten 
och det bildas också värme i processen som 
kan tas om hand. Verkningsgraden hos en 
bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan 
kompensera för den energiförlust som upp-
står då vätgasen tillverkas.

• En bränslecell har en anodsida och en 
katodsida som separeras med ett membran. 

Membranet tillåter bara protoner att passera.

• På anodsidan delar en katalysator upp väte-
atomerna i protoner och elektroner. Elektro-
nerna kan inte passera membranet utan leds 
till en extern krets där de genererar elektri-
citet. Protonerna passerar genom membra-
net. På katodsidan förenas elektronerna och 
protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från 
luften. Reaktionen ger vatten (H2O).

• En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För 
att få en högre spänning kombineras många 
separata bränsleceller i en ”stack”.

• Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell 
skrivs: 2H2 + O2      2 H2O

Bränslecellen – så funkar den!

Källa: Vätgas Sverige. Mer info om vätgas hittar du på deras hemsida: www.vatgas.se

I Skandinavien framställs vätgas bara från förnybara källor. Generellt köps 
grön el in och används i elektrolys. I Japan och USA används ibland na-
turgasreformering, som för dem kan vara mer miljövänligt än att använda 

el, då elmixen är nästan helt fossil. De ser detta som ett steg mot att kunna 
föra in mer förnyelsebar el men processen kommer ta lite längre tid än i 
Skandinavien där vi redan är där. 

EN FRÅGA OCH ETT SVAR:

Hur framställs vätgasen som vi tankar?
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Xpecunia utvinner digitala valutor med 
hjälp av egenproducerad solenergi  

DANIEL MOSTRÖM  •  VD Xpecunia Nordic AB

”Vi erbjuder marknaden ett grönt 
och hållbart sätt för kryptoutvinning

www.xpecunia.se

Utvinning av kryptovalutor är en central del av ekosystemet för digitala tillgångar. 

Många som vill utöva kryptoutvinning har dock begränsats av den omfattande mängd 

elkonsumtion den tekniska utrustningen kräver och som inte bara försvårar lönsamheten 

utan även bidrar till en negativ miljöpåverkan. 

Xpecunia råder bot på problemet genom att vi producerar egen el för vår utvinnings- 

verksamhet. Tillsammans med en självlärande realtidsalgoritm kan vi alltid utvinna den

för stunden mest lönsamma kryptovalutan. Med denna metod har vi lyckats sänka 

både elkostnader och förbrukningen av naturliga resurser avsevärt. 

Xpecunia etablerades för tre år sedan, och har redan lyckats påvisa både 

bestående lönsamhet och positiva kassaflöden. 

Vi anser att kryptovalutor och blockchain-teknik kommer att ta betydligt mer

plats i samhället.  Vi ser hur allt från globala företag till myndigheter utvärderar 

möjligheter med denna teknik och vi känner att vi är väl positionerade för att 

möta en spännande framtid. 

https://xpecunia.se

