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Att de stora investeringar som görs - i så hög grad som 
möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb och 
företagande.  

Vid årets slut har parker med 300 verk byggts till ett värde av tio miljarder 

kronor i Jämtlands län inklusive gränstrakter.  

 
Snart tas beslut om byggstart för ytterligare 230 verk för åtta miljarder 
kronor. 



Projekteringsfasen 3-5 år 

Förprojekteringsfasen 
 
• Markägarkontakter 
• Vindmätning 
• Informationsmöten 

Projekteringsfasen 
Inventeringar 
 
• MKB (miljökonsekvens 
beskrivning) 
• Markinventeringar 
• Arkeologer 
• Ornitologer 
• Samrådsmöten 
• Projektering 

Tillståndsfasen 
 
• Miljö & Bygg 
• Länsstyrelsen 
• Eventuellt tillstånd 
• Investeringsbeslut 



	  	  Byggfasen (Civil works)  
     1-2 år  

Torn & Turbin  
              1-2 år 

Drift & Underhåll 
               20-25 år 

Skogen 
• Avverkning 
• Skotning 
• Timmertransporter 
• Drivmedels- 
leveranser 

Driftsfasen 
• Vindkraftstekniker 
• Specialservice 
• Boende/Mat 
• Vägar vinter och   
sommar 

Infrastruktur 
• Tillfartsvägar 
• Inomparksvägar 
• Grustäkt 
• El nät 
• Transformation/ 
stationsbyggnader 
• Fundament 
• Drivmedel 
• Transporter 
	  

Montering 
• Kranar 
• Site facility 
• Facility services 
• Montagepersonal 
• Boende/Mat 
• Fordon 
• Kontorslokaler 
• Lagerlokaler 
• Verktyg 
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Internationellt	  25	  företag

Jämtländskt	  49	  företag

Västernorrländskt	  1
företag

Svenskt	  35	  företag 1%

62%
18%

19%
Internationellt	  1	  företag

Jämtländskt	  68	  företag

Västernorrländskt	  19
företag

Svenskt	  21	  företag

Havsnäs 

Mörttjärnberget 



Statkraft SCA Vind AB  Mörttjärnberget 

Projektering	  

Arctan	  AB	  

Grontmij	  AB	  

SWECO	  
Environment	  
AB	  

Triventus	  
Consul9ng	  
AB	  

Norconsult	  

HABELiA	  
Bygg-‐	  &	  
Cadteknik	  AB	  

COWI	  AB	  

Lantmäteriet	  

Eurocon	  
Consul9ng	  
AB	  

Månsson	  &	  
Hansson	  AB	  

SWECO	  
Infrastructure	  
AB	  

WSP	  Sverige	  
AB	  

On	  Teknik	  AB	  

Vectura	  

CUE	  DEE	  AB	  

Vägar	  markarbeten	  
avverkning	  

BHT	  
Nordborr	  AB	  

Jämtlands	  läns	  
SchakOörmedling	  

NORRMAN,	  
SONNIE	  

P.Högström	  
Heavy	  
Equipment	  
AB	  

Toréns	  
Entreprenad	  i	  
Östersund	  AB	  

Frölander	  
Entreprenad	  

Smååkran	  
Maskin	  

Sprängarbeten	  i	  
Trönödal	  
Ak9ebolag	  

Jan	  
Hjalmarssons	  
Åkeri	  AB	  Fränsta	  

Reaxcer	  AB	  

Hällbergs	  
Entreprenad	  
AB	  

Kajs	  Åkeri	  

Owéns	  Buss	  
AB	  

SVERKER	  
JÄMTGÅRD	  

Berglunds	  
Markarbeten	  
HB	  

Stenger	  &	  Ibsen	  
Construc9on	  AB	  

SCA	  Skog	  AB	  

Fermgruppen	  i	  
Sundsvall	  AB	  

O^ossons	  
åkeri	  AB	  

Elnät/Tele/Fiber	  

Bostedt's	  stv	  
&	  service	  

A^acus	  
Power	  AB	  
Östersund	  

Frimodul	  
Elektro	  AB	  

LÅ-‐Konsult	  
AB	  

Jemtel	  AB	  

Härjeåns	  
Kra`	  AB	  

ONE	  Nordic	  
AB	  

Sundsvall	  
Elnät	  
Ak9ebolag	  

Eltel	  
Networks	  TE	  
AB	  

TeliaSonera	  
AB	  

PN	  Bygg	  I	  
Ånge	  AB	  

Teracom	  AB	  

Jonssons	  El	  
AB	  

B	  E:s	  
Elskåpsmontage	  AB	  

Hjorts	  
Entreprenad	  och	  
Linjebygg	  AB	  

Leifs	  
Maskinfrakt	  i	  
Håsjö	  
Ak9ebolag	  

Revsunds	  
Transport	  AB	  
Gällö	  

TC-‐kra`	  
Hammarstran
d	  

ABB	  

Svenska	  
kra`nät	  

Bygg	  och	  
anläggning	  

GisteråSjöstr
and	  
Arkitektur	  

Y	  B	  miljö	  o	  
linjetjänst	  

Prefab	  
Construc9on
er	  i	  Ge9nge	  
AB	  

Stabil	  
Stängsel	  AB	  

Mätcenter	  
AB	  

Scanlaser	  AB	  

Fyrås	  Trä	  och	  
Impregnering	  AB	  

JämtStängsel	  
AB	  	  

A^acus	  Mark	  
&	  Maskin	  AB	  

Ålunds	  
Måleri	  &	  
Entreprenad	  
AB	  

Ånge	  
Glasmästeri	  
AB	  

A^acus	  Rör	  &	  
Energi	  AB	  

Elkontakt	  i	  
Östersund	  AB	  

niwentec	  AB	  

AB	  Hammerdals	  
Betonggjuteri	  

Torn	  &	  
Turbin	  

Siemens	  AB	  

BMS	  Kranar	  

Blue	  Water	  
Shipping	  

Delta	  
Terminal	  AB	  

Arc9c	  Wind	  
Solu9ons	  AB	  

ISS	  Facility	  
Services	  AB	  

Fairwind	  A/S	  

Östersunds	  
Glasmästeri	  
AB	  	  

Uppsala	  Frakt	  
&	  Lotstjänst	  
AB	  

m4	  gruppen	  

Site	  tjänster	  

HLL	  
Hyreslanslag
et	  

Ramirent	  

Mi^	  Sanering	  
AB	  

Cramo	  

Ågrens	  
Mekaniska	  
AB	  

Vikingstads	  
Mekaniska	  
Verkstads	  AB	  

Sösjö	  Motor	  o	  
Maskinservice	  

SIMO	  
Östersunds	  
Motorrenove
ring	  AB	  

Pausdrycker	  i	  
Solle`eå	  AB	  

Monikas	  städ	  
&	  livs	  

Albackens	  
Jakt	  &	  
Fiskecamp	  

Torgnys	  
Radio	  &	  TV	  
AB	  

TJ:s	  Skoter	  &	  
Motor	  

Ovikens	  
Mekaniska	  
AB	  

KS	  Husvagn	  &	  
Skoter	  AB	  

Manpower	  

ALL	  YOU	  
NEED	  FRÅN	  
STORUMAN	  
AB	  

EdsbyFrakt	  
AB	  

Jetpak	  
Sverige	  
Ak9ebolag	  

Bräcke	  Järn	  &	  
Färg	  AB	  

Övrig	  service	  

Hotell	  
Jämtkrogen	  

Hotell	  
Östjemten	  

TV	  &	  Kontors	  
Profilen	  i	  
Strömsund	  
AB	  

Bräcke	  
Sport&Fri9d	  

Kontors-‐
varuhuset	  

MER	  i	  Tex9l	  	  

RFB	  Reklam	  
Förlaget	  
Bräcke	  

Fotograf	  
Torbjörn	  
Bergkvist	  AB	  

Koncep-‐teriet	  
AB	  

Bodsjö-‐
bygdens	  
Turist	  &	  
Utveckling	  



Exempel: Park med 50 verk 

Total investering 1,8 miljarder kronor 

Uppemot en 1/3 eller 600 miljoner  
kan spenderas regionalt om kompetenta företag finns 

Ett par jämförelser: 
• Förra året investerades 100 miljoner i jämtländsk industri 
• Förra året investerades 10 miljarder i gruvnäringen i riket 
 

Byggfasen  270 årsarbeten  

Driftsfasen 420 årsarbeten 



Regionala samhällseffekter 
vid byggandet av 50 verk 

Byggfasen regionalt 

Kommunal och 
landstingskatt* 

21 mkr 

Alternativkostnad för 
arbetslöshet** 

63 mkr 

Total samhällseffekt 
regionalt 

84 mkr 

*29 600 kr. Anläggningsarbetares lön i snitt 2013 enligt 
SCB. Det förekommer andra typer av arbete men eftersom 
denna typ av arbete är i majoritet används den som 
snittvärde. 
**Enligt nationalekonomer 350 000 kr per år och person 

Driftfasen 
regionalt 

Nuvärde 

Kommunal och 
landstingskatt* 

47 mkr 

Alternativkostnad för 
arbetslöshet** 

140 mkr 

Total samhällseffekt 
regionalt 

187 mkr 

Tillkommer: 
Arbetsgivaravgifter 
Bolagsskatt 
Fastighetsskatt 
Bygdepeng uppskattningsvis 15-20 mkr 
Markarrenden  



Drift & Underhåll 25 år 
•  Certifieringskrav/

utbildning 
•  Vindkraftstekniker 
•  Specialservice 
•  Snöröjning 
•  Elektriker 
•  Bygg och underhåll 
	  

Byggfasen  
•  Certifieringskrav  
•  Entreprenadarbeten 
•  Armering 
•  Betong 

Torn och Turbin-Montage 
•  Certifieringskrav 
•  Montörer 
•  Facility service 

Kompetens behov 

•  Facility service worker 

• Vindkraftstekniker utb Strömsund 
• Noden för vindbruk- Arbetskraftsförsörjning 
	  



•  24 Vindkraftsparker 

•  450 resta verk 

Facitity service worker – provider- 

•  422 Leverantörer  



Driftsatta parker 
 
Havsnäs   48 
Ollebacken  7 
Höjdvind  4 
Stamåsen I  26 
Mullberget  26 
Mörttjärnsbrg 37 
 
Västernorrland 59 

Tillståndsgivna parker 
Munkflohögen  27 
Raftsjöhöjden  26 
Åskälen-Österåsen 100 
Stamåsen II   24 
Bodhögarna   80 
Hocksjön    50 
Åndberget   101 
Skaftåsen   60 
Jämtvind   30 
Björnsjöbodarna  140 
Västernorrland   248 

Parker under byggnation 
 
Glötesvålen   30 
Ögonfägnaden  33 
Björkhöjden-vattn 90 
 
Västernorrland  105 

Norge/Tröndelag 700 

Totalt antal parker   
 14          6         32 

Totalt antal vindkraftverk 
 207        258       886  



•  Grundläggande Administration 
•  Företagsekonomi 
•  Datakörkort 
•  Marknadsföring/Sociala Medier 

•  Truckcertifikat 
•  Hjullastare 
•  ESA-certifikat (elsäkert arbete) 
•  Tungt släp 
•  ADR Farligt Gods 
•  GWO Standard – Basic Safety 

Training   
	  

Facility service worker - Markarbetare 

•  Identifiera kompetensbehovet • Matcha mot AF personbank 
• 4 personer i varje park 
• Möjliga 60 personer  
	  



• Marian Stranne – från tomater till vindkraftsrallare 
• Flera glasmästerier tätar tornskarvar med Sikaflex 
• Jemtel höghöjdsutbildar för ny verksamhet 
• AWS levererar site-tjänster till turbinleverantörer 
• Högt, hett & säkert driver utbildningsanläggning 



Lokal/regional nytta 

Förutom våra norska vänner hade vi 200 000 utländska 
kommersiella gästnätter i Jämtlands län 2013. 

Havsnäsrapporten uppskattar att en fjärdedel av arbetskraften 
utgjordes av lokal/regional sådan. 

Studien av Mörttjärnberget visar att 40-50 procent av  
arbetet utförts av lokalt/regionalt folk. 
	  
Utländsk arbetskraft har stått för ungefär 35 procent. 

2014 medför vindkraftsutbyggnaden 50 000 gästnätter  
konsumtion i regionen för cirka 20 miljoner kronor. 

Är detta ’’bara’’ av ondo? 

Varför är det så? 



Årsarbeten och verk i Jämtlands län med omnejd 

  2011 2012 2013 2014 2015  

Antal verk 115 141 204 312 

Resta verk 3 26 63 108 

Årsarbeten 200 300 600 1000? 



Långsiktiga jobb (i 20-25 år) enligt 
erfarenheterna  från Havsnäs 
vindkraftspark i Strömsunds kommun: 

  
•  Efter två års drift av 48 verk: 18,5 
årsarbeten per år varav 16 lokala. Hälften 
av dessa är vindkrafttekniker.  

•  Tre verk ger alltså ett årsarbete, som 
motsvarar ett fast heltidsjobb under 
verkets livstid. 
 
Uppemot 160 personer har gått vind-
kraftsteknikerutbildningen i Strömsund. 
Hälften är från länet. Nästan alla har 
jobb. 
	  



Windcluster Norway  
73 företag  
Industri – högteknologiska företag - forskning 

450 verk i Snillfjord och Fosen  
Totalinvestering på 20 miljarder nok inklusive kraftledningar 

700 tillståndsgivna verk 

Norge 



400	  km	  

150	  km	  

5000 vindkraftverk 

Svensk vindkrafts 
bedömning är 15% 
Vindkraftcentrums prognos är 25% 



	  	  Byggfasen (Civil works) 1-2 år  Torn & Turbin  
              1-2 år 

Drift & Underhåll 
                20-25 år 

Skogen 
• Avverkning 
• Skotning 
• Timmertransporter 
• Drivmedels- 
leveranser 

Driftsfasen 
• Vindkraftstekniker 
• Specialservice 
• Boende/Mat 
• Vägar vinter och   
sommar 

Infrastruktur 
• Tillfartsvägar 
• Inomparksvägar 
• Grustäkt 
• El nät 
• Transformation/ 
stationsbyggnader 
• Fundament 
• Drivmedel 
• Transporter 
	  

Montering 
• Kranar 
• Site facility 
• Facility services 
• Montagepersonal 
• Boende/Mat 
• Fordon 
• Kontorslokaler 
• Lagerlokaler 
• Verktyg 

Utvecklingsarena 

Testpark 



•  CRM-databas – 1700 företag – nyhetsbrev 2500 personer 
•  Matchningsverktyg – CV-databas med annonser 
•  Sammanställer och analyserar pågående vindkraftsparksbyggen 

liksom utfört arbete i uttryckta årsarbeten per bransch. 
•  Tar fram planeringsunderlag för framtida utbyggnad 
•  Saklig information/kommunikation till allmänhet och beslutsfattare 
•  Samlar branschkunskap, knyter samman företag, forskning och 

offentlighet 
•  Företagsrådgivning/Affärsutveckling 
•  Vi bygger möjligheter för regional och nationell utveckling inom 

Vindkraftsbranschen. 
•  Grannländer-Norge-Finland 



Vindkraften innebär lokal och regional 
nytta: 
Jobb och företagande - även i yttersta 
glesbygd 
 
Skatteintäkter för kommuner och 
landsting 

KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET 
 

    Tack för att ni lyssnat 
	  



Vestas	  och	  Siemens	  Wind	  Power	  är	  de	  stora	  leverantörerna	  

2	  681	  vindkra`verk	  i	  dri`	  2013.	  
432	  vindkra`tekniker	  anställda	  i	  Sverige.	  
	  Det	  ger	  6,2	  vindkra`verk	  per	  tekniker.	  

I	  slutet	  av	  förra	  året	  hade	  Sverige	  en	  installerat	  kapacitet	  på	  
4	  382	  megawa^.	  

Innan	  året	  är	  slut	  kommer	  Sverige	  ha	  en	  installerad	  effekt	  
på	  5	  369	  megawa^.	  	  

(2014)	  2	  663	  vindkra`verk	  har	  en	  sni^kapacitet	  på	  1,6	  
megawa^	  

Utbyggnadstakten	  är	  jämn	  och	  stabil	  




