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Vasa Vind bygger ny vindkraft för 4,5 miljarder kronor i Jämtland 
 
 
Vasa Vinds köp av projektet Åskälen-Österåsen betyder att företaget bygger cirka 150 vindkraftverk i 
området för uppskattningsvis 4,5 miljarder kronor.  
 

- Det här innebär mängder av jobb- och affärsmöjligheter i trakten, säger Torbjörn Laxvik som 
är projektledare för Vindkraftcentrum.se i Hammerdal. 

 
Vindkraftcentrum.se kartlägger vad som sker i samband med vindkraftsutbyggnaden i länet. En tydlig 
trend är att det blir allt fler lokala och regionala företag som får uppdrag.  
De senaste åren har över 200 länsföretag gjort jobb i parkerna. Här räknas företag som har sitt säte i 
länet ihop med de företag som har ett arbetsställe här. 
 
En nyss gjord undersökning visar också att allt fler i länet har sin försörjning av vindkraften. Förra året 
utfördes motsvarande 600 årsarbeten i branschen. Det är samma storleksordning vad gäller 
sysselsatta som Skistar och Jämtkraft har tillsammans i länet. 
 
En stor del av investeringarna handlar om själva köpen av torn och turbin. Men överslagsmässigt kan 
uppemot en tredjedel, alltså 1,5 miljard, hamna hos företag i trakten och ge sysselsättning här. 
 

- Det beror på hur företagen själva agerar, vilken kompetens man har eller skaffar sig, men 
också på vad ägaren sätter för kriterier på lokalt innehåll i upphandlingarna, säger Torbjörn 
Laxvik. 

 
Erfarenheterna från att vindkraftparken i Havsnäs i Strömsunds kommun byggdes för några år sedan 
säger att de 150 verken som nu ska sättas upp kommer att ge 750 lokala årsarbeten. Slår man ut det 
på fem år betyder det motsvarande 150 heltidssysselsatta om året. 
 
De långsiktiga jobben är förstås extra intressanta och efter två års drift av Havsnäs visar siffrorna att 
16 heltidstjänster per år går åt för att sköta parken. Varav hälften som servicetekniker. För den nya 
satsningen med 150 verk skulle det innebära 50 fasta heltidsjobb i 25 år framåt. 
 
Totalt i länet pågår nu byggen av cirka 300 verk till en kostnad av 10 miljarder kronor. 
 
Som företagare eller arbetssökande går det bra att lägga in sig i någon av våra databaser på 
www.vindkraftcentrum.se 
 
Länk till pressmeddelande Vasa Vind 
 
http://www.vasavind.se/hem.aspx 

Projektledare vindkraftcentrum.se: Torbjörn Laxvik, 070 780 90 34 
 
Vindkraftcentrum.se är ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen i Jämtlands län, kommuner i 
länet, kommunala bolag samt EU-medel med syfte att investeringarna som görs inom vindkraften 
kommer befolkningen till del i form av företagande och jobb. 
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