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Sammanställning över sysselsättnings- och regionala effekter 

vid byggandet av Glötesvålens vindkraftpark. 

Inledning 

På begäran av Härjedalens kommun och i samarbete med OX2 har Vindkraftcentrum.se 

genomfört en undersökning av vilka regionala effekter uppförandet av Glötesvålens vindpark 

medfört. 

Vindkraften byggs för att den är en del i energiomställningen och därmed ett bidrag till att 

komma tillrätta med klimathotet. En stor bonus blir att den också innebär företagande och 

jobb i våra glesa bygder. Att människor kan försörja sig och bo kvar. 

Själva bränslet – vinden - är gratis. Den kommer inte att ta slut och orsakar inga farliga 

utsläpp. Att ställa om till förnybar energi är ett av flera sätt att försöka bromsa den globala 

uppvärmningen. Vindkraften har låg miljöpåverkan jämfört med andra kraftslag.  

Det visar analyser ur ett livscykelperspektiv, som omfattar byggande, drift och rivning av 

kraftverken. Att det byggs mycket vindkraft i världen nu, beror också på att kostnaderna har 

blivit lägre. Landbaserad vindkraft är nu det kraftslag som har lägst produktionskostnader.  

I vårt land har vi en elproduktion med låga utsläpp av koldioxid. Vårt elsystem är kopplat till 

kringliggande länder. Växthuseffekten motverkas när el från vindkraft, producerad i Sverige, 

exporteras till länder där el produceras av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. De 

senaste åren har det producerats mer el i Sverige än vad som används inom landet. Före det 

importerade vi el under tio års tid.  

I Jämtlands län snurrar det 360 verk. Kanske byggs det lika många till de närmaste fem åren. 

Hittills har det inneburit investeringar på 14 400 miljoner kronor i trakterna. De årliga 

investeringarna i jämtländsk tillverkningsindustri brukar ligga på drygt 100 miljoner kronor. 

Det mesta av miljardinvesteringarna går till att köpa tornen och turbinerna, ofta från 

Danmark eller Tyskland. Men mycket av dem används till att köpa varor och tjänster från 

trakterna där vindkraftsparkerna byggs. Och det sker allt mer.  

När Havsnäs vindpark i norra Jämtland, den då största landbaserade vindparken i Sverige, 

var färdigbyggd 2010 hade en fjärdedel av arbetskraften hämtats från regionen. I bygget av 

Mörttjärnsbergets och Glötesvålens vindparker närmar sig det regionala arbetet hälften. Över 

200 företag i Jämtlands län har varit delaktiga i vindkraftsutbyggnaden de senaste åren. 

Under bygget av en vindpark behövs skilda yrkeskunskaper. Till en början är det många 

akademiska yrken som arkeologer, ornitologer, geologer och miljökonsulter överhuvudtaget. 

När själva anläggandet tar fart handlar det om skogsarbete, vägbyggen, ledningsdragning, 

mark- och byggarbeten, gjutning av fundament och mycket mer. När tornen ska reses behövs 

montörer, kranförare, mer elarbeten och under hela tiden ska folk bo och äta någonstans. 

Det brukar vara över 100 företag inblandade och 100-tals personer delaktiga när en vindpark 

byggs. Vindkraftcentrum.se:s kartläggningar av hur byggena går till och sedan sköts visar att 

det går åt minst lika mycket arbetskraft, och än mer lokal, under driftstiden som under 

bygget. Fast då under en längre period, 25 år jämfört med 3-5 år. Många av de jobben utförs 



av vindkrafttekniker, och av de 130 som gått utbildningen i Strömsund har i stort sett alla 

jobb. 

Under kartläggningarna har Vindkraftceentrum.se lärt sig vilka arbeten som ska utföras 

under varje skede när en park ska byggas. Vi ser vilka arbetsuppgifter som hellre kunde 

utföras av lokala firmor, vi ser vilka utbildningar som borde ordnas och vilka etablerings- 

eller investeringsstöd som kan ges. 

Vindkraftparken i Glötesvålen har inneburit att det skapats 78 regionala årsanställningar för 

att bygga parken och 175 lokala årsanställningar (7 per år i 25 år) när parken är i drift. Till det 

tillkommer de arbetstillfällen som skapats för boende och service. Den tillresta arbetskraften 

har genererat 10 900 gästnätter i området. 

Avgränsningar i denna sammanställning: Någon beräkning av den totala effekten på kort och 

lång sikt för bruttonationalprodukten har inte gjorts. Något 0-alternativ, d.v.s. vad hade 

effekten för regionen blivit om investeringen uteblivit, presenteras inte heller. De effekter, 

förutom sysselsättningseffekter och arbetskraftsförsörjning, som belyses är skatteintäkter, 

markarrenden och en kostnad om alternativet för berörd arbetskraft varit arbetslöshet. 

Regionalt kan man sedan med denna sammanställning som grund väga in kostnader och 

effekter som inte finns presenterade. Exempelvis behov av infrastruktur och bostäder, 

undanträngningseffekter på arbetsmarknaden och andra påverkansfaktorer. 

De gröna framtidsjobben hjälper gärna Vindkraftcentrum.se till med att de ska tillfalla lands- 

och glesbygd! 

 

 



Glötesvålens vindkraftpark 

Glötesvålens vindpark ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil 
nordväst om Sveg. Glötesvålen är ett lågfjäll med en högsta punkt om 1 010 m ö h. 
Närmaste tätare bebyggelse finns i byn Glöte ca 5 km sydväst om anläggningen. 

 

Efter en investering på över 1 miljard kronor 
finns nu 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 
125 meter som beräknas producera 220 GWh 
(220 miljoner kWh) per år. Detta motsvarar 
hushållsel till 48 000 hushåll per år. Om 
motsvarande energimängd producerats med 
kolkraft hade koldioxidutsläppen kunnat bli 
upp till 176 000 ton. 

Den 1 december 2014 överlämnades den färdiga 
anläggningen till IKEA som därmed blir 100 % 
energioberoende i Norden. 

 

 



Metod för insamling av data för denna sammanställning 

1. Förankring hos projektörens företagsledning. 

Ledningen för OX2 har gett sitt fulla stöd. Sekretessöverenskommelse har gjorts 

mellan Vindkraftcentrum.se och OX2 vilket har säkerställt att full insyn har skett i 

byggprojektet. Insamlad data på detaljnivå har aggregerats till sammanställning per 

huvudentreprenad. All detaljerad grunddata som erhållits från inblandade företag 

som utfört arbete i Glötesvålen har makulerats i samband med att 

sammanställningen färdigställts. 

2. Samtliga leverantörer till vindkraftparken har kartlagts. 

De svenska företagsnamn som anges har matchats mot Bolagsverket samt 

Skatteverket (när det gäller enskilda firmor utan registrerat bolagsnamn). Utländska 

företag har sökts via sökmotorer på Internet.  

3. Kartläggning vilka företag som kan anses lokala/regionala 

Detta har gjorts genom att sammanställa företagen som har sitt säte i regionen samt 

vilka som har sitt säte på annan ort men har fast arbetsställe med anställda i 

regionen.  

4. Företagen har sorterats enligt typ av arbete som utförts enligt nedan 

Kvarnforsen nät AB 

Projektering, upphandling, projektledning 2010-2012 

Anslutning Sveg 2013-2014 

Avverkning luftledning 2013 

220 kV luftledning 2013-2014 

36 och 220 kV markkabel 2013-2014 

Montering Trafo 2014 

Transformatorstation 2013-2014 

 Glötesvålen Vind AB 

Projektutveckling, vindmätning 2000-2011 

Projektering, upphandling 2011-2012 

Avverkning + anslutningsväg 2011 

Vägar fundament kabelkanalisation, sitestuga 2012-2014 

Optofibernät 2013-2014 

Turbinleverans 2014 

Projektledning, besiktning mm 2012-2015 

 

5. Antal gästnätter i närområdet 

Antalet övernattningar från företagens representanter har redovisats efter dialog med 

underleverantörerna som bland annat gått igenom sina traktamentsräkningar. Dialog 

och sammanställning har också gjorts med de kommersiella boendeanläggningar som 

finns i området. Ett värde har åsatts varje gästnatt i enlighet med vedertagna 

definitioner där färdiga beräkningsmodeller finns för så kallad affärsturism. 



6. Regional fördelning mantimmar 

Utförda mantimmar sammanställs utifrån var berörda företag i projektering och 

bygget av Glötesvålen har sitt säte och/eller arbetsställe och fördelas 

regionalt/svenskt/internationellt. 

7. Multiplikatoreffekt, kringeffekter för sysselsättning. 

Multiplikatoreffekten* används enligt samma princip som i rapporten ” 

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie 

av SSVAB etablering i Mörttjärnberget”, Energimyndighetens projektnummer 

39336-1. Där är multiplikatoreeffekten satt till 1,25*. Det vill säga att varje fyra 

årsarbeten utfört vid byggandet av Glötesvålens vindkraftpark genererar ett 

ytterligare årsarbete i kringeffekter. Ingen känd empirisk studie av 

multiplikatoreffekt finns för utbyggnad av vindkraft varför även denna 

sammanställnings siffror kan anses som ett osäkert antagande baserat på tidigare 

studier i enlighet med rapporten om Mörttjärnberget med ett visst mått av 

försiktighet. 

8. Kommun och landstingsskatt  

En uppskattning av effekten vad gäller skatter regionalt beräknas utifrån gällande 

skattesatser vid rapportens färdigställande. 

9. Relevanskontroll har gjorts med projektör och huvudentreprenörer. 

10. Arbetstillfällen med drift och underhåll 

Har sammanställts utifrån den planerade driftsorganisationen som redan finns på 

plats kompletterat med projektörens beskrivning av övriga arbetsuppgifter kopplat 

till driftsfasen. 

__________________________________________________________ 

*Multiplikatoreffekten är beräknat enligt nyckeltal från Energimyndighetens studie ”Arbetskraft, kompetenser 

och faciliteter för storskaligt vindbruk” diarienummer 2009-002313  avrundat till 25 %. Multiplikatoreffekt som 

begrepp har använts i tidigare vindparksstudier för att beskriva kringeffekterna av en vindparksinvestering. I det 

förliggande fallet används begreppet för att analysera de regionala effekterna av vindkraftsinvesteringar pga. att 

den ursprungliga ökningen av investeringarna leder till att fler anställs som i sin tur får lön som de spenderar, 

vilket driver på nya investeringar och så vidare. Den enda kvantifierade multiplikatoreffekt som hittats för 

utbyggnad av vindkraft är beräknad i USA och utifrån deras nationella förutsättningar 2008. Nyckeltalen från den 

undersökningen har använts i efterföljande studier av vindkraftutbyggnad i Sverige utan validering mot faktiska 

förutsättningar. Det finns få studier av multiplikatoreffekter annat än som makroekonomiska effekter på 

nationsnivå. En undersökning om turismen i Stockholm utförd av Tyrens ger till exempel multiplikatoreffekten 19 

% för hotell och restaurang och 53 % för evenemangsarenor vilket visar på problematiken när en del av 

multiplikatoreffekten sannolikt uppstår hos varandra vilket innebär att de inte bör läggas ihop. I denna fallstudie 

har siffrorna från Energimyndighetens studie ”Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt vindbruk” 

diarienummer 2009-002313  använts avrundat till 25 %. Multiplikatoreffekten kan således anses som ett osäkert 

antagande baserat på tidigare studier.” 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



Fördelning var arbetskraften kommer ifrån 

Sammanställningen av nedlagda timmar i Glötesvålens vindkraftpark har redovisats 

utifrån huvudentreprenader. Timmar från de inblandade företagen har 

sammanställts på aggregerad nivå. 

Regionala arbetstillfällen beräknas i denna studie utifrån hur näringslivet normalt 

arbetar i detta område. När arbetet sker i utpräglad glesbygd saknas oftast rätt 

företag och kompetens i det direkta närområdet men näringslivet är organiserat så att 

företagen jobbar på en större geografisk yta även i normalläget. Dvs att det samlade 

näringslivet i regionen oftast har alla tänkbara kompetenser oavsett bransch och typ 

av entreprenad men finns inte representerad på varje mindre ort. Den samlade 

kompetensen i regionen gynnar även små orter i glesbygden vad gäller infrastruktur, 

skatteintäkter till landsting, inpendling, nyttjande av servicefaciliteter, samarbeten 

mellan företag mm.  

Företag med arbetsställe i Jämtlands och Västernorrlands län, Dalarna och 

Hälsingland anses vara regionala i denna undersökning. Den utgår från hur 

näringslivet arbetar geografiskt i normalläget för att ange detta regionalbegrepp. 

D.v.s. att företag i dessa områden som är verksamma inom de mest frekventa 

arbetsuppgifterna vid uppförande av en vindkraftpark i Glötesvålen även i 

normalläget rör sig inom detta geografiska område. 

Enligt sammanställningen som gjorts framgår att i nedlagda timmar har 49 % av 

arbetet utförts av regional arbetskraft. Viktigt att notera är att i dessa siffror ingår 

inte tillverkning av torn, turbin, transformator och övrigt material. Utländsk personal 

har använts för ca 36 % av utfört arbete. 15 % av arbetet har utförts av svenska företag 

utanför berörd region. Eftersom denna sammanställning enbart belyser det arbete 

som utförts vid själva byggandet och inte tillverkning av material och komponenter 

som använts finns skäl att anta att eventuell multiplikatoreffekt på tillrest personal 

från andra regioner till stor del bör omsättas som regional arbetskraft.  

 
______________________________________________________________________________ 
*Årsarbeten 1 670 h per år, dvs. arbetad tid. 

** Årsanställningar ca 2080 h per år inklusive semester och andra ledigheter 

*** Kringeffekter är den så kallade multiplikatoreffekten enligt gängse definitioner. Se definition 

multiplikatoreffekt sidan 6 



Effekter på sysselsättningen och hur fler regionala arbeten kan 

skapas vid framtida vinkraftsprojekt i regionen. 

Kostnader om arbetslöshet varit alternativet för den regionala 

arbetskraften. 

En arbetslös som kommer i jobb bidrar till samhällsekonomin med sannolikt minst 

en halv miljon kronor per år. Ett nytt jobb i glesbygd ger också viktiga skatteintäkter 

till kommun och landsting. På kostnadssidan kan man, som exempel, utgå från en 

modell som kallas SEEKAM/Idéer för livet (Socio Ekologisk Ekonomisk Kalkyl 

Modell) som arbetats fram av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders 

Wadeskog. Modellen bygger på olika ekonomiska antaganden om vad en viss 

målgrupp kostar samhället, till exempel arbetslösa. Dessa kostnader har räknats fram 

tillsammans med kommuner, samordningsförbund, landsting, försäkringskassa och 

kriminalvård. Enligt denna modell skulle kostnaden för samhället uppgå till ca 

350 000 kr per person och år. 

Tornmontering 

Montering av torn och turbin utfördes nästan uteslutande av utländsk personal vid 

uppförandet av Glötesvålens vindkraftpark. VESTAS och deras underleverantörers 

byggteknik är baserat på att ett antal kvalificerade team med stor vana som har 

ansvar för olika delar av tornresningen. Dessa team har världen som arbetsfält och 

reser runt till de olika parkbyggena. En utveckling, beroende på i vilken takt 

vindkraftsutbyggnaden sker i regionen, skulle kunna vara att någon regional aktör 

bygger upp en verksamhet och kompetens samt samarbete med flera olika 

turbinleverantörer.  

Site Facility Services, stor möjlighet för lokala aktörer vid framtida 

vindkraftsutbyggnad. 

Site Facility Services är en viktig funktion vid anläggning av vindkraftparker. En 

arbetsplats där flera hundra personer från ett hundratal olika företag och med många 

olika nationaliteter arbetar skall byggas upp från grunden. Platskontor med all 

utrustning skall upprättas, en mängd utrustning skall anskaffas och när arbetet med 

byggnationen påbörjats skall administration samt servicefunktioner fungera. Allt från 

möbler, datorer och nätverkskablar till pennor och häftapparater skall köpas in. Även 

el, vatten och avlopp skall installeras liksom att det ska finnas förvaringsutrymmen, 

fungerande personalutrymmen med allt från tvättmaskiner till skyddsutrustning. 

I Glötesvålen var arbetet med Site Facility Services uppdelat så att de enskilda 

bolagen med uppdrag i parken skötte själva bokning av boende, hyrbilar, resor och 

material mm. 

I Glötesvålen fanns ett uttalat önskemål från OX2, var att inköpen skulle så långt 

möjligt ske från lokala företag vilket också skedde i stor utsträckning. 

Det finns stora möjligheter för lokala aktörer att få uppdragen inom Site Facility 

Services. Det som krävs av företaget är ett nätverk bland de lokala företagen samt att 



deras anställda har kompetens inom följande områden och också gärna har en 

erfarenhet som egenföretagare: 

- Företagsekonomi 

- Datakörkort ECDL som är är en global standard för grundläggande 

datorkunskaper eller motsvarande kunskaper. 

- Marknadsföring/Sociala Medier 

- Truckcertifikat 

- Hjullastare 

- ESA-certifikat (elsäkert arbete) 

- Tungt släp 

- ADR Farligt Gods 

- GWO* Standard – Basic Safety Training 

Ett brett spektrum kan tyckas men arbetsmarknaden i glesbygd är ofta sådan att 

många har haft ett stort antal tidsbegränsade anställningar inom en mängd områden 

kompletterat med diverse utbildningar, och därigenom har den kompetensbredd som 

efterfrågas för dessa typer av tjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

* Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Training” för utbildning vid 

höghöjdsarbete inom vindkraftsindustrin. Standarden ska uppfylla behovet av grundläggande 

säkerhetsutbildning. 

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att 

utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör. För att utbildningsföretaget ska bli certifierade krävs att 

de uppfyller GWO:s "Kriterier för en utbildningsleverantör". Certifikatet ska ha utfärdats av ett certifieringsorgan 

enligt GWO:s "Kriterier för certifieringsorgan". Standarden ”Basic Safety Training” omfattar fem moduler: 

- Första hjälpen (First aid) 

- Ergonomi (Manual handling) 

- Brandkunskap (Fire awareness) 

- Arbete på hög höjd (Working at heights) 

- Överlevnad till sjöss (Sea survival) (Kan uteslutas) 



Andra exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna utföras i högre grad 

av regional personal i framtiden. 

 

- Kranförare 

- Vägtransportledare och chaufförer specialtransporter 

- Elektriker 

- Armerare och betongarbetare 

Anledningen till att inte mer regional arbetskraft använts inom dessa områden kan 

stor del förklaras med brist på företag med kompetent och utbildad arbetskraft inom 

Sverige och berörd region. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glöte Byalag och OX2 gjorde inventering av lokala företag inför 

byggstarten. 

Ett uttalat arbetssätt från OX2:s sida är att så långt möjligt använda lokala företag för 

leveranser och service under byggtiden. Samarbete etablerades med Glöte byalag som 

gjorde en inventering av de lokala företagen och vilken typ av varor och tjänster de 

kunde tillhandahålla. Den sammanställning av resultatet som skapades fanns 

tillgängligt för samtliga huvudentreprenörer och tillresta företag som utförde arbete i 

vindkraftparken. Exempel nedan 

 

 



Arbetstillfällen under driftsfasen, 25 år. 

 

Totala antalet årsarbeten per år exklusive multiplikatoreffekt bedöms vara 7 utifrån 

nuvarande planering. Andelen lokala årsarbeten av dessa bedöms vara 6 st. Antalet 

drifttekniker är totalt 6 personer. Övrig personal för drift beräknas bli 1 årsarbete. 

Detta utifrån beräkning av Glötesvålens hos OX2  totala driftsorganisation samt de 

delar av annan service som är kontrakterade med externa leverantörer. Till detta 

kommer multiplikatoreffekten. 

Totala antalet årsarbeten med en teknisk driftstid om 25 år blir således 175 stycken 

exklusive multiplikatoreffekt.  150 av årsarbetena under den totala beräknade 

livslängden av vindparken vad gäller drift och underhållsarbeten är lokala 

arbetstillfällen. Detta då personalen nästan uteslutande bor i det direkta närområdet 

till parken.  

Exempel på arbetsuppgifter som utförs under driftsfasen 

- Drift och underhåll av torn & turbin  

- Underhåll elanläggningar och kraftledningsnät  

- Underhåll drift IT och datornät 

- Reparationer och inspektion av torn och blad 

- Vaktmästeri, städning, snöröjning och vägunderhåll 

- Driftsövervakning  



- Optimering av drift 

- Besiktning hissar och annan utrustning enligt lagar 

- Bevakning 

Övriga regionala effekter. 

De övernattningar som genererats är enligt vedertagna definitioner att betrakta som 

affärsturism. 

Definition turism: Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna 

definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på 

platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller 

andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den 

konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. 

Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör 

vad som är turism. Detta skall ställas mot den traditionella metoden att redovisa olika 

sektorers, näringars eller branschers effekter på ekonomin, där man mäter effekterna 

från produktionssidan. 

2012 spenderade en affärsresenär i snitt 1 975 kronor per dygn.   

Antalet övernattningar som skett i närområdet till Glötesvålen i samband med 

byggnadsfasen har beräknats utifrån faktiska uppgifter rörande boende på hotell och 

andra boendeanläggningar enligt uppgifter från boendeanläggningar i området samt 

de företag som har haft personal där.  

Antalet gästnätter i anslutning till byggnation av Glötesvålens vindkraftpark är 

11 905. Värdet för regionen vid beräkning enligt vedertagna principer blir då 23,5 

mkr. Destination Lofsdalen har som en jämförelse totalt ca 70 000 gästnätter det 

senaste året med all turism inräknad. Källa JH turist mars 2015. 

En annan spinoff-effekt är att det finns exempel där utländsk arbetskraft 

rekommenderat ett besök i området för vänner och bekanta på hemmaplan som 

också sedan kommit som turister till området. En aktivitet som skulle kunna 

genomföras av lokala turistföretag är att ta fram färdiga erbjudanden som den 

utländska personalen kan förmedla på hemmaplan. 

Inköp av övriga varor och tjänster regionalt som inte är direkt relaterade 

till huvudentreprenader 

Arbetstillfällen till följd av ovan ingår i multiplikatorvärdet. Typ av inköp 

exemplifieras nedan. 

- Matinköp på lokala affärer 

- Inköp av förbrukningsmaterial 

- Bensin och diesel 

- Friluftsliv 



- Middagar och konferenser i regionen 

- Shopping allmänt 

- Taxi och hyrbilar 

Regionala skatteeffekter, bygdeutvecklingsmedel samt 

minskade kostnader för arbetslöshet. 

Utifrån det antal årsarbeten som utförts av regionala företag kan följande slutsatser 

dras avseende de skatteintäkter samt samhällsbesparingar dessa jobb ger regionalt. 

Beräkning bygger på antalet årsman (1670 h) i arbete med tillagd multiplikatoreffekt 

och omsatt till årsanställningar (inklusive ledigheter, semester, sjukdom mm). 

 

*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. 

 

*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. 

**Uppskattning baserad på information som lämnats av markägare i samband med bygget av andra 

parker. Den affärsmässiga uppgörelsen mellan markägare och projektör detta fall är inte känt. 



Företag som levererat till Glötesvålens vindkraftpark 

AB Hammerdals Betonggjuteri Kringdata AB 

AB OVIKENSTUGAN Kvarnforsen Nät AB 

ABB Lantmännen 

ABEKA El & Kraftanläggningar Aktiebolag Lantmäteriet 

Arctan AB Ljungdalens Gräv & Allservice AB 

Aspåsnäsetsgräv AB Lofsens Brandservice 

Betongen i Hede Aktiebolag M. Skak Jensens Specialtransport A/S 

Bostedt's stv & service NOEN Företagen AB 

Carinas Städ Norconsult AB 

CD Entreprenad AB OX2 

Clarion Hotel Grand Ostersund Perssons Entreprenad 

Cramo Procyon 

Danmarks Vindmöllerforening Ramirent 

Delta Skog AB Realize Nordic 

Destination Lofsdalen Reaxcer 

Eco Ready Hus AB (Procyon) RP-Skog 

Eltel Networks TE AB R-Rörmokar'n AB 

Eltjänst i Bollnäs AB SITA Sverige AB 

Fixarna i Glöte AB Skarvliden Consulting Handelsbolag 

Fjällfastigheter i Lofsdalen AB Sprängarbeten i Trönödal Aktiebolag 

Frank Nørager & Co. A/S Stora Enso AB 

Glötesvålen Vind AB Swea Energi SH AB 

Goodtech Sveaskog 

HB Härdals Såg SWECO Infrastructure AB 

Hede Cement AB Svenska Kraftnät 

HERAB, Härjedalens Entreprenad & Renhållning 
AB 

Svevia 

Hermanssons Entreprenad i Årjäng AB Terramover AB 

Hjortdal Specialtransport Toréns Entreprenad i Östersund AB 

Hjorts Entreprenad och Linjebygg AB Total Wind A/S 

Hällskär Wind Services AB Trapper 

Härjedalsbild Ulvkälla Skog AB 

Härjeåns Kraft Aktiebolag Vemdalens Åkeri AB 

IKEA Vemdalspojkarna AB 

Inspecta Vestas Northern Europe 

Jamtli Vestas Wind Systems A/S 

Jan Hjelmersson Åkeri Wåger 

Johnssons El AB Åke Abrahamsson Bygg AB 

Josia AB Ånge Betong AB 

Jämtlands Flyg AB Ånge Mobilkranar AB 

Jämtlands läns Schaktförmedling ekonomisk 
förening   

 



 

 


