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• Projekt utvecklade av Vattenfall 

• Lokaliserade i Åsele och Lycksele kommuner

• Sveaskog och cirka 30 privata markägare

• Medelvind: 7,7 m/s 

• 84 vindkraftverk Vestas V-136

• 136 m rotor

• 112 m tornhöjd

• Maxeffekt: 353 MW

• Produktion: 1,1 TWh 

• Kabelförläggningar:  5,5 mil

• Nya vägar och planer:  4,1 mil

• Upprustning av befintliga vägar:  2,6 mil

• Servicecenter i Fredrika

Fäbodberge

t

Blaklide

n

Stor-Rotliden

Blakliden / Fäbodberget 353 MW

Nyckelfakta

Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt



Partnerskap för attraktiva möjligheter

3

Strategiska partnerskap möjliggör för att vi ska fortsätta växa in förnybar produktion

Blakliden & 

Fäbodberget Wind Farm

30% 30% 40%

2 3

Engie

1

PPA for 60% of 

power
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Lokala affärsmöjligheter
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Modell för att maximera lokalt innehåll 

Varför? 

 Lokal acceptans 

 Möjliggör en levande byggd 

 Sänker kostnaderna  

 Hand i hand med modell för SLU  

Hur?  

 Flertalet företagarträffar genomförda 

 Bra samarbete med kommunernas näringslivsfunktioner  

 Databas  

 Matchningsmöten   

 Löpande uppföljning    

Resultat?  



5



2018-10-08

Confidentiality – None (C1) 6

Back up



Från bygdepeng till mångdubblade utvecklingsmedel – en ny modell

 Vattenfall har givit stöd till lokal utveckling i flera projekt med fokus på föreningsliv

 För att maximera nyttan har vi tänkt att även näringslivet bör inkluderas 

 Efter interna diskussioner och värdefulla samtal med Vindkraftcentrum hittade vi Garantia 
som den perfekta samarbetspartnern 

 Vi har kommit fram till en lösning som utvecklar regionens företag att utvecklas 
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Lokala affärsmöjligheter
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VARFÖR? 

 Lokal acceptans 

 Möjliggöra en levande byggd 

 Sänka kostnaderna 

 Hand i hand med modell för SLU 

HUR?

 Flertalet företagarträffar genomförda

 Bra samarbete med kommunernas näringslivsfunktioner

 Databas

 Matchningsmöten

 Löpande uppföljning 

Modell för lokalt innehåll 



Stort infrastrukturprojekt 
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 Nya vägar och planer:  4,1 mil

 Upprustning av befintliga vägar:  2,6 mil

 Fundament: 84 stycken (5 olika typer)

 Kabelförläggningar:  5,5 mil

 Sitekontor: 2



Blakliden / Fäbodbergets väg fram till investeringsbeslut

Start av turbin-

upphandling 

Tecknande    

av markavtal 

Lagakraftvunnet 

miljötillstånd för 

Blakliden

Lagakraftvunnet 

koncession 

Fäbodberget

Lagakraftvunnet 

koncession 

Blakliden

Samråd med närboende, 

kommuner, länsstyrelse

Inlämnade 

ansökningar för 

miljötillstånd

Tillstånd från 

länsstyrelse 

Blakliden

Tillstånd från 

länsstyrelse 

Fäbodberget

Lagakraftvunnet 

miljötillstånd för 

Fäbodberget

Installation av tre 

mätmaster

20162015 2017 20182009 2010 2012 20132011 2014

Investerings-

beslut 353 MW

Nästan 10 år från tecknande av första markavtal till investeringsbeslut

Tillståndsprocesser har blivit svårare och många tillstånd har tappat värde då 

igångsättningstiden inte är tillräckligt lång eller giltighetstiden blivit för kort 
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Tidplan framöver

2018 2019 2020 2021 2022

Utbyggnad av nätanslutning
Elnätet 

klart

Anläggningsentraprenadsarbete

Vindkraftverken

reses

Full 

produktion
Investeringsbeslut

Arbete med lokala transformatorstationer



Förnybar energi - ett kostnadseffektivt och hållbart val
Det mest kostnadseffektiva alternativet för nybyggnation

”Förnybar energi är idag det mest 

kostnadseffektiva alternativet för 

nybyggnation. Vi visar att vi är ledande i 

att driva utvecklingen framåt.” 

Magnus Hall

Verkställande direktör och koncernchef 

Helena Nielsen | Vattenfall | 2018-05-29 12



Vattenfall - Sveriges största producent av förnybar el

• En av Europas största el- och 

värmeproducenterna 

• En av Europas största återförsäljare av el 

och värme

• Främsta marknader: Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark och 

Storbritannien

• Cirka 20 000 anställda

• Helägt av svenska staten och har 

huvudkontor i Solna

Elkunder

6 450 000

Värmekunder

2 090 000

Elnätkunder

3 290 000

Gaskunder

2 340 000

Basfakta
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Vattenfalls syfte och strategi 
Våra strategiska ambitioner och prioriterade områden

• Ledande producent 

inom förnybar energi

• Fossilfria inom en

generation

• Första kvartilen inom

kostnadseffektivitet

• Digitalt bolag

• Hållbar värdekedja

• Tydligt och

engagerande

syfte

• Attraktiv arbetsgivare

• Säkerställa mångfald

och rätt kompetens

• Kundorienterad och starkt varumärke

• Betydande position inom 

decentraliserade          

energilösningar

• Drivande i elektrifiering                  

och ett klimatsmart                     

samhälle

Strategiskt mål: Idrifttagen ny förnybar kapacitet 2016-2020: ≥2 300 MW
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Stora investeringar i tillväxt inom förnybar produktion

Totala investeringar

2018-2019

46
miljarder SEK

59%

14%

9%

4%

14%

Vindkraft, 13

Distribution, 3

Värmenät, 2

Solenergi, 1

Nya affärsområden*, 3

Tillväxtinvesteringar    

per teknologi

22
miljarder SEK

Tillväxtinvesteringar       

per land

* Utgörs främst av decentraliserade lösningar, energilagring och e-mobility

47%

35%

17%

Tillväxtinvesteringar, 22

Underhållsinvesteringar, 16

Ersättningsinvesteringar, 8

39%

16%

13%

11%

9%

12%

Danmark, 8

Tyskland, 4

Nederländerna, 3

Sverige, 2

Storbritannien, 2

Övrigt (koncernen, IT, ej allokerat), 3

Vattenfalls investeringsplan 2018-2019

22
miljarder SEK
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Affärsområde Wind
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391
590

288

108

246
158

257
121

12

564

Onshore (MW)

Offshore (MW)

~2,800 MW
Installerad     

kapacitet 2017

• En av de största producenter av havsbaserad vindkraft i 
världen 

• En av de största producenterna av landbaserad vindkraft 
i Danmark och Nederländerna

• 13 mdkr investeringar 2018-2019

• 354 MW ny installerad kapacitet 2017 och ca 1000 MW 
under konstruktion

• Av de 2,8 GW installerad vindkraft är ca 58% 
Havsbaserad och 42% landbaserad

Mål att ha 4 GW förnybar produktion i drift 2020 och 7 GW 2025

Andel av underliggande 

rörelseresultat

9%

Helena Nielsen | Vattenfall | 2018-05-29



Vattenfalls erfarenheter från Sverige och Europa
Ett axplock av aktiviteter under 2018

1) Hollandse Kust Zuid 1 och 2 

Vann anbud i Nederländerna för 

havsbaserade vindkraftsparken utan 

statligt stöd

2) Test och utvecklingscentrum i 

Aberdeen Bay byggnationsstart i 

nordöstra Skottland av vindkraftpark

4) Blakliden / Fäbodberget 

Investeringsbeslut för 

Vattenfalls största 

landbaserade vindkraftsprojekt 

på 353 MW 

3) Batterianläggning vid 

Pen y Cymoedd

Idrifttagande av 22 MW 

batteriprojekt i Wales

Helena Nielsen | Vattenfall | 2018-05-29 17



Hollandse Kust Zuid 1 och 2
Vinnande bud i Nederländerna för den första havsbaserade vindkraftsparken utan statligt stöd 

• Vattenfalls andra havsbaserade vindkraftspark i 

Nederländerna 

• I tillståndsdirektivet står det att vindkraftsparken måste 

vara fullt operationell inom fem år efter utställt tillstånd

• Urvalskriterier: riskbedömning och riskhantering 

(marknad, design/konstruktion, drift), erfarenhet, 

kapacitet, kvalitet i layout/design, mm. 

Nyckelfakta Kapacitet 700 – 750 MW

Nät TenneT

Distans till land 30 km

Vattendjup 18-22 m

Fundament Ground mounted (troligen monopiles)

Ägarskap 100% Vattenfall

Tidsplan

2022 2023
-Nov 

2018
Juni

2021

Kontrakt med TenneT

för nät

Nät

tillgängligt

Deadline för

idrifttagande

Konstruktionsstart

och första

produktionsleveranser

Helena Nielsen | Vattenfall | 2018-05-29 18



Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Center
Byggnation av test och utvecklingscentrum i Aberdeen Bay i nordöstra Skottland

Nyckelfakta

Suction bucket fundament European Offshore Wind Deployment Center

(EOWDC), Aberdeen Bay

• Bygger Skottland’s största test and 

demonstrationsanläggning för

havsbaserad vindkraft i Aberdeen Bay

• Installation av en 8,8 MW och 8,4 MW 

turbin från MHI Vestas vilket är den 

högsta kapaciteten för en vindkraftturbin 

idag 

• En första installation av en ny typ av 

fundament, så kallade suction buckets

• Vattenfall’s första 66 kV export kabel till 

en landbaserad to onshore substation

• 93,2 MW installerad kapacitet

• 312 GWh årlig produktion

• Produktionsstart 2018, 20 års livslängd
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Batterianläggning vid Pen y Cymoedd vindkraftpark
I början på Maj påbörjades driften av den Vattenfalls största batterianläggning i Wales

Nyckelfakta

• Det 22 MW stora batteriet är Vattenfalls och 

Storbritanniens största samlokalisering av batterier med 

en vindkraftspark

• Delar elnät med vindkraftsparken, kommer att bidra till att 

upprätthålla en tillförlitlig elförsörjning genom att lagra den 

producerade vindkraftselen

• Batteriet består av 500 BMW i3-batteripaket med en 

kapacitet på 33 kWh vardera

• Pen y Cymoedd vindkraftspark har totalt 76 vindkraftverk

med en total kapacitet på 228 MW

Helena Nielsen | Vattenfall | 2018-05-29 20
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Sverige har stora potential men infrastruktur och market design >2030 börjar nu

Landbaserad vindkraft Stora potential men viktigt att…

100% RES utgör en stor planeringsutmaning

• Billigaste produktionsteknik

• Stor potential

• Lokala intrång / motstående intressen

• Svårare att få tillstånd i goda vindlägen

• Allt större miljökrav i tillståndsprövningen

• Utdragen och osäker tillståndsprocess

• Nätbegränsningar norr till söder

• Högre kapacitetsfaktor

• Potential i södra Sverige 

• Produktionskostnader närmar sig 

landbaserat

• Dyrare nätanslutning

• Fram till 2030 behövs inte mer produktion

+

-
-

+
+

-

+

-

Havsbaserad vindkraft

• Möjliggöra senaste teknologi 

 totalhöjd och flexibel position

• Få tillgång till bra vindlägen 

bedöm påverkan på motstående 

intressen ur ett större perspektiv 

än idag och med hänsyn till 

kompensationsåtgärder

• Stärka vindkraftens rättsliga 

ställning (tillstånd avslås nu ofta 

med hänsyn till lokala intressen 

bl.a. fåglar, fladdermöss, 

rennäring, landskapsbild och 

kulturmiljö)

+

-
-

-
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