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Leverantörskartläggning Länsterhöjden och 
Storflöttens vindkraftparker.

• Arbetet pågår, delresultat redovisas nu.

• Kartlagda leverantörer är de som levererat varor och tjänster direkt 
till huvudentreprenör samt företag som utfört direkt arbete i 
vindkraftparkerna.

• Kringeffekter, dvs inköp av varor och tjänster från företag som arbetat 
i vindkraftparkerna som underentreprenörer är inte kartlagda. Dessa 
redovisas som så kallad multiplikatoreffekt när rapporten är klar.



Delresultat avser mark och anläggning
Totalt 245 företag, redovisat per län



Lokalt/Regionalt
Mark och anläggning

Under kartläggning, 
redovisas senare
- Torn och turbinmontering 
- Krantjänster
- Elanslutning till Rätan
- Stamnätsstation Rätan

84 företag

77 företag



Branscher regionala företag

Anläggningsarbeten för el och telekommunikation Partihandel med kontorsmöbler Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Mark- och grundarbeten Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

Vägtransport, godstrafik Skogsförvaltning Tillverkning av fabriksblandad betong

Handel med lastbilar, bussar och specialfordon Partihandel med kontorsförbrukningsvaror Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror

Metallegoarbeten Motorfordon, reparation & underhåll Partihandel med industriförnödenheter

Reparation av maskiner Sågning av trä Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare

Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik Drift av konferensanläggningar Tillverkning av metallstommar och delar därav

Distribution av elektricitet Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Rivning av hus och byggnader Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

Hotell & restaurang, Stugbyar & Vandrarhem Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar Bärgning för landtransport

Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon Teknisk konsultverksamhet inom elteknik Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik PR och kommunikation Hotellverksamhet med restaurangrörelse

Skogsskötsel Trådbunden telekommunikation Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

Övrig teknisk konsultverksamhet Specialiserad detaljhandel med drivmedel Slutbehandling av byggnader

Museiverksamhet Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik Tryckning av böcker och övriga trycksaker

Övriga stödtjänster till transport Radiohandel Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning

Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar Provisionshandel med annat specialsortiment

Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Handel med personbilar och lätta motorfordon Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor

Partihandel med virke och andra byggmaterial Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner

Distribution av elektricitet Bygg-, design- & inredningsverksamhet, El-vvs & bygginstallationer Byggande av bostadshus och andra byggnader

Administration av infrastrukturprogram Teknisk konsultverksamhet Reparation av metallvaror

Däckservice Detaljhandel, Livsmedelshandel Service till Skogsbruk

Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner Bygg-, design- & inredningsverksamhet, Slutbehandling av byggnader Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel

Anläggningsarbeten Fastighetsverksamhet, Uthyrning & förvaltning av fastigheter Service till växtodling

Övrig detaljhandel med brett sortiment Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård

Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) Tillverkning av förädlade trädbränslen Utbildning, övrig

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare Jordbruk, skogsbruk, jakt & fiske, Drivning Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar

Dataprogrammering Transport & magasinering, Transport stödtjänster, övriga Byggverksamhet

Övrig detaljhandel ej i butik Tillverkning & industri, Fabriksblandad betongtillverkning Datakonsultverksamhet

Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar Konsultverksamhet avseende företags organisation Taxitrafik

Dagstidningsutgivning



Branscher utom regionen

Träimpregnering Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor

Ventilationsarbeten Advokatbyråverksamhet Översättning & Tolkning

Vägtransport, godstrafik Teknisk provning och analys PR och kommunikation

Motorer & Turbiner, tillverkning Drivning Trådbunden telekommunikation

Elanläggningar Revision Specialiserad detaljhandel med drivmedel

Stål- och teknikgrossist Partihandel med övriga insatsvaror Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

Byggfirma Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner Radiohandel

Krantjänster Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar

Byggverksamhet Partihandel med VVS-varor Handel med personbilar och lätta motorfordon

Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

Partihandel med kontorsmöbler Däckservice Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer

Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Partihandel med kemiska produkter Postorder- & Internethandel

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning Skadeförsäkring Annan plastvarutillverkning

Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar Partihandel med teleprodukter Tillverkning av metallstommar och delar därav

Partihandel med emballage Diverse övrig utbildning
Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning

Datakonsultverksamhet Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik Diverse övrig metallvarutillverkning

Anläggning av vägar och motorvägar Konsultverksamhet avseende företags organisation Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment

Trådlös telekommunikation Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier Övrig teknisk konsultverksamhet

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner Partihandel med mät- och precisionsinstrument

Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik Mark- och grundarbeten

Partihandel med virke och andra byggmaterial Stödtjänster till lufttransport

Partihandel med elartiklar Partihandel med järnhandelsvaror

Tillverkning av betongvaror för byggändamål Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Annan gummivarutillverkning Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

Partihandel med sport- och fritidsartiklar Partihandel med kontorsförbrukningsvaror



Indikerade utfall
• Mark och anläggningsentreprenad

• 80-85 % regionala årsarbeten

• Elanslutning Rätan
• 70-80 % regionala årsarbeten

• Stamnätsstation Rätan
• ?

• Torn och turbinmontering
• I huvudsak utländsk personal

• Minst 40 000 gästnätter


