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”Egentligen tänkte jag inte bjuda 
in dig eftersom du uppfattas för 

positiv till vindkraft”

Vi jobbar för högsta möjliga lokala nytta i samband med vindkraftsutbyggnad.

Jag kommer inte någon gång säga att det här är jättebra.

Däremot har vi via empiriska studier identifierat möjligheter till lokal 
utveckling när man bygger vindkraft. Om det är positivt eller negativt är i 

betraktarens ögon.



Vågskålen

Landskapsbild
Skyddsvärd natur
Naturupplevelser
Fåglar, fladdermöss
Buller
Ljus

Klimatnytta
Exportintäkter
Näringslivsutveckling
Långsiktiga jobb
Bygdeutvecklingsmedel
Lönsammare skogsbruk

Turism?
Fastighetsvärden?





Vindkraftcentrums Planeringsverktyg
Modell för att maximera lokalt innehåll i 
basindustrin vindkraft

1. Prognos

2. Lokal upphandling

3. Kapital till investeringar för 
småföretag i glesbygd

4. Drift och underhåll, 
elintensiva etableringar



Bakgrund

• Vi har kartlagt över 10 vindparksbyggen

• Ca 2 800 leverantörer inlagda i databas kopplad till respektive vindkraftpark, 
typ av arbete och huvudentreprenad. Kompletta företagsuppgifter.

• Ständig dialog med projektörer, turbintillverkare och deras underleverantörer 
har skapat kunskap om affärsmodeller och produktionsprocesser.

• Kunskap om vilka olika arbeten som utförs i olika skeden under ett 
vindkraftsprojekt.

• Identifierat vilka jobb som skulle kunna utföras av lokala företag



1. Prognos



• Åsele 2 800 invånare

• 196 företag registrerade sig

2. Modell för att maximera
lokalt innehåll, lokal upphandling



Lokalt/Regionalt
Mark och anläggning

Vindkraftpark mellan Rätan 
och Ånge

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



Hitta lokala leverantörer för vindprojekt, digital affärsplattform



Digital 

affärsplattform för 

regionala affärer. 

Varför? Bättre projektekonomi

Hållbarhet

Lokal nytta

Acceptans



Erbjud lokala tjänster



Publicera behov till 

grupper eller 

förfråga om specifika 

tjänster. Klarar alla 

språk.



Hantera dialoger och 

förslag i 

meddelande-trådar

Dessutom sms-

avisering och mail.



Kan på sikt 

utvecklas att 

användas i hela 

livscykelkedjan från 

konstruktion till 

drift och underhåll 

samt repowering

eller nedmontering.

Digital 

affärsplattform.



3. Modell för att maximera lokalt innehåll, 
kapital till lokal företag

• Exempel 100 turbiner, 25 år 25 mkr totalt

• Vanligt: 10 000 kr per vindkraftverk och år, 25 år 25 mkr totalt

• Möjligt: 17,5 mkr av dessa ger 230 miljoner kronor till näringslivsutveckling
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Totalt belopp (Tkr) att låna ut vid olika förlustnivåer

Belopp att låna ut mer än bidrag 17.750 tkr

Pilotprojekt i Åsele



4. Europeisk
marknad
Drift och 
Underhåll

Nästan alla 
kompetenser finns hos 
”våra” företag



Exempel branscher Drift och Underhåll

Nästa steg för 
affärsplattformen



Vidareutveckling 
affärsplattform för 
tillverkande 
industri



Exempel, omsätter 1,2 miljarder.
Finns 5 mil utanför Östersund.



25 000 blad som ska repareras
inom 10 år. De flesta i norr.

• Besiktningar, ny teknik?

• Reparationer

• Nya material

• Avisning

• Ersätta med nya verk

• Återvinning

• Logistik

• Forskning

• Utbildning

Möjlighet till 
klusterbildning för 
regionala eller 
nationella företag.
Enskilda företag kan 
erbjuda paketerade 
tjänster eller delar av 
behoven.
Samarbete med 
turbinleverantörer
och/eller ägare



Repowering. 3 500 vindkraftverk
som ska renoveras, bytas ut
och/eller skrotas till år 2045

• Begagnat
• Förmedlingstjänster

• Finansieringstjänster

• Möjlig marknad, exempel
• Demontering renovering och 

nyinstallation.
• Riv och bygganläggningstjänster

• Konsulttjänster
• Miljökonsekvensbeskrivningar

• Juridik

• Förvaltning

• Underhållstjänster

Möjlighet till 
klusterbildning för 
regionala eller 
nationella företag.
Enskilda företag kan 
erbjuda paketerade 
tjänster eller delar av 
behoven.
Samarbete med 
turbinleverantörer
och/eller ägare



Många kvalificerade jobb men också karriärmöjligheter



Den nya basindustrin i Norra Sverige, 
vindkraft.

Annat förnybart biobränsle, solel mm

Batterilagring

Regionalt elflyg

Fossilfri stålproduktion

Ny laddinfrastruktur

Kapital till lokal näringslivsutveckling

Elintensiva etableringar

Vätgasfabriker

Osv, osv

1. Prognos
2. Regional upphandling
3. Kapital till företag
4. Drift & underhåll



Möjlighet att skapa en
växande exportindustri?

• Nya vindkraftverk ska skötas om. Enligt Wind Europe
fördubbling inom EU till år 2030.

• Åldrande maskinpark i hela världen, brist på 
reservdelar och serviceutförare

• Komponenttillverkning 

• Repowering, i hela världen skall minst 340 000 
vindkraftverk renoveras, bytas ut och/eller
skrotas till år 2045

• Bladreparationer, minst 1 000 000 blad som ska 
repareras eller bytas ut.

• Intelligent drift, programvaror och nya arbetssätt



KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET 

FÖR SVERIGE, LOKALT, 

REGIONALT OCH NATIONELLT


