
nummer 1 2020vindkraft & förnybart

 

n	10 år med Havsnäs Vindkraftpark   sid 10

n	Biogasanläggning för hela länet  sid 6

n	Kvinnor köpte in sig i Östersund Solpark  
             sid 4 
n	1400 byggjobb i nya vindkraftbyggen  
             sid 2

Foto: Sandra Lee Pettersson



Ledare.

 2 Nr 1 2020

Vin dk ra f t  b id ra r  m e d  posi t iv  f r am t id st r o

Tidningen du håller i din hand ges ut av
Pobeda Publication AB .
Tidningen går ut till hushåll i Jämtlands län, Dorotea och Åsele 
kommuner samt Junsele, Näsåker och Ramsele. Upplaga 
64 500 exemplar. 

Ansvarig utgivare: Karin Johansson
Layout och produktion: Robert Bolinder 
Försäljning annonser: 
ralph@pobeda.se

vindkraft
& förnybart

Jämtlands län bjuder på positiva 
tongångar och har lyckats med be-
driften att bidra med en framtids-
tro som så väl behövs i dessa tider. 
Vindkraften är en viktig del i den 
svenska elförsörjningen och bidrar 
med stor klimatnytta, bidrar till 

att öka den biologiska mångfalden och 
skapar arbetstillfällen för lokalsamhället. 
Det kräver en stor portion av lyhördhet, 
kunskap, kommunikation, förankring 
och inte minst ett lokalsamhälle och 
näringsliv som är proaktiva.

Vid Winterwind i Åre i februari 
lyckades Svensk Vindkraftförening 
samla cirka 400 vindkraftsentusiaster 
från mer än 20 olika nationaliteter. Det 
ser vi som ett kvitto på att vindkraft i 
kalla klimat står för och kommer att stå 

för en stor del av den framtida utbyggna-
den av vindkraft.

Samtidigt vore det ödets ironi – 
och politikens gruvliga svek – om 
vindkraftens pionjärers prestationer 
skulle straffas för denna fantastiska 
vindkraftsboom istället för att få sitt 
välförtjänta erkännande. Lönsamheten 
för de nya vindparker som byggs med 
den senaste tekniken påverkas inte. 
Men för pionjärerna är det en fråga om 
ekonomiskt liv och död. Därför bör 
vi gemensamt fortsätta att uppmana 
regeringen att hålla sina löften och se till 
att elcertifikatsystemet stängs senast år 
2021, samtidigt som Norge.

Jag har haft förmånen att vara verk-
sam i vindkraftsbranschen i över 20 år. 
Under denna tid har det varit både med 

och motgångar som i alla branscher. Det 
är betydligt fler kvinnor i vindbranschen 
idag än för 20 år sedan, men visst kan 
vi bli bättre. Mycket bättre! Läs om en 
kvinna i branschen i tidningen och låt 
dig inspireras.

Slutligen har jag glädjen att konstatera 
att Vindkraftscentrum.se får fortsatt stöd 
av Energimyndigheten. Stort grattis! 
Jag är övertygad om att deras insats har 
bidragit till den positiva framtidstron 
som vi ser i Jämtlands län, den behövs 
verkligen och behöver tillämpas i hela 
Sverige.

Min insikt just nu. ”Om du vill gå 
fort  – gå själv, om du vill gå långt – gå 
tillsammans.”

Jeanette Lindeblad,
VD Wind-Sweden AB och ordförande i 

Svensk Vindkraftförening

J

När branschföreningen Svensk 
Vindenergi nyligen sammanställde 
aktuella vindkraftsprojekt visade det 
sig att Härjedalen, Bräcke, Strömsund, 
Ragunda, Östersund, Ånge, Åsele, 
Lycksele och Sollefteå kan räkna ihop 
investeringar på drygt 18 miljarder 
under perioden 2018-2021. Totalt 
handlar det om över 400 vindkraftverk 
med en beräknad årsproduktion på mer 
än 5 terawattimmar.

Under byggtiden räknar branschför-
eningen med 78 arbetstillfällen per 
investerad miljard, vilket då skulle sum-
mera till drygt 1400 jobb. Schablonen 
för drift är en vindkrafttekniker per fyra 
vindkraftverk i 25 år, så 2500 årsarbeten 
där. Andra nyttor för samhället är 
fastighetsskatt, energiskatt och pressade 
elpriser.

Genom den snabba utbyggnaden tar 
tekniken stora språng. Fram till nu var 
en turbin med effekt på 2-4 megawatt 
”normalt”. Skaftåsen i Härjedalen kom-
mer att få turbiner på 6,6 megawatt, 
vilket Energimyndigheten beskriver som 
”morgondagens teknik”.  

Studiebesök i Länsterhöjden som driftsattes 
2019. Foto: Johannes Adolfsson

1400  bygg jobb  v id  in ve st e r in ga r  
f ö r  d r yg t  18  m i l ja r de r  k r on o r

Aktuella projekt
Bröcklingberget 0,16 TWh driftsatt 2019, ägs 
av re:cap och drivs av Arise, 11 verk på 45 MW, 
okänd investering, Bräcke kommun

Munkflohöjden 0,19 TWh driftsatt 2019, ägs 
av APG, drivs av Vasa Vind, 23 verk om 49 MW, 
investering 540 miljoner, Östersunds kommun

Åskälen-Österåsen 0,93 TWh driftsatt 2019, 
ägs av APG, drivs av Vasa Vind, 80 verk om 288 
MW, investering 3 miljarder, Strömsunds kom-
mun

Björkvattnet 0,60 TWH driftsätts 2020, ägare 
InfraVia European Fund IV, projektör Windspa-
ce, 33 verk om 175 MW, okänd investering, Ra-
gunda kommun

Skaftåsen 0,76 TWh driftsätts 2021, ägare Fo-
resight Group, drivs av Arise, 36 verk om 231 
MW, investering 2,6 miljarder, Härjedalens 
kommun

Åndberget 0,80 TWh driftsätts 2021, ägare Ar-
dian, drivs av OX2, 53 verk om 220 MW, investe-
ring 3,09 miljarder, Härjedalens kommun

Blakliden & Fäbodberget 1,10 TWh drift-
sätts 2021, ägs av Vattenfall, PKA och Vestas 
(40/30/30), drivs av Vattenfall, 84 verk om 353 
MW, investering 3,5 miljarder, Åsele och Lyck-
sele kommuner

Länsterhöjden & Storflötten i Överturingen  
0,78 TWh driftsatt 2019, ägs av Green Invest-
ment Group, drivs av SCA och Turinge, 56 verk 
om 235 MW, investering 2,6 miljarder, Ånge 
kommun

Hocksjön 0,63 TWh – är ej beslutat än – pre-
liminär driftsättning 2021, ägs av Jämtkraft & 
Persson Invest (75/25) via JP Vind AB, projek-
teras av Höglandsbolagen, 45 verk om 171 MW, 
investering 1,6 miljarder, Sollefteå kommun
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Personal
Montageledare, montörer, lindare, licens-
svetsare eller tekniker, vår personal är pla-
cerad över hela Sverige och vi har även sto-
ra samarbeten runt om i Europa. Detta gör 
det enkelt för stora och små aktörer inom 
vind- och vattenkraftsektorn att bemanna 
sina projekt lokalt, oavsett plats.

Maskin- och verktygsuthyrning
Vi har en stor maskin- och verktygs park där 
vi specialiserat oss för vind- och vattenkraft 
med bland annat el-truckar, hydrauldragare 
(Hy-torc), mätinstrument, mobila svarvar och 
fräsar, svetsar samt kompletta verktygscon-
tainrar och skåp står redo för att etableras på 
arbetsplatserna.

Transport
Vi utför transporter, stora som små, runt om i 
landet, från lastbil till personbil.

Försäljning
Vi säljer verktyg, belysning, arbetskläder 
samt material, även detta inriktat på vind- 
och vattenkraft.

Vi håller till
I hela Sverige. Vi utgår från hemmet och vår 
arbetsplats är obegränsad. Vårt huvudkon-
tor och verkstad är lokaliserad i Strömsund, 
centralt i Skandinavien. Vi har kontor i Väs-
terås, Järfälla, Östersund, Luleå, och en filial 
i Norge. Vår verkstad i Järfälla är på 1400 
kvm med olika traverser i taket.

Kurser
Inriktning mot vattenkraft, Heta arbeten, ESA 
14, ESA Vattenvägar, SSG Entre, HLR, Tra-
vers- och krancertifikat, Grönt kort (Norge), 
Hilse, miljö og sikkerhet (Norge).

Erfarenhet
Vi besitter över 30 års tung mekanisk erfa-
renhet, vi har arbetat i allt från Afrika, Asien 
och hela Skandinavien med att renovera 
vind- och vattenkraftverk. Vi reser till jobbet!

Språk
Svenska, engelska, tyska och norska.

TESMO AB Ingår i en koncern med TMG Service AB som moderbolag.                                                                                                           
Detta gör att vi är ett komplett service företag inriktat på vattenkraftsindustrin, som kan erbjuda våra 
kunder riktiga helhetslösningar. Vi har erfarenheten, kompetensen & utrustningen för att kunna leverera 
högsta möjliga kvalitet på kortaste möjliga tid.                                                                                                           

Personal, Montageledare, Montörer, Lindare, Licens svetsare, Tekniker, Vår personal är placerad över 
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aktörer inom vattenkraft sektorn att bemanna deras projekt lokalt oavsett plats.  

Maskiner & verktygs uthyrning, Vi har en stor maskin och verktygspark där vi har specialiserat oss 
för vattenkraft. B.la El-truckar, Hydrauldragare (Hy-torc), Mätinstrument, Mobila svarvar och fräsar, 
Svetsar, Kompletta verktygs containrar och skåp står redo för att etablera arbetsplatserna.  
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och verkstad är lokaliserad i Strömsund centralt i Skandinavien. Vi har kontor i Västerås, Järfälla, 
Östersund, Luleå, och en filial i Norge. Vår verkstad i Järfälla är på 1400m2 med olika traverser i taket. 
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kran certifikat, Grönt kort (Norge), Hilse miljö & sikkerhet (Norge). 
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Torsgatan 5B, Strömsund 
(Mitt emot bilprovningen)
Daniel Danielsson 070-555 72 23
Adrian Lindström 072-732 30 81

Auktoriserade redovisningskonsulter En byrå nära dig!0670-175 70, www.ekorrit.se
Lövbergavägen 8, 833 35 Strömsund
Studiegången 3, 831 40 Östersund

Vi hjälper dig med:
•Bokföring
•Bokslut/årsredovisningar
•Deklarationer 
•Löner
•Kvalificerad affärsrådgivning

Ekorrits ägare:  
Fr. v. Sandra Håkansson,  
Yvonne Lohela, Eva Arnesen,  
Ewa Roos och Mona Jansson.

Solel för folk utan villa kunde vara mot-
tot för Sveriges modernaste solcellsan-
läggning som nu är i drift strax utanför 
Östersund. Parken ägs av privatpersoner 
och företag som köpt andelar.

– Med solparken har vi nått en bredare 
målgrupp både vad gäller ålder och kön. 
Till exempel är 25 procent av andelsä-
garna i Östersund Solpark kvinnor, vilket 
kan jämföras med kunderna som köpt 
solpaneler för eget tak där endast 7–8 
procent är kvinnor, säger projektledaren 
Caroline Hildahl vid Jämtkraft.

Ofta är det äldre män som köper sol-
paneler. Det hänger troligen ihop med att 
det krävs en egen fastighet, pengar och 
teknikintresse för att själv kunna inves-
tera i hållbar energi. Genom att skapa ett 
solkollektiv kunde Jämtkraft sälja billiga 
andelar och fler fick möjlighet att vara 
med.

–  Vi har sett, både i undersökningar 
och i våra egna kunders beteende, att det 
inte får vara krångligt eller kostsamt om 
fler ska göra hållbara val. Vi ville erbjuda 
ett alternativ till de som intresserat sig 
för solenergi men inte har en egen fastig-
het, kapital eller teknikintresse, säger 
Caroline.  

Idén att bygga en solpark i ”surhålet”, 
militärens myrlänta gamla skjutfält, kom 
från Östersundshem som äger marken 

och nu arrenderar ut den till driftfören-
ingen.

–  Med solcellsparken möjliggör vi 
för våra hyresgäster att vara med i ener-
giomställningen. Samtidigt tar vi själva 
ett stort steg mot att bli självförsörjande 
på förnybar el, säger Karin Österberg, 
hållbarhetsansvarig vid Östersundshem.

Intresset att köpa in sig blev större än 
beräknat. Totalt såldes 10 000 andelar á 
850 kronor till privatpersoner och före-
tag. Östersundshem äger 15 000 andelar 
och Jämtkraft äger 5 000 andelar.

Bygget inleddes under sensommaren 
2019 och i december var parken in-
kopplad och klar. Den består av 9 677 
paneler i söderläge och täcker 6 hektar 
mark mellan Jämtkraft Arena och E14. 

Installerad effekt är 3 megawatt, vilket 
gör den till en av landets större solelan-
läggningar. Parken förväntas producera 
ungefär 3000 megawattimmar energi per 
år, vilket motsvarar hushållsel till 1000 
lägenheter. Varje andel är 100 watt och 
beräknas ge cirka 100 kilowattimmar 
solel per år så länge parken är i drift. 
Livslängden beräknas till 30 år men kan 
bli längre. Arrendeavtalet löper till 2050 
och då är det upp till driftföreningen och 
markägaren att förhandla om parkens 
framtid.

BILD: Östersund Solpark består av nästan 10 000 solpaneler.
BILD: Karin Österberg vid Östersundshem.
BILD: Caroline Hildahl vid Jämtkraft.

Kv in no r  k öp t e  in  s ig  i  Öst e r su nd  So lpa r k

Caroline Hildahl vid Jämtkraft.

Karin Österberg vid Östersundshem.

Östersund Solpark består av nästan 10 000 
solpaneler.
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Vi förmedlar 
transporter & skapar 
transportlösningar 
över hela Norden.

www.mittsverigetransport.se

Kenneth & Britt-Marie Östman 

Transport & Logistik AB

Energi
leverantören

som investerar
i framtiden!

0670163 00
info@jamtlandsvarme.se • www.jamtlandsvarme.se

Nyåret 2024-2025 kan en torr-
rötningsanläggning för biogas vara 
klar för invigning i Gräfsåsen, väster 
om Östersund, om länets kommuner 
beslutar sig för att gå ihop om bygget.

Peter Tholén jobbar som projektledare 
med förstudien inom Östersunds kom-
mun där man genomfört geotekniska 
undersökningar.

– Det är en bra grund för att bygga 
anläggningen här i Gräfsåsen, det är berg 
i botten, berättar Peter.

2016 avslutade Östersunds kommun 
samarbetet med Sundsvalls kommun 
som då valt att inte bygga en matavfalls-
anläggning i Sundsvall. I juni 2018 beslöt 
regeringen att alla kommuner i landet 
måste ta hand om allt sitt matavfall.

– Jag hoppas att vi kan sy ihop pro-
jektet och att alla kommuner i länet 
ansluter, säger Östersunds kommunalråd 
Bosse Svensson (c).

Peter pekar på den stora planen och för-
klarar var de olika delarna ska placeras.

– Uppsamlingsfordonen kommer att 
tömma precis här framför oss i tipphallen, 
sedan förbehandlas substratet innan det  
matas in i själva torrötningsanläggningen 
som består av en 40 meter lång skruv 
med diameter på 8 meter. Där inne dras 

massan sakta, 
sakta framåt 
och då börjar 
nedbrytningspro-
cessen och vi kan 
utvinna biogas, 
förklarar Peter.

Ur biogasen 
utvinns 60-70 
procent metan-
gas. Resten är 
biprodukter som vattenånga, koldioxid 
och svavelväte. Av de nedbrutna mat- 
och växtresterna blir det 93 procent 
biogödsel.

– Resterande sju procentenheter blir 
så kallat rejekt och det går till förbrän-
ning och blir till energi på det viset, 
berättar Peter.

Beslut om anläggningen tas sannolikt 
i höst och i så fall kan det bli byggstart 
våren 2022. Projektet beräknas kosta 
284 miljoner, varav kommunerna får stå 
för 156 miljoner och 128 miljoner söks 
från staten via Klimatklivet.   

JOHANNES ADOLFSSON

visar Biogasanläggningens utrymme längst in på Gräfsåsens avfallsanläggning. Foto: Johannes Adolfsson

Lä ne t s  m a t a v f a l l  k a n  ge  b ioga s
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Gräfsåsens avfallsanläggning

Projektledare 
Peter Tholén



vindkraft & förnybart8 Nr 1 2020

Klimat   

Pingstkyrkan Östersund

där ditt fynd förändrar liv och miljö

Hagvägen 35
Östersund

063-867 00

-

investera

Ecobox är en helsvensk produktportfölj med robusta och kemikaliefria 
minireningsverk. Produkterna ersätter såväl markbäddar som infiltrationer och är 
utvecklade för maximal rening och minimalt underhåll. 

Avloppsrening ska vara enkelt och pålitligt.     
Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Kontakta oss för mer information 
och kostnadsfri rådgivning.

Svensktillverkat och  
helt utan kemikalier.

SCORE Ecoboxcenter
Jonas Norlin 070-829 04 33 info@scoreecobox.se

Dags att  
byta avlopp
Ecobox minireningsverk – en robust, 
miljövänlig och kretsloppsanpassad 
lösning, framtagen för svenska 
förhållanden.
Ecobox passar villaägare, fritidsboenden och 
gemensamhetsanläggningar som ska göra om 
eller nyanlägga sitt avlopp och vill ha en hållbar 
lösning med hög rening. Produktportföljen 
är särskilt väl anpassad för fritidshus med en 
säsongsbetonad användning.

Ecobox har sedan 2010 levererat mycket 
uppskattade produkter som renar allt 
avloppsvatten från ett hushåll (WC och 
BDT). Idag levererar vi även en motsvarande 
produktportfölj för BDT-avlopp. För dig som har 
en separat toalettlösning, exempelvis mull- eller 
förbränningstoalett men behöver ha en lösning för 
bad-, disk- och tvättvatten.

Ecobox ersätter trekammarbrunnar, infiltrationer 
och markbäddar som alla har begränsad 
livslängd. När du har installerat en Ecobox har 
du en produkt som håller lika länge som dina 
avloppsledningar.

Få hjälp med helheten 
En installation på fastigheten tar två till tre dagar 
i anspråk. Hela processen med ansökan och 
tillstånd från kommunen tar en till tre månader 
från början till slut och våra återförsäljare hjälper 
självklart till med hela processen.

Modern
avloppsrening

 Svensktillverkad i Övertorneå

 Robust byggd för vårt nordiska klimat

 Fri från kemikalier

 Inbyggd bakterierening

www.ecot.se

Vi söker fler 
vassa avlopps
entreprenörer
Ecobox är ledande mini-
reningsverk på marknaden. 
Kompletta, enkla att installera,  
lättskötta med miljövänlig  
avloppsteknik.

Vi växer, bli en av våra  
vassa entreprenörer!

När transformatorn i Solbergs Vind-
kraftpark i Örnsköldsvik gick sönder 
fanns räddningen närmare än man 
kunnat ana – hos Jämtnät i Krångede.

– Tillverkaren Kolektor Etra visste att vi 
har en transformator som inte används, 
eftersom vi inte har kommit igång med 
vindparkerna än, berättar Rolf Nilsson 
vid Jämtnät.

Solbergs Vindkraftpark invigdes 2018 
och har en installerad effekt på 79,5 me-
gawatt. En transformator i den storleken 
är inget som finns i lager. De tillverkas på 
beställning och har lång leveranstid. För 
en vindpark som inte kan leverera el till 
nätet handlar det om stora ekonomiska 
förluster varje dag. Därför var det bråt-
tom att få en lösning på plats.

– I vår transformator kan man mata in 
minst 100 megawatt. Är det kallt ute så 
kan man köra på mer. Det är nog drygt 
30 kubikmeter olja i den som kyler bra, 
säger Rolf.

Kolektor Etra ordnade allt det prak-
tiska med demontering i Krångede i 
februari samt transport, montering och 
driftsättning i Solberg. Först nio månader 
senare, i slutet av oktober, kom transfor-

matorn tillbaka till Krångede.
– Det var en jätteprocess! Det tar en 

vecka bara att plocka loss alla delar, den 
ska tömmas på olja, lyftas på trailer, och 
med genomföringar, fläktar, kylare och 
andra delar blir det många lastbilslass, 
konstaterar Rolf.

Jämtnät är ett dotterbolag till Jämt-
vind, som har tillstånd för vindparker i 
Storrisberget och Granåsen i Ragunda 
och arbetar med en ny ansökan för Kus-
berget i Övsjö.

– Vi har haft otur med tyska och ki-
nesiska investerare som hoppat av. Det 
var i stort sett klart för byggstart på fem 
områden. Vi har gjort en jättefin väg på 
Storriset som jag kallar 87B när jag retas 
med chefen, för den är bättre än 87:an, 
berättar Rolf.

Transformatorn hör till en ny kraftled-
ning som ska byggas från transformator-
stationen i Krångede genom Böleskogen 
till de framtida vindparkerna. Men 
arbetet har gått i stå i väntan på nya 
finansiärer.

– Det finns intressenter men det tar 
tid. När företag ska investera i den här 
omfattningen så vill båda parterna vara 
säkra på att det blir rätt, säger Rolf.

Jäm t n ä t  i  K rå nge de  lå n a de  
u t  e n  t r a n sf o rm a t o r

Transformatorn väger totalt 120 ton inklusive olja. Foto: Rolf Nilsson



vindkraft & förnybart10 Nr 1 2020

FOLKFESTNORRLANDS 

STÖRSTA
M DKNARA
Asele

ÖLSERVERING - ARTISTER

HEMBYGDSOMRÅDET

Toréns Entreprenad AB är ett mångsidigt markentrepre-
nadföretag som utför total-, general- och underentrepre-
nader inom mark och anläggning. Vi har hög kompetens, 
tvärfackliga kunskaper och stora resurser att klara upp-
drag inom gatu- och vägunderhåll, grundläggning, 
VA-ledningar, rivning, dränering och sprängning. Genom 
att ständigt utveckla oss ska vi fortsätta att vara det ledan-
de markentreprenadföretaget i vårt verksamhetsområde.

Vi söker dig som har yrkesbevis eller erfarenhet som 
arbetsledare och anläggare. 

Som person är du ansvarsfull, handlingskraftig och ser 
lösningar istället för problem. Du tycker om att arbeta i team 
men ser inga problem med att arbeta självständigt.
B-körkort är ett krav. 

Välkommen med ansökan till: ansokan@torens.se

Vi söker 

Arbetsledare  och anläggningsarbetare

Toréns Entreprenad i Östersund
N. Åsvägen 93 | 063-15 24 50 | www.torens.se

063-57 45 00 • www.reaxcer.se

225 ÅKERIER,
650 FORDON OCH
900 MEDARBETARE.

Vad behöver du? 
Reaxcer bygger vägar för vindkraften i länet.

Reaxcer erbjuder maskin- och transport-
lösningar till både privatpersoner och före-
tag. Vi har en bred fordonspark, eget berg- 
och grusmaterial samt lång erfarenhet av 
branschen.

Våra åkare, entreprenörer och grustäkter 
finns lokalt belägna i Jämtlands län.  Det 
ger oss möjlighet att skapa kostnadseffek-
tiva lösningar till dig som kund.

När vindparken i Havsnäs togs i drift var 
den Sveriges största landbaserade park. 
Numera är Havsnäs en pigg 10-åring 
som gett mycket erfarenhet till bran-
schen. Christer Norlén har varit med 
sedan byggstarten.  

– Ja, den här parken har jag hyfsat bra 
koll på. Havsnäs byggdes 2008, spän-
ningssattes 2009 på hösten och togs i 
drift sommaren 2010, säger Christer 
Norlén som är anläggningsansvarig.

Christer är anställd vid Vasa Vind som 
förvaltar vindparken åt ägarna Asper 
Investment Management och RES.

– Vasa Vind samordnar alla jobb som 
sker i området. Vi har avtal med Vestas 
som sköter service och underhåll på 
turbinerna. De har personal på plats sju 
dagar i veckan, och de flesta bor härom-
kring. För underhåll av elnätet, vägar, 
kontor och personalutrymmen anlitar jag 
lokala företag, säger Christer.

Erfarenheterna från Havsnäs blev 
grunden för det nationellt finansierade 
vindkraftcentret i Hammerdal, och 2012 
gav Energimyndigheten ut en 80-sidig 
handbok om hur kommuner och lokalt 
näringsliv kan dra nytta av stora vind-
kraftinvesteringar.

I dag kommer rapporter om vind-

parker som är konkursmässiga för att 
underhållskostnaderna blivit högre än 
beräknat, och i USA läggs utslitna blad 
på hög i öknen eftersom det inte finns 
något sätt att återvinna dem. Men sådana 
problem märks inte i Havsnäs.

–  Vi producerar 250-260 gigawat-
timmar per år och har hållit budget hela 
tiden. Det gjordes vindmätningar i fem år 
innan bygget, och det tror jag är A och O 
om man ska få en vindpark som produ-
cerar enligt beräkningarna. Det har inte 
varit mer underhåll än beräknat. Vi har 
bytt växellåda i ungefär hälften av verken 
och några generatorer, annars är det 
mest smågrejer som lager som slits. Och 
så har vi bytt två blad som blivit skadade 
av blixtnedslag respektive is, men det 
hör inte till vanligheterna, konstaterar 
Christer.

Ett av vindkraftverken blev så skadat vid 
ett växellådshaveri 2015 att hela tornet 
togs ner. Det är hittills det enda vind-
kraftverk som monterats ner i länet. De 
övriga producerar lika bra i dag som när 
de var nya. Även om turbinerna visar sig 
hålla längre än beräknat, så har produk-
tionen en juridisk och affärsmässig gräns.

– En vindkraftpark får koncession för 
30 år. I Havsnäs ska allt vara bortplockat 
2038 om inte ägarna söker förlängt 

tillstånd och upphandlar nya avtal med 
markägarna.  

– Utvecklingen har gått framåt under 
de här tio åren. Vindkraftverk är mycket 
effektivare i dag. Om vi hade byggt 

Havsnäs i dag så skulle det vara större 
turbiner och räckt med halva antalet för 
att få samma effekt, konstaterar Christer.

KARIN JOHANSSON

Christer Norlén är anläggningsansvarig i Havsnäs. Foto: Inger Kraft Etzler

Ch r i st e r  ä r  e n  a v  lä n e t s  v in d k ra f t sve t e r a n e r
Havsnäs vindkraftpark fyller 10 år
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www.jamtvind.se 

Lokal återbäring, 
ökad sysselsättning, 
delägarskap, 
miljöhänsyn 
för kommande 
generationer.

Barista Milk

Barista Espresso

Sensory 
Optimized Taste

Flextaste

Eco Brew

Maskinen gör autentisk 
espresso, precis som den du 
minns från italiensemestern.

Maskinen skummar mjölk som 
om den aldrig gjort annat. Perfekt 

kvalité och aldrig varmare
än 65°C för att inte bränna 

mjölken.

Kaffet smakar precis som rost-
mästaren vill. Det är nämligen 

rostmästaren som varit med och 
ställt in smaken.

1 kaffe, 
tre olika smaker.

En maskin som gör precis 
som du, tänker på miljön 
och inte slösar på energi.

Silent Brew
En tystare maskin, perfekt för 

ofentliga miljöer och öppna 
landskap

Bättre kaffe på jobbet!

HÅLLBAR
FRAMTID
JOBMEALS ARBETE

FÖR EN SUND VÄRLD

Vi erbjuder certifierat kaffe 
och vi klimatkompenserar för 

vår verksamhet.

På många arbetsplatser är kaffe  
fortfarande något man tvingar 
i sig för att bli pigg. Så ska det 
inte behöva vara. JOBmeals 
certifierade kaffeexperter, baris-
tor och sensoriker arbetar hårt 
för att du ska få njuta av riktigt 
gott kaffe varje dag. Det är inte 
lyx utan en mänsklig rättighet,  
tycker vi.

www.jobmeal.se         063-180600

Som vilket jobb som helst, så beskriver 
vindkraftteknikerna i Havsnäs sitt 
arbete om än det sker på hög höjd. Minst 
två tekniker ska jobba tillsammans 
när turbinerna ska servas. Teknikerna 
kommer från närområdet och de 12 som 
arbetar i Havsnäs har jobbresor från 
Hoting, Lillviken, Siljeåsen, Ringvattnet, 
Strömsund och Lövberga. I vårt samtal 
betonas hela tiden säkerheten, säkerhe-
ten först.

– Det är klart att det finns utmaningar 
i jobbet, men är det nedisning på turbi-
nerna får vi inte jobba. Är det för kraftig 
vind eller åskväder är det samma sak. 
Vi måste hela tiden tänka oss för, säger 
Andreas Örjebo.

Åtta av de 12 teknikerna har gått sin 
utbildning i Strömsund. Hjalmar Strö-
merskolan annonserar just nu om platser 
till hösten. På besök är nye chefen Mats 
Englund, som besöker Havsnäs för första 
gången.

– Vestas har 25 tekniker i Nordjämt-
land nu, och tre nya ska rekryteras. Jag är 
på väg till Hjalmar Strömer för att träffa 
en praktikant, berättar han.

– Det borde vara fler tjejer som söker. 
Det behöver inte vara en hulk som job-
bar. En arbetsplats är alltid bättre om 
det är blandade åldrar och både kvinnor 
och män i gruppen. Både kvalitet och 
stämningen blir bättre.  Man säger att 
det blir en hönsgård om det är bara tjejer, 
men det stämmer inte. Det är lika mycket 
hönsgård om det är enbart killar. Det är 
ett bra jobb och det märks för det är liten 
personalomsättning. Är man tekniskt in-
tresserad så passar det bra för alla, säger 
Thord Jonsson.

Han kommer från Ringvattnet precis 
som kollegan Tore Norkvist.

– Jag har väl tillbringat fler timmar till 
jobbet och på jobbet med Tore än med 
min fru, konstaterar Thord.

De båda berättar om arbete på hög 
höjd, när det kommer en växellåda till 
en turbin och de står och tar emot den 
uppe i själva turbinen där taket lyfts av. 
Kommunikation med kranföraren och 
teknikerna är livsviktigt, det handlar om 
inpassning på millimeternivå när den 
gigantiska lyftkranen serverar 18 ton upp 
i luften.

– Det är värre när vi byter en generator. 
Då är det inget golv. Händer det något är 
det kollegan man får räkna med i första 
hand. Vi får rädda oss själva. Incidenter 
måste alltid rapporteras, kommenterar 
Tore.

Det är ett bra jobb konstaterar de fyra 
vindkraftteknikerna. Det kan innebära 
resor utomlands, men också att de måste 
rycka in på någon av Vestas andra vind-
kraftparker. Och lönen är hyfsad.

– När vi kommer till jobbet kollar 

vi telefon och dator, har något stannat 
under natten? Vi arbetar mellan 7 och 
15.30 och var femte helg, säger Andreas 
Örjebo.

– Det är en del kryp och kröl i turbi-
nen, men det är inte nåt särskilt jämfört 
med andra jobb. Tidigare fanns det ju inte 
hiss i turbinen utan det blev att klättra 
upp. Det kan ju vara skönt att röra sig 
också, konstaterar någon.

INGER KRAFT ETZLER

”De t  bo rde  va ra  fl e r  t je je r  som  sök e r ”

En turbin, ett vindkraftverk, består av 
tusentals delar. I Havsnäs vindkraftpark 
finns ett lager med grejer och två 
gånger om året ska det inventeras.

– Det här lagret är som vilket lager som 
helst som har med teknik att göra. Det 
går nästan att jämföra med en bilverk-
stads lager med exempelvis elprylar, 
maskindelar, smörjmedel, oljefilter, luft-
filter, och  batterier. När inventeringen 
rapporteras in händer det ibland att det 
blir fel i systemet. En gång saknades det 
800 liter växellådsolja. Nästa gång vi 
gick igenom lagret fanns det 800 liter för 
mycket. Eller som en gång då systemet 
sade att vi hade fem växellådor på lager. 
Det är ju en omöjlighet, dels för att vi 
aldrig har växellådor på lager, dels för 
att det vore orimligt att ha fem stycken 
klumpar som väger 18 ton vardera, säger 
Thord Jonsson.

Det är snarare datafel i systemet än 
den mänskliga faktorn som ger upphov 
till felaktiga uppgifter.

– Att inventera är ett halsbrännejobb, 
det är det värsta jag gör, säger någon 
som ändå plikttroget antecknar antalet 
låsbrickor i vindkraftlagret. Jobbet ska 
göras tills det är klart. Bilar ska gås ige-
nom, lagerhyllor prickas av en efter en. 
När service ska göras måste rätt prylar 
finnas hemma – i vindkraftbranschen 
är det stora summor pengar som står på 
spel om någon turbin måste stå stilla.

Häromveckan fick ett blad bytas ut. 
Själva vingspetsen hade brutits av. Bladet 
skickades till Danmark för reparation. 
Den avbrutna biten är än så länge inte 
upphittad men kommer fram när snön 
försvunnit. Förmodligen var det en 
isklump som farit iväg från turbinen och 
orsakat skadan.

Den här gången ersattes bladet med 
ett begagnat – ett kanske otypiskt servi-
cejobb den här gången.

INGER KRAFT ETZLER

Ko l l  p å  a l l t  f r å n  lå sb r ick o r  t i l l  v ä x e l lå d so l ja

Ett jobb för alla som är teknikintresserade

Andreas Örjebo har jobbat i Havsnäs sedan 2013.

Tore Norkvist har räknat alla o-ringar. 
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abrahamssonbygg.se
Åke Abrahamsson Bygg AB • Hammerdal
Magnus 070-289 40 40 • Kontor 0644-910 31

Servicehus  
Åskälen vindkraftspark

Nyproduktion hyresfastighet 9 lgh 
Hammerdal

Vi utför allt från mindre reparations- och renoveringsarbeten till 
nybyggnation av villor, flerbostadshus och industrifastigheter.

Jämtländska hus
Av jämtländsk råvara, förädlad i Jämtland!

Fjällveterinären 
Strömsund

JN Solar
solcellsanläggningar

JN Solar har byggt solcellsanläggningar i Jämtland sedan 2012 och har fram till 
idag levererat över 450 solcellsanläggningar. 
Vi bygger nyckelfärdiga anläggningar i alla tänkbara storlekar. Privatperson, 
Företag, Förening eller Offentlig verksamhet, vi har lösningarna för er. 
Funderar du över kombinationen elbil och solceller? Fråga oss, vi kan.
Stödet till solel är idag 20 % av totala installationskostnaden för privatpersoner 
och företag.  Söks hos Länsstyrelsen och vi hjälper våra kunder med ansökan.

MINSKA DINA
 ELKOSTNADER MED SOLEL

Sven  070-662 98 02, Johan  070-662 98 61  
info@jnsolar.se    jnsolar.se

JN Solar har byggt solcellsanläggningar i Jämtland sedan 2012 och fram till 
idag levererat över 600 solcellsanläggningar.
Vi bygger nyckelfärdiga anläggningar i alla tänkbara storlekar. Privatperson, 
Företag, Förening eller Offentlig verksamhet, vi har lösningarna för er. 
Funderar du över kombinationen elbil och solceller? Fråga oss, vi kan.
Stödet till solel är idag 20 % av totala installationskostnaden för privatpersoner 
och företag. Söks hos Länsstyrelsen och vi hjälper våra kunder med ansökan.

• Hydraulik
• Hydraulslang
• Hydraulservice
• Kopplingar
• Hydraulpumpar

• Elverk/generatorer
• Kompressorer
• Kompressorer
• Pumpar/Dränkpumpar/

Slampumpar

Delar av vårt sortiment/våra tjänster:

Stor expertis inom Stor expertis inom 
slangtillverkning och 
hydraulik förhydraulik för

Joachim Hillmo
070-267 05 53
joachim.hillmo

@hillmo.se

Lars Ericsson
070-267 99 21
lars.ericsson
@hillmo.se

Magnus Löfhaugen
070-646 05 53

magnus.lofhaugen
@hillmo.se

Svenne Strandberg
070-979 05 53

svenne.strandberg
@hillmo.se

Tomas Brykt
070-916 05 53

tomas.brykt
@hillmo.se

Micke Ringnér
070-259 05 53
mikael.ringner

@hillmo.se

• Markvibratorer
• Stampar
• Paddor
• Kapmaskiner
• Damm/slamhantering

• Lantbruk • Lantbruk 
• Skogsbruk • Skogsbruk 
• Entreprenad • Entreprenad 
• Industri• Industri

Jennifer Lundqvist, 25 år, är den enda 
kvinnan i arbetslaget i Havsnäs där 
hon har jobbat i två år. Hon sökte sig 
till Havsnäs efter att ha varit vindkraft-
tekniker i en annan vindkraftpark. 
Jennifer är elektriker och har fått sin 
specialutbildning för att arbeta med 
vindkraft av både Siemens och Vestas.

– Jag gör samma jobb som de andra tek-
nikerna i Havsnäs. Det är väl som vilket 
jobb som helst. Som elektriker far du ofta 
hem till folk och fixar deras vardagsbe-
lysning. I en vindkraftpark handlar det 
om felsökning. Det är roligt! Jag var inte 
påverkad av någon i min släkt för att bli 
elektriker, men jag funderade mycket 
själv och vad som skulle passa mig. Jag 
ville inte vara kontorsnisse, jag ville 
använda hjärnan och samtidigt ha ett 
fysiskt arbete. Att bli elektriker passade 
mig, berättar Jennifer.

– Det finns kvinnor i branschen, jag 
är inte ensam. Men alla är inte byggda 
för att vara vindkrafttekniker, det kvittar 
om man är tjej eller kille. Det är inte alla 
gånger jag är stark nog att göra allt, men 
en man kanske inte kommer in i ett trångt 
utrymme som jag gör. Vi hjälps alltid åt.

Men det är så klart inte bara guld och 
gröna skogar. Det är trångt och ”fettigt” 
med drift och underhåll av turbinerna, att 
hålla turbinen städad. På Havsnäs har vi 
många turbiner och vi är i dem varje dag, 
om det inte är is förstås, säger Jennifer.

Liksom kollegorna i Havsnäs betonar hon 
säkerhetsarbetet som utvecklas hela 
tiden.

– Det är klart att det är en utmaning, 
men jag är aldrig orolig på mitt arbete. 
Vestas har kommit långt och har resur-
ser att fortsätta utveckla. Mamma som 
är höjdrädd är lite orolig. Jag har stor 
respekt för höjder, men jag är inte rädd. 
Det finns massor med säkerhetsåtgärder. 
Vi får inte arbeta i en turbin om den är 
igång, vi har sele i tak och på stege, eva-
kueringsutrustning finns. Det är mycket 
som är anpassat för oss. Jag är väldigt 
målmedveten och jag vet vad jag tycker 
och tänker. Egentligen har jag aldrig gått 
bra ihop med bara tjejgrupper. Killar 
säger vad dom tycker och sen är det bra 
med det, och det är inget tissel eller tassel 
bakom ryggen. Det bästa är en blandad 
grupp, säger Jennifer.

Största fritidsintresset är skoteråkning 

tillsammans med pojkvännen, så plusgra-
der är inget hon längtar efter. Renovering 
av en lägenhet tar för närvarande mesta 
tiden, och så umgänge med familj och 
vänner förstås.

– Jag trivs jättebra på Havsnäs, och 
jag känner tre av teknikerna sedan förut, 
men jag tvekar inte att ringa någon av 
mina kollegor om det är nåt, säger Jen-
nifer.

Omgiven av bara manliga kollegor 
uppstår frågan om omklädningsrum.

– Jag kände en av killarna jätteväl 
sedan länge tillbaka, vi är som syskon 
och det var ingen mening med att han 
skulle flytta ut, så vi delar. Men jag kan få 
ett eget omklädningsrum om jag vill. En 
skillnad är förstås att jag måste åka ner 
från turbinen om jag ska kissa. Men det 
brukar vara i samband med lunchen så 
det är inga problem, säger Jennifer.

Och så avslutar hon med att uppmana 
tjejer att prova på yrket som vindkraft-
tekniker.

– Prova! Men man får inte vara 
höjdrädd förstås och man ska nog ha lite 
jävlar anamma!

INGER KRAFT ETZLER

Jennifer Lundqvist har erfarenhet från både 
Vestas och Siemens turbiner.  
Foto: Thord Jonsson

Je nn i f e r  t yck e r  a t t  
de t  ä r  r o l ig t  a t t  f e lsök a
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Mittvind i Sverige AB utvecklar nya vindkraftprojekt i 
samverkan med markägare och lokala intressenter.  
Vi har specialistkompetens inom viktiga teknik
områden och är nu stationerade i Östersund med 
huvudkontor i Täby. 

Mittvind har deltagit flera av landets största vindkraft
projekt och byggt upp en betydande erfarenhet av 
vindmätning, tillståndsprocess och byggnation. 

För mer information om oss och våra pågående projekt se: www.mittvind.se 
Kontakta oss redan idag för en närmare diskussion!

Dag Melkersson, vd:  
dag.melkersson@mittvind.se

Pär-Ola Säterhall, vice vd:  
p.o.saterhall@mittvind.se

Mittvind i Sverige AB • Forsvägen 24, Täby   

Vi gör  
Sverige  
lite mer  
elektriskt!

Boka gratis hembesök!
www.jamtfonster.se • kontakt@jamtfonster.se
Kontakta din lokala fönsterinstallatör!
Curt Forslund•063-22 400, 070-312 50 68
curt.forslund@jamtfonster.se

Fönsterbyte 
med montör 
på köpet!

Vi på Jämtfönster har en grundtanke när det gäller fönsterbyte – det ska 
vara enkelt vilket det blir om du låter oss göra fönsterinstallationen. När 
du köper våra svenska kvalitetsfönster får du ett fast pris där en certifie-
rad fönstermontör ingår.

Hembesök och offert-
förslag med fast pris

Kostnadsfritt!

Våra fönstermästare kommer personligen hem till dig och tillsammans 
planerar och hittar ni den bästa lösningen för ditt hus till ett fast pris. Vid 
godkänd offert får ni även ett planerad leveransdatum. Genom Wasa 
Kredit kan vi erbjuda fördelaktiga finansieringslösningar.

galloskog.se/gallomax

ÖKA TIMMERUTTAGET,
MAXA AVKASTNINGEN!
Gällö MAX är ett helt nytt sätt att 
köpa virke. Gällö MAX ger ökat 
timmeruttag och MAX 
avkastning till skogsägaren. 

Prata med din lokala 
virkesköpare om
du vill veta mer!

Fossilfritt liv 
inom en generation

www.vattenfall.se/vindkraft

Elpriserna i Sverige är nu de lägsta på 
20 år, och det beror på lägre efterfrågan 
och överskott av förnybar energi. 
Bra för villaägare men ohållbart för 
producenterna.

– Just nu sätter vattnet press på priset. 
Det kan inte fortsätta så här under lång 
tid för då överlever inte bolagen, säger 
Magnus Åström vid Jämtkraft.

Temperaturerna ligger över det nor-
mala för årstiden och då går elanvänd-
ningen ner. Samtidigt gör kraftig vind och 
mycket nederbörd att elproduktionen 
från vindkraftverken ökar och vattenma-
gasinen fylls på ännu mer.

– Man pratar om hydrologisk balans, 
och då räknar man inte bara vattenma-
gasinen utan även regn, snö och grund-
vatten. Under årets inledande månader 
har balansen stigit kraftigt, från under-
skott innan jul till ett stort överskott. Det 
innebär att möjligheten att lagra vatten 
är så gott som borta, och det sätts press 
på vattenproducenterna att producera 
vilket sänker priserna. Producenterna 
har några hektiska veckor framför sig 
när de förbereder inför vårfloden, det 

ska ges plats i reservoarerna för vårens 
smältvatten. Det här innebär full eller i 
vart fall hög produktion, och är inte det 
snabbt nog så återstår bara att släppa 
förbi vatten utan att producera, förklarar 
Magnus.

Redan i fjol märktes det att den 
svenska vindkraftproduktionen ökat i 
snabb takt. Nu håller vindkraften i korta 
perioder jämna steg med kärnkraften. På 
natten den 10 februari i år, när stormen 
Ciara drog in i södra Sverige, ökade vind-
kraftproduktionen i Sverige så mycket 
att elbörsen Nord Pool för första gången 
någonsin fick ett negativt spotpris, – 0,2 
öre. Det innebar alltså att elköpare fick 
betalt för att använda el.

I normala fall står vindkraften för 
cirka 10-15 procent av Sveriges elpro-
duktion, men den stormnatten toppade 
vindkraften på 46 procent.

Den totala svenska elproduktionen 
ligger kring 158 terawattimmar per år 
och vi använder drygt 140 terawattimmar 
inom landet. Det innebär att Sverige 
exporterar energi till andra länder. Re-
kordåret 2015 nettoexporterade Sverige 
22,6 terawattimmar el.

– Den nordiska marknaden sitter ihop 
med Tyskland. Där eldar de kol och gas, 
och vi ser att priserna sjunker för dem 
också, säger Magnus.  

Jämtkraft producerar enbart förnybar 
energi från vatten, vind, kraftvärme och 
lite sol. Men ren jämtländsk el kommer 
inte att slå ut tysk kolkraft – åtminstone 
inte för tillfället.

– Jämtkraft är nettoköpare. Våra 
kunder har större förbrukning än vi har 
egen produktion. Men all kraft som vi 
producerar är förnybar, och all förnybar 
energi som skjuts in i marknaden gör det 
möjligt att ta bort nåt annat, så är det ju, 
säger Magnus Åström.

KARIN JOHANSSON

Elp r i se r  k r in g  10  ö r e  pe r  
k i lowa t t imme  o roa r  b ra n sche n

Via Kontrollrummet hos Svenska Kraftnät kan den som är nyfiken se elproduktion och 
användning. Kärnkraft är violett, vindkraft cerise och vattenkraft blå.
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Företag till salu 
 

Åre Barnvagnar 
Uthyrningsföretag nischat på barnvagnsuthyrning  

med fysisk butik mitt i Åre och Webbutik. 
 

Grönländaren - Funäsdalen 
Värdshus och Vandrarhem med 15 rum. Renoverade 

och väl underhållna byggnader. Säljs som AB. 
 

Edsåsdalen fjällhotell & liftanläggning 
230 bäddar. 5 skidliftar. Omsättning 11 mkr. Stor  

utvecklings- och marknadspotential. Säljs som AB. 
 

Sundmans Fjällgård 
Fjällgård 2 mil från Åre. 60 bäddar fördelade  

på 14 rum. Säljs som inkråm. 
Reg. Fastighetsmäklare Jan Forsberg 

 
Härjedalens Lego Svets 

Svetsföretag i Sveg med robotiserad  
och manuell Mag-svetsning. Säljs som AB. 

 
Pensionat Helags - Ljungdalen 

Pensionatet med 19 bäddar fördelade på 8 rum. 
Restaurang med 50 sittplatser. Säljs som AB. 

 
Stora Blåsjöns Fjällanläggning 

Stugby med 10 stugor och restaurangbyggnad i  
anslutning till skidbacken. Säljs som inkråm. 

Reg. Fastighetsmäklare Jan Forsberg 
 

Restaurang Vålkojan - Vemhån 
Högklassig restaurang intill ån Veman med 5 st 

uthyrningsstugor och en relax. Säljs som inkråm. 
Reg. Fastighetsmäklare Jan Forsberg 

 
Mindre fastighetsbolag 

Bolaget innehar 2 fastigheter med hyresintäkter  
på ca 500 tkr/år. Säljs som AB. 

 
Ottsjö Fjällgård 

Mysigt Fjällhotell med makalös utsikt över den  
Jämtländska Fjällvärden. 17 rum. Säljs som AB. 

 
Entreprenadföretag Klövsjö 

Fokus på anläggningssidan och luftledningar. Omsättning 
ca 8 mkr. Generationsskifte. Säljs som AB. 

 
Hyresledigt 

• Industrilokal på ca 500 kvm belägen vid Ås-korset. 
 
 

 

 
Calle Roos 
calle.roos@lania.se 
070-341 36 22 
www.lania.se 

 

 
 
 
 
 
 

Grävarbeten
Maskintransporter

Kedjeslippning
Hjullastare/dumprar
Försäljning av oljor

Kranbil/grusbil

Ramsele
070-241 77 24 • 070-658 22 35

Vi har korttids- och långtidsboende för uthyrning. 6 bäddar m kök, toalett och dusch.

Skog & Gräv AB

KÖR 100% 
FOSSILFRITT

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km. *Gäller vid köp av ny Isuzu pickup.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m 2020-03-31

ÖSTERSUND, Brosslarvägen 21, 063-810 10 
www.norrlandsbilar.se, mån-fre 08-17

ISUZU PICKUPER

fr. 219.900:– exkl. moms

PICKUP PLUSMENY 
• Bränslevärmare med fjärr 
• Dragkrok 
• Flakinklädnad

MENYPRIS 
 4.900:–  

Ord. pris 28.330:– 
exkl. moms

*

Den största utmaningen med solel är 
att kunna lagra överskottsenergi från 
de soliga delarna av året till hösten och 
vintern. Jämtkraft erbjuder en bytesaf-
fär som kallas Dela Vattnet.

– Många som äger en solcellsanläggning 
säljer sin överskottsel till oss eller andra 
elbolag under sommaren,  och på vintern 
köper man el som vanligt när solen inte 
lyser. Dela Vattnet innebär att du istäl-
let för att sälja elen får tillbaka el under 
vintern motsvarande den mängd som 
din anläggning överproducerade under 
sommaren, förklarar Magnus Åström vid 
Jämtkraft.

Idén föddes 2016 och är Jämtkrafts 
egen. I Jämtlands län finns det nu 340 
Dela Vattnet-kunder.

– Det är mest privata hushåll som 
har tecknat avtal , men även företag ser 
fördelarna med Dela Vattnet, berättar 
Magnus.

Vinsten för kunden ligger både på ett 
ekonomiskt- och energiförsörjningsplan.

– Du flyttar över den överskottsel 
som produceras under de soliga delarna 
av året för att sedan få tillbaka samma 
mängd el under det mörkare halvåret, 
säger han.

Hur kommer det sig då att kunderna måste 
betala en avgift för det som borde vara en 
ren bytesaffär?

– Det är en bra fråga. Vattnet har olika 
värde eftersom lagringen av elenergin 
värderas olika under året, därför tar vi ut 
en avgift, förklarar Magnus.

Avgiften kommer att variera över 
tid. Det är differensen mellan förväntat 
sommar- och vinterpris tillsammans med 
storleken på den lagrade volymen som 
bestämmer nivån på avgiften.

– Det är utfallet av prisskillnaden som 
avgör lönsamheten för kunden, lägre 
sommarpriser och högre vinterpriser ökar 
lönsamheten för kunden och tvärtom, 
avrundar Magnus Åström på JKAB.

JOHANNES ADOLFSSON

Jäm t k ra f t  lå t e r  k u nde r  by t a  
so le ne rg i  m ot  va t t e n k ra f t

Magnus Åström jobbar med avtalen mellan Dela Vattnet-kunderna och Jämtkraft. 
Foto: Johannes Adolfsson
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Energi på väg!
Din kompletta leverantör av eldningsoljor, diesel, 
kem och smörjmedel.
Vi levererar direkt till dig med egna tankbilar; auto-
matfyllning med eldningsolja till ditt hus, eller driv-
medel till din maskin varje vecka.
Vårt samarbete med Skelleftebränslen gör att vi 
verkar lokalt i Norrland.

Robin 070-314 48 81 Sollefteå-Strömsund 
Fredrik/Peter 070-314 48 63 • Kontor Ö-vik 0660-846 00

Lars-Olov 070-651 38 12 • Pernilla 070-651 01 58

© PS-Truckphotos 2014

magnussonstransport.se
Smörjmedel 

Fuchs & Mobil

 
Parkvägen 8 . DOROTEA
Telefon: 010 - 410 33 00 www.westel.se

facebook.com/WestelTelefoni

Fjällsäkerhetstelefon - Din livlina  i fjällvärlden!
Hyr eller köp hos Westel

instagram.com/westel_ Mejl: info@westel.se

Telefonen som fungerar där inga andra mobiler får täckning.
Utrustad med en rad livräddande funktioner, bl.a. ensamarbetslarm.

    VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER    

•  Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft
•  Inbjudan till konferenser och seminarier
•  Förmånlig vindkraftförsäkring
•  Juridisk rådgivning
•  Etablerad remissinstans
•  Ramavtal för elhandel
•  Förmånliga priser på rapporter och marknadsanalyser

Bli medlem du också! Läs mer och registrera dig på svensk-vindkraft.org

Tillsammans  
för en framtid  
i medvind

SVENSK VINDKRAFT är en kunskapsbank för framtidens energiförsörjning. 
Vi företräder ett nätverk av allt från mindre vindkraftsägare till stora energibolag  
och institutionella investerare. Vi samverkar med myndigheter och organisa tioner,  
både nationellt och internationellt. Vårt gemensamma mål är att verka för en 
 effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Med mer än 30 års erfarenhet företräder  
vi idag över 1000 medlemmar. Tillsammans är vi starkare!

Ändrade behörighetskrav!
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Godkänd hälsokontroll enl.  

Mast- och Stolparbete (AFS 2000:6)

Ansök senast 17 maj!
Utbildningsstart 24 augusti

www.hjalmar.nu/vindkraft

YH Vindkrafttekniker
utbildning, Strömsund
• Utbildningslängd tre terminer
• Flexibla studier
• En tredjedel LIA (praktik)  

på vindkraftpark
• CSN-berättigad utbildning
• Studiebesök och nära samarbete med vindkraftbranschen
• Goda jobb- och karriärmöjligheter

KÖTTSJÖNS GRÄV AB
Kontakta oss när det gäller:
Grusning av skogsbilvägar
Vägunderhåll av enskilda vägar
Anläggningstransporter
Maskintransporter
Dammbindning med lignin
Buskröjning
Matjord, Krossprodukter

Erik: 073 – 818 53 59 / John: 070 – 333 56 75

I Jämtlands län finns cirka 300 
vindkraftverk och tillstånd för 
nästan 500 till, däribland 209 
beviljade verk som inte är koor-
dinatsatta och därför inte syns i 
kartan. I offentliga register finns 
uppgifter om drygt 1100 vind-
kraftverk, men cirka 90 är över-
klagade, 230 har fått avslag och 
ett har monterats ner: nummer 
26 i Havsnäs som gick sönder 
2015.  

Björkhöjden som ligger 
i gränstrakterna mellan 
Ragunda och Sollefteå 
var fram till 2019 Sveriges 
största vindkraftpark med 90 
vindkraftverk och en instal-
lerad effekt på 288 megawatt. 
Björkhöjden producerar cirka 
800 gigawattimmar per år. Nu 
är Markbygden i Piteå dub-
belt så stor, och om etapp 2 
och 3 realiseras kommer den 
norrbottniska parken omfatta 
520 verk.

Uppförda verk markeras som svarta, gröna är beviljade och gula är 
under handläggning. Källa: Vindbrukskollen. Med reservation för fel.

Många  v in d k r a f t p r o je k t  ä r  b e v i l ja de  i  Me l la n n o r r la n d  
$

0 100 200 300 40050
km

Vindbrukskollen

Teckenförklaring
Uppförda

Beviljade

Handläggs

Projekteringsområden

Län

Uppförda vindkraftverk (svarta i kartan)
Berg: Middagsberget, Mullbergs Vindpark, Kommerberget, 
Björnskallen Kajsa, Digerberget 1
Bräcke: Mörttjärnberget, Bröcklingberget
Härjedalen: Östest-Kröket, Digerberget, Rändingsvallen, Stentjärnå-
sen, Långåvålen, Rodovålen, Brickan Svegström, Glötesvålen
Krokom: Almåsa, Vallrun, Råshön, Storrun
Ragunda: Björkhöjden, Ögonfägnaden
Strömsund: Åskälen, Stamåsen, Havsnäs, Hällingarna Vind, Olleback-
en etapp 1, Raftsjöhöjden Syd, Harrsjön, Betåsberget
Åre: Bratteggen, Gråsjön Anja, Överhallen, Hallen, Bydalen, Kläppe
Östersund: Munkflohögen, Österåsen

Beviljade projekt (gröna i kartan)
Bräcke:  Fasikan, Gastsjö, Storflohöjden
Härjedalen: Skaftåsen, Åndberget
Krokom: Tornäs, Krokom
Ragunda: Björkvattnet, Storbrännkullen, Bodhögarna, Granåsen, 
Storrisberget, Fjällmarkhöjden
Strömsund: Gåxsjö-Raftsjöhöjden*, Sikåskälen
Åre: Ytterocke
Östersund: Österåsen

Projekt som handläggs (gula i kartan)
Härjedalen: Sandtjärnberget, Ängersjökölen, Norderåsen
Krokom: Nordbyn
Strömsund: Gåxsjö-Raftsjöhöjden (beviljat 2010 men ändras), 
Ollebacken etapp 2

Överklagade projekt
Bräcke: Mjösjö
Ragunda/Bräcke: Björnsjöbodarna - Bodriset och  Kilbodhöjden
Ragunda: Finnåberget, Knulen

Projekt som fått avslag
Berg: Gärdesfloberget, Nordkölen
Bräcke: Midsommarberget, Nyhemsmanen, Mörttjärnberget 2, 
Bodbergsplatån, Bleckberget
Härjedalen: Garpkölen, Florkölen
Ragunda: Kalkstenshöjden
Strömsund: Gisselås
Åre: Moskogen, Kamsåsen
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Slandrom 205 Frösön • 063-371 48 • www.rolandislandrom.nu

De nya redskapen från New Holland ger dig de bästa resultaten i fält. 

NYA REDSKAP 
TILL DITT LANTBRUK

NYA JORDBEARBETNINGSREDSKAP

NYA VALLSKÖRDEMASKINER

FRONTMONTERADE
ROTORSLÅTTERMASKINER

BURNA 
ROTORSLÅTTERMASKINER

BOGSERADE 
SLÅTTERMASKINER ROTORVÄNDARE ROTORSTRÄNGLÄGGARE

PLOGAR SÅBÄDDSHARVAR OCH STUBBKULTIVATORER JORDFRÄSAR

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT FÅ VETA MER OM NEW HOLLANDS REDSKAP

www.newholland.comTräffa New Holland Agriculture på Facebook!

Edevägen 9 Hammerdal
0644-711 54 • wiksmobler.se

Soffor och fåtöljer Actona Ria

Soffor och fåtöljer Pohjanmaan Pasadena

Krukor  
Nordic Furniture

Vårgodis  
Åre Chokladfabrik

Sängbricka Sagaform

Nytt i butiken!Nytt i butiken!

Strömsundsvägen 3 Ramsele • Månd-fred kl 07-17
Lördagsöppet maj–augusti 9.00–13.00

Dags för sommardäck!
• Omläggning
• Skiftning
• Balansering
• Däckhotell
Vi har däck för  
personbilar, lastbilar 
och entreprenad
maskiner.

Bridgestone, Nokian, Yokohama, 
Good Year med fler märken.

Köp 4 st nya sommar
däck under april 
(Bridgestone/Nokian/Yokohama

Vinn ett 
present-
kort värde 
1.000 kr
Utlottas på kvittot

KAMPANJPRISER på motorsågar från 

Solceller till villan,  
lantbruket, företaget och 
bostadsrättsföreningen

Kontakta oss på 
tel. 063-63 63 453
info@solenerginorr.se
www.solenerginorr.se

Kontakta oss på 
tel. 063-63 63 453
info@solenerginorr.se
www.solenerginorr.se

Solceller till villan, 
lantbruket, företaget och 
bostadsrättsföreningen

Solenergi Norr AB är din lokala leverantör av 
solcellsanläggningar sedan 2013.

Ett bra bygge kräver tillit. Vi förstår vad du  
behöver. Med vår uppdaterade maskinpark  
hjälper vi dig med etablering, underhåll,  
transport, utbildningar och service. Vi finns  
till hands och ger expertråd. Påtår ingår. 

Välkommen till Wangeskog södra Norrland!
Du hittar oss i Gävle, Sundsvall, Undersåker/ 
Åre, Umeå och Östersund.

wangeskog.se

Sveriges trevligaste
maskinuthyrning.

Vi har under 10 års tid utfört schaktning och kabel
förläggning på vindparker. Vi utför alla typer av mark
entreprenader, bergsprängning och betongarbeten. 

Vill du arbeta hos oss? 
Vi söker ständigt nya medarbetare.

Ring Michael 070-326 03 40, Anders 070-655 29 23,  
Emil 070-214 51 73 eller Thomas 070-326 54 57.

Det finns utrymme i transmissionsnätet 
i Jämtlands län för att ta emot större 
delen av planerade och ansökta vind-
kraftparker och större elförbrukare 
– men det är inte problemfritt. Det säger 
Tõnn Arro som är nätutvecklare vid 
Svenska Kraftnät och områdesansvarig i 
region Nord där länet ingår.

– Många projekt har fått tillstånd, men 
det är osäkert om allt som har planerats 
kommer att byggas. Det beror på hur el-
priset utvecklas och vad som är lönsamt. 
Om alla planer realiseras finns det risk 
för flaskhalsar även i transmissionsnätet 
i Jämtlands län. Samtidigt kommer vi på 
längre sikt att bygga ut nätet vilket frigör 
kapacitet, säger Tõnn Arro.

Svenska Kraftnät är en statlig myndig-
het med ansvar både för elförsörjningen 
i Sverige och för transmissionsnätet, som 
tidigare kallades stamnätet. Dessutom 
finns regionala och lokala nät som ägs av 
exempelvis Jämtkraft, BTEA, Härjeåns 
Nät, Blåsjöns Nät och Eon. Olika delar 
av nätet har olika kapacitet. Därför kan 
projektets storlek avgöra var det går att 
ansluta producenter och storförbrukare.

– Transmissionsnätet och regionnäten 
samspelar. Vi gör en utredning för varje 
ärende med långt perspektiv. Det kan 
uppstå svårigheter i nätet när stora vind-
parker producerar full effekt samtidigt. 

Vi måste vara någorlunda försiktiga i 
planeringen för att det ska vara hanter-
bart i drift om tio år. Samtidigt kan vi 
inte ta hänsyn till alla tänkbara scenarier, 
vi måste göra vissa antaganden, annars 
kommer inte processerna vidare, säger 
Tõnn Arro.

Svenska Kraftnät har tagit flera beslut 
om investeringar i länet. Sedan 2016 på-
går arbeten för att flytta och modernisera 
transmissionsnätstationen i Midskog.

– Förnyelsen av en 400 kilovoltsled-
ning mellan Storfinnsforsen och Midskog 
har blivit försenad av olika anledningar, 
bland annat för att helikoptrar som skulle 
använts för arbetet med stolpmontering 
under sommaren 2018 behövdes vid 
skogsbränder i Europa. Idrifttagning av 
den förnyade ledningen är planerad till 
2022.

– I närtid planerar vi att starta en 
utredning kring förnyelsen av en 220 
kilovoltsledning som är viktig för elför-
sörjning till Östersund. Där kan det vara 
realistiskt att bygget startar efter 2026, 
säger Tõnn Arro.

Ut byggn a de r  sk a pa r  t r ä ng se l  i  e ln ä t e t  
Det svenska transmissonsnätet för el består av ca 17 000 km
kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer
samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.

TRANSMISSIONSNÄTET FÖR EL 2020

Ofoten

Røssåga

SVERIGE
Luleå

Petäjäskoski

Keminmaa

Nea

Umeå
FINLAND

NORGE

Hasle

Oslo

Stockholm

Forsmark

Rauma

Helsingfors

Tallinn

Sundsvall

Göteborg

Ringhals

DANMARK

Oskarshamn

ESTLAND

LETTLANDRiga

Vilnius

Klaipeda LITAUEN
Karlshamn

Slupsk

Malmö

Köpenhamn

Rostock

Güstrow
Lübeck

Eemshaven

Flensburg

Wilster

Likström (HVDC)
Utlandsförbindelse med 
lägre spänning än 220 kV
Förberedelse/entreprenadfas

Vattenkraftstation

Värmekraftstation

Vindkraftpark
Transformator/kopplingsstation

400 kV-ledning
275 kV-ledning

220 kV-ledning

Det myllrar av vattenkraftstationer 
(fyrkanter) i länet. Transmissionsnätet 

byggdes ursprungligen för att föra 
över kraft från norr till söder. 
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STABIL STÄNGSEL 
- Tillverkning och försäljning
- Stängselentreprenader
- Stor regional marknadsandel
- Gott rennomé
- Stor utvecklingspotential

FÖRETAG TILL SALU 
i Jämtland och Härjedalen

Ulf Edström 070-377 1077 
ulf@tactic.se   www.tactic.se

0640-614 15 • www.gardencenter.se

Superklipp!
Nyodlade 
pelargoner

3 st för

99 kr

Platsledning och 
kontrollansvar  
vid vindkrafts
etableringar

www.soviva.se • 070244 81 52

sid 4

Jämtlands TidningSid  4

Nya och gamla skotrar 

satte fart på Kullstaberget
sid 2

Festligt, folkligt var det när den andra deltävlingen i Guldhjälmen Cup för skotrar avgjordes i 

Kullstabacken Hammarstrand i helgen.

Politisk strid 

kring beslut om 

Järåskolan sid 5

sid 5

sid 4

Taxi Glesbygd 

överklagar 

anbudsupp-

handling

Glädje i Bräcke

hastigheten 

sänks vid 

förskolan

v. 7

13 FEBRUARI 2020     LÖSNUMMERPRIS 15 kr  

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

Kindberg avvisar misstankar om mutbrott

inte hans beslut köpa Attefallshus

Striden om 

Långforsen över

Jämtkraft skrotar 

kraftverket

A-POSTTIDNING

955664 463236
1

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.NYA OCH BEG 

TRANSPORT-PERSONBILAR

STRÖMSUND-VILHELMINA 

Jämtlands Tidning

satte fart på Kullstaberget

Festligt, folkligt var det när den andra deltävlingen i Guldhjälmen Cup för skotrar avgjordes i 

LÖSNUMMERPRIS 15 kr  

Kindberg avvisar misstankar om mutbrott

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.
TRANSPORT-PERSONBILAR

STRÖMSUND-VILHELMINA 

sid 7

Jämtlands Tidning
Sid  3

Hedegården utan chef – igen

Beskedet kom när socialchefen pryade
sid 22

Servicehemmet Hedegården blev i fredags utan enhetschef. Detta skapar ny oro bland personalen. En 

personal som haft minst tio olika chefer på lika många år.

Projekt Kaxås
ger resultat

sid 5

sid 16

sid 2

Jämtlands 
Tidning drog 
till Magneten 
Krokom

Almåsa poppis
franska 
landslaget hyr 
anläggningen

v. 10

5 MARS 2020    LÖSNUMMERPRIS 15 kr  

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

Fack och pedagoger i Åre över-

väger åtgärder mot kommunen

Förskolan Ö-barna 

på Norderön 
läggs ned

A-POSTTIDNING

955664 4632361

NYA OCH BEG 

TRANSPORT-PERSONBILAR

STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jämtlands Tidning

Hedegården utan chef – igen

Beskedet kom när socialchefen pryade

Servicehemmet Hedegården blev i fredags utan enhetschef. Detta skapar ny oro bland personalen. En 

5 MARS 2020    LÖSNUMMERPRIS

Fack och pedagoger i Åre över-

väger åtgärder mot kommunenFack och pedagoger i Åre över-

väger åtgärder mot kommunenFack och pedagoger i Åre över-

TRANSPORT-PERSONBILAR

STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jämtlands Tidning
Sid  2

Forbönderna på väg
sid 28

Det var en mäktig syn när hästekipagen kom fram ur skogen. Forbönderna färdades på klassisk mark 

då de tog gamla Kyrkstigen mellan Hede och Hedeviken. Årets forbonderesa blev en resa i ett skiftande 

vinterväder. 

Förskolan i Landön hotas av nedläggning
sid 3

sid 4

sid 3

Hagos snart 18ska utvisas

Kommunen vill riva hyreshus i Hede

v. 8

20 FEBRUARI 2020    LÖSNUMMERPRIS 15 kr  

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!Strömsunds bostadsbolag bedriver utpressning anser företagare

ÖFK har skuld på 4 miljoner
till en anställd – Kindbergs son

A-POSTTIDNING

955664 4632361

NYA OCH BEG TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jämtlands Tidning

Forbönderna på väg
sid 28

Det var en mäktig syn när hästekipagen kom fram ur skogen. Forbönderna färdades på klassisk mark 

då de tog gamla Kyrkstigen mellan Hede och Hedeviken. Årets forbonderesa blev en resa i ett skiftande 

Förskolan i Landön hotas av nedläggning
sid 3

sid 4

sid 3

Hagos snart 18ska utvisas
Hagos snart 18ska utvisas
Hagos snart 18

Kommunen vill riva hyreshus i Hede
riva hyreshus i Hede
riva hyreshus i 

v. 8

20 FEBRUARI 2020    LÖSNUMMERPRIS 15 kr  Strömsunds bostadsbolag bedriver utpressning anser företagare

A-POSTTIDNING

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

sid 5

Jämtlands Tidning

Sid  2

Hundraåriga tankar med bränsle 
funna i centrala Östersund

sid 14

Skärpta gränskontroller ger tvärnit för gränshandeln
sid 4

sid 2

sid 3

Mittuniversitetetstänger sina campuslokaler

Digital kreativitetför barn i Åre

v. 12

19 MARS   2020      LÖSNUMMERPRIS 15 kr  

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!Miljonbidrag blir Lekland 
på Krångede museum

Problem få leveranserför butiker i länet

A-POSTTIDNING

955664 463236
1

NYA OCH BEG TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Skicka portofritt! Fyll i talongen, klipp ur och lägg i kuvert och skriv: Jämtlands Tidning, Svarspost 20660362, 831 20 Östersund på kuvertet.

Namn:* ..................................................................................................................................................................................................

Adress:* .................................................................................................................................................................................................

Postadress:* ..........................................................................................................................................................................................

Födelsedag:* (År, mån, dag) ................................................................................................................................................................

Tel:* ........................................................................................................................................................................................................

E-post: ....................................................................................................................................................................................................

*Obligatoriska uppgifter.       E-posta till: prenumeration@jamtlandstidning.se

Jag vill prenumerera på Jämtlands Tidning

65 kr/mån65 kr/mån65 kr/mån
Länets lokalaste tidningLänets lokalaste tidning

65 kr/mån65 kr/mån
med autogiromed autogiro

Tävling
Teckna en prenumeration och svara på följande fråga så är du 
med och tävlar om att vinna denna tavla av Ingrid Roth.
Det är ett Go Bond tryck på aluminium som gjorts i 16 
exemplar, värde ca 5000 kronor.
Hur många år sedan startade Jämtlands Tidning?
1. 150 år sedan
2. 5 år sedan
3. 60 år sedan

Vill du läsa enbart lokala nyheter från länet?
Jämtlands Tidning är länets enda lokaltidning

Här får du bara lokala nyheter och reportage från hela Jämtlands län.
Varje tisdag och torsdag får ni länets enda lokaltidning med lokala nyheter som berör just dig!

I år fi rar vi femårsjubileum och vill därför passa på att ge er som ännu inte prenumererar 
en extra chans när ni tecknar prenumeration.

Tävlingen. För hur många år sedan startades Jämtlands Tidning? ..............................(svara före 31 maj 2020)

Helårs prenumeration inklusive E-tidning    750 kr

Halvårs prenumeration inklusive E-tidning  400 kr

Autogiro  65 kr/månad

Helårs prenumeration endast E-tidning   500 kr

Halvårs prenumeration endast E-tidning  250 kr

Samtliga priser är inklusive 6% moms.

Om branschens prognos stämmer 
kommer en tredjedel av Sveriges 
elproduktion från vindkraft inom tre år. 
Det påverkar planeringen i kontrollrum-
met hos Svenska Kraftnät.   

El är en färskvara. I samma stund som 
el används måste samma mängd el pro-
duceras i kraftverken. Frekvensen i det 
nordiska nätet ska vara 50,00 Hertz. Om 
förbrukningen är högre än produktionen 
sjunker frekvensen; om förbrukningen är 
lägre stiger frekvensen.

I kontrollrummet hos Svenska Kraft-
nät arbetar personal dygnet runt för att 
upprätthålla balansen. Processledaren 
Julija Almbladh som har lång erfarenhet 
av att arbeta som balanstjänstingenjör 
säger att det är svårare att planera med 
vindkraft än med kärnkraft och vat-
tenkraft. Meteorologernas förutsägelser 
kan slå fel både uppåt och neråt, och 
alltså medföra oväntat mycket eller lite 
vindkraftsproduktion.

– Förut har vi koncentrerat oss på ris-
ker för underproduktion, men nu med en 
större andel vindkraftsproduktion måste 

vi även vara beredda att reglera ner över-
produktion, säger Julija Almbladh.

För att möta omställningen samarbetar 
de nordiska systemoperatörerna om att 
införa en gemensam nordisk balanse-
ringsmodell, NBM, med nya IT-verktyg. 
En del av utmaningen är att automatisera 
det som operatörerna idag gör manuellt 
baserat på sin erfarenhet och uppfattning 
av situationen.

Elförbindelser med utlandet ger Sve-
rige möjlighet att exportera el när det 
är elöverskott och importera när det är 

brist. Sveriges elförbrukning är ungefär 
140 terawattimmar på ett år. De senaste 
åren har nettoexporten varit 10-22 tera-
wattimmar per år.

Huvuddelen av Sveriges el kommer 
från vattenkraft och kärnkraft. Vind-
kraften varierar med vädret. Branschens 

prognos är att vindkraftsproduktionen 
kommer att fördubblas från dagens 
cirka 20 terawattimmar till omkring 45 
terawattimmar år 2023. Det motsvarar 
en ökning från dagens cirka 14 procent 
till över 30 procent av elanvändningen.

Vindk ra f t  gö r  de t  
svå ra r e  a t t  h å lla  ba la n se n

Julija Almbladh. Foto: Svenska Kraftnät

För att elnätet ska balansera på 50 Hertz måste det produceras och användas exakt lika 
mycket el.  Illustration: Svenska Kraftnät



AB NORBERGS
Vi tar oss an alla möjliga svets- och 
grovsmides uppdrag och svetsar i de 
flesta material.

Vi kommer ut till dig och svetsar  
på plats eller i vår egen verkstad.

Allt från smidesräcken 
till skogsmaskiner

ALRAJT
R

www.alrajt.se

Vi bygger fiberNÄT och framtidstro!
Från projektering till färdigt nät

Fibersvetsning
Fiberblåsning
Installationer
Dokumentation
ÅLRAJT Information AB
Byvägen 6,  917 32  DOROTEA
Tel: 0942-795 102
E-post: post@alrajt.se

Strömsunds Vandrarhem
Mitt i vindkraftsområdet

Strömsund 5 km
Stamåsen 47 km

Kort- eller långtidsboende
Enkel- eller flerbäddsrum

070-366 11 77 • 070-671 99 67
stromsundsvandrarhem.se • info@tullingsasgarden.se

Hammerdal 28 km
Raftsjöhöjden 47 km

Havsnäs 37 km
Åskälen 51 kmVi hjälper dig!

Avloppsstopp?

Journummer: 
0642-102 00, 070-340 59 95
Dagtid: 063-51 12 83

Mast- och tornunderhåll Sverige AB 
Verkstadsgatan 1  73160 Valskog 

Telefon 0221-320 66 www.mtuh.se 
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Maskin
transporter 
med trailer!
Donalds TransporterDonalds Transporter
Ramselevallen 0623-520 58 • 070-316 49 41&Transporter

Bärgning

Markarbeten och vägmaterial

Ett stort företag i litet format • www.bredmo.se 
Henrik 070-221 99 50 • Erik 070-213 95 80

• Brytning/restaurering av skogsväg
• Förstärknings- och markarbeten
• Skutslagning med hydraulhammare

• Buskröjning
• Försäljning av bergmaterial

Vikbäckens industriområde
Hammarstrand • 070-545 25 72

tom.edstrom@telia.com

Lastbilstransporter 
samt entreprenadverksamhet  

med fokus på effektiva lösningar för kunden

20 år
2000–2020

BILVERKSTAD
Tillbehör och reservdelar

Krångevägen 1 Ramsele • 0623-107 60
Mån-tors 7.30-16.30, fre 7.30-15.00. Lunch 12-13.

Ramsele Rep & Mek AB

Vi utför installationer
i fordon vad gäller
- komradio
- körjournaler
- alkolås Vi utför installationer

gällande
- inbrottslarm
- kameraövervakning
- data & nätverk

Fjällvägen 31 84231 SVEG Tel: 0680-718560 E-post: sveg@ringup.se

 
VI ARBETAR I HUVUDSAK MED MIG/MAG-SVETSNING 

både robotiserad och manuell 
men vi utför även Tig- och CMTsvetsning (Cold Metal Transfer) 

 

  Maskinpark:                                                                                     
  Svetsrobot S4, Lägesställare x2 bordyta 1400*800. Strömkälla 500amp. 
  Svetsrobot S4 dubbel, Lägesställare x2 bordyta 2300*900. CMT. strömkälla 2st 400 amp 
  Manuella Svetsplatser 
  Okuma Euro Center V-50 Vertikal Fleropertionsmaskin 
  Klipp- och Bockmaskiner 
  Excenter, Svarv och Fräsar 

 
HLSvets AB  Parkgatan 15  842 33 SVEG  0680-714471 

info@hlsvets.se          www.hlsvets.se Välkommen!

JA MASKIN & REP
070-683 85 15

Öhnvägen 325, Strömsund

Vi reparerar 
Bilar • Lastbilar • Entreprenadfordon

• Blästring
• Lackering

• Däck
• Smide
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I år delar Flåsjöbygdens Vindkraftfond 
ut pengar för tionde året. Pengarna 
kommer från avtalet med Havsnäs Vind-
park och får användas för utveckling 
av turism, sysselsättning, infrastruktur 
samt kultur- och naturmiljö inom 
byarna Alanäset, Alavattnet, Havsnäs, 
Järilvattnet, Järvsand, Lövberga och 
Östra Havsnäs.

I februari gick styrelsen för Flåsjöbygdens 
Vindkraftfond igenom de senaste ansök-
ningarna och valde att stödja nio projekt:

Lövberga skoterklubb: Snöskoter. 122 000 kr
Järilvattnets byförening: 
Grillkåta. 160 000 kr
Alanäsets byförening: 
Golvmatta samt isolering till vind. 51 015 kr

Havsnäsbygdens skoterklubb: Verktyg, 
elverk, skotertillbehör. 45 000 kr
Järvsands byalag: Vedbod/förråd. 60 000 kr
Järvsands byalag: Marknadsbord samt elut-
rustning. 70 000 kr
Respektive förening: Reservdelar till 
hjärtstartare. 25 000 kr
Havsnäs bygdeförening: Översyn av 
elsystem i bystuga. 40 000 kr
Östra Havsnäs byförening: 
Förrådsbyggnad. 100 000 kr
Summa 673 015 kr

Strömsunds kommun anser att förslaget 
följer fondens syfte och stadgar. Formellt 
godkännande kan ges vid kommunstyrel-
sens sammanträde som enligt kalender 
ska hållas sista mars.

Lövberga skoterklubb, 
här representerad av Leif 
Thorpemo med hunden 
Roxy, får bidrag till en sko-
ter som används för att 
preparera klubbens sko-
terleder. 
Foto: Kicki Thorpemo

Flå s jöbygde n s  Vin d k r a f t f on d  
v i l l  d e la  u t  673  015  k r on o r

Strömsund 
Näsvägen 24 
Tel 0670-100 10, 070-663 85 23

Östersund 
Storlienvägen 40  
Tel 063-51 90 10, 070-310 66 61

www.nystromplatslageri.se



Ändrade behörighetskrav!
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Godkänd hälsokontroll enl.  

Mast- och Stolparbete (AFS 2000:6)

Ansök senast 17 maj!
Utbildningsstart 24 augusti

www.hjalmar.nu/vindkraft

YH Vindkrafttekniker
utbildning, Strömsund
• Utbildningslängd tre terminer
• Flexibla studier
• En tredjedel LIA (praktik)  

på vindkraftpark
• CSN-berättigad utbildning
• Studiebesök och nära samarbete med vindkraftbranschen
• Goda jobb- och karriärmöjligheter


