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Vindkraften ökar snabbt. Redan 
år 2023 kommer mer än 30 
procent av den el vi använder i 
Sverige vara vindkraft och om 

20 år förväntas andelen vara 50 procent. 
Då svarar de förnybara kraftslagen – sol, 
vind och vatten – tillsammans för 100 
procent av Sveriges elanvändning.

I framtidens elsystem fungerar vat-
tenkraften som ett batteri där vi lagrar 
energi och släpper på kraft då det inte 
blåser. Utöver det kommer den ökande 
elbilsflottan att fungera som rullande 
lagringsstationer. Lägg där till flexibla 
lösningar för elanvändning och vi får en 
trygg elförsörjning. 

Trots den ökade produktionen av vind-el 
kommer inte antalet vindkraftverk att 
öka - snarare minska. Det beror på den 
snabba teknikutvecklingen som gör att 
turbinerna blir allt mer effektiva. Idag 
finns ungefär 4 500 vindkraftverk i Sve-

rige, men uppskattningen är att Sverige år 
2040 kommer ha mellan 2000–4000 verk. 

Den tekniska utvecklingen har kapat 
priserna på vindkraft till hälften det se-
naste decenniet och kraftslaget är i dag så 
kostnadseffektivt att det kan byggas helt 
utan stöd. Klimatnyttan är enorm och 
om utbyggnaden löper på som förväntat 
beräknas vindkraften bidra till att halvera 
Sveriges koldioxidutsläpp till 2030.

Vindkraft ger arbetstillfällen. Först under 
byggnation och därefter behövs regelbun-
den service under de 30 år verken snurrar.  
Det finns goda exempel på att det kan 
medföra positiva förändringar i bygden; 
skolan öppnar igen och kundunderlaget 
till Handlaren blir tillräckligt stort för att 
butiken ska kunna ge den service som 
så många även i de mindre byarna är 
beroende av.

Att satsa på vindkraft är att satsa på 
en vinnare. För mig är det självklart att 

de kommuner som arbetar för en ökad 
vindkraftsutveckling ska få betalt för den 
klimatinsats de gör och för att de inspire-
rar andra kommuner. En uppmaning till 
våra politiker är därför att vindkraftens 
fastighetskatt, som idag går till staten, 
istället ska gå till kommunen. Det vore en 
tydlig konkretisering av stadsministerns 
regeringsförklaring från september med 
avslutningen ”Tillsammans ska vi ställa 
om vårt samhälle – för klimatets skull, för 
Sveriges skull”. 

Jag vill dock göra ett förtydligande: 
”För hela Sveriges skull”.

Vindk ra f t  f ö r  h e la  Sve r ige s  sk u ll

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.

Annons ▼

ÖSTERSUND 
Solenergi, smarta hem 
och elbilsladdningar. 
Trots att Nordins El är 
ett av Östersunds äldsta 
elinstallationsföretag, så 
tar man sats mot framti-
den som få andra. – Vi 
vill alltid ligga i fram-
kant, säger Anders 
Westin, vd och ägare.
Nordins El är i grunden ett fa-
miljeföretag som bildades 1970 
och då hade en anställd. I dag 
har företaget 33 anställda på el-
sidan och åtta som jobbar med 
fiber.

Anders Westin klev in i 
Nordins El år 2016 som an-
ställd VD – och köpte företaget 
tillsammans med två kollegor i 
december 2018.

Det blev på många sätt start-
skottet på någonting nytt. Den 
strategi som antogs handlade 
om att vårda och utveckla ba-
sverksamheten inom service 
och elentreprenad men också 
att växa inom nya teknikområ-
den, som till exempel säkerhet 
och solenergi.

– Vi hade inlett en process 
med att satsa på solenergi och 
elbilsladdning. Det var så kul 
att se hur personalen var med 
på det tåget när vi antog den 
strategin tillsammans. Och i fjol 
grundade vi ett helägt dotterbo-
lag som heter Nordins sol och 
fiber, berättar Anders Westin.

Vill du som kund ha sol-
paneler på din anläggning, så 
sköter Nordins hela processen 
– från start till mål.

– Allt handlar om att du ska 
känna dig trygg som kund. Vi 
gör en investeringskalkyl och 
ser över hela elanläggningen för 
att optimera allting ur ett ekono-
miskt perspektiv. Vi levererar, 
projekterar, installerar, driftsät-
ter och utbildar även dig som 
kund för att du ska kunna sköta 
anläggningen. Vi hjälper också 
till med bidragsansökningarna, 
berättar Anders Westin.

Nordins El har många kun-
der på fastighetssidan, där de 
också hjälper till att ordna 
helhetslösningar för solel, el-
bilsladdning och effektoptime-
ring. Allt för att framtidssäkra 
anläggningen på ett tryggt och 
ekonomiskt hållbart sätt.

En annan uppskattad tjänst 
är energikartläggningen, som 
kan spara mycket pengar för 
kunden.

– Hälften av elräkningen be-
står av fasta avgifter. Men det 
många inte tänker på är att du 

till exempel kan sänka din hu-
vudsäkring, vilket sparar myck-
et pengar. Vi hade en kund som 
gjorde en årlig besparing på en 
halv miljon på att säkra ner.

Målsättningen inför framti-
den är solklar.

– Vi vill vara den trygga 
partnern för kunden. Vi har 
sammanfattat det i tre ledord 
– Engagemang, Omtanke och 
Kvalité. Det genomsyrar allt vi 
tar oss för, säger Anders Westin.

Anrika Nordins El tar sats mot framtiden: 

“Sola – Ladda – Kör”

Nordins El har riktat in sig på förnybar energi och har hög kompetens bland annat inom helhetslösningar för elbilsladdning. Foto: Sandra Lee Pettersson.

Nordins El är en 50-åring som tar rejäl sats mot framtiden. Den nya ägartion med Erik Johansson, Anders 
Westin och Peter Nordström har breddat företagets spetskompetens, som nu omfattar allt från solanläggningar 
till helhetslösningar för elbilsladdning. Foto: Sandra Lee Pettersson.

CHARLOTTE UNGER LARSON
 VD SVENSK VINDENERGI OCH 

AFFÄRSUTVECKLARE PÅ 
VINDKRAFTCENTRUM
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Frans Nilsson från Frösön beskriver sig 
som en klättringsintresserad hantver-
kare. Han gillar att laga vindkraftblad, 
och är expert på rope access, att ta sig 
till arbetsplatsen med hjälp av rep.

– Det är en utmaning att jobba i Västerbot-
ten nu, när det är +2 grader på morgonen. 
Inspektioner kan vi göra även på vintern 
om det inte är risk för is. Men det kan inte 
vara kallare än +10 grader när vi ska laga 
blad, förklarar Frans under en fikarast.

Ofta är det just is från bladen som har 
orsakat hål och revor, eller så kan det 
uppstå slitageskador av sand och andra 
partiklar i vinden. Skadorna lagas med 
härdplast, epoxy och polyester. Frans 
gör det hängande i rep väldigt högt över 
marken, ofta omkring 60-100 meter. Om 
det har blivit större skador, exempelvis att 
blixten har slagit sönder bladet så kan man 
behöva ta ner det för reparation eller byta 
ut det.

Frans skolade om sig till energitekniker 
med inriktning mot vindkraft i Varberg 
2008. Efterfrågan på personal var stor, så 
han fick börja jobba som servicetekniker 
medan han fortfarande gick utbildningen. 
2014 erbjöds han jobb som bladreparatör. 
Då kom klättringsintresset till fördel.

– Man kan använda skylift eller en mo-
bil plattform, men det kan ta en hel dag 
att sätta upp den bara för att laga en pyt-
teliten skada. Reparbete, rope access, är 
ett etablerat arbetssätt i Storbritannien, 

särskilt i storstäder och på oljeplattfor-
mar, men i Sverige är det relativt nytt. Det 
finns en europeisk standard, IRATA, och 
tre kunskapsnivåer: Level 1 är grundnivå  
och Level 3 är instruktör. Det är ungefär 
som att ta körkort. Först gör man fem da-
gar utbildning med instruktör och sen är 
det examination. Gör man misstag under 
examinationen så blir man inte godkänd. 
Sedan behöver man minst 1000 arbetstim-
mar i rep för att kunna avancera till nästa 
nivå, berättar Frans.

– Alla som ska jobba på hög höjd måste 
dessutom ha läkarintyg och certifikat från 
GWO, global wind organization.

– Vi använder alltid dubbelt av all 
utrustning och dubbla fästpunkter, gör 
riskanalyser för varje uppdrag och övar 
regelbundet på att rädda varandra. Det 
farligaste vi gör är att åka så mycket bil, 
konstaterar Frans.

En period drev Frans och hans kom-
panjon ett företag med anställda. Under 
den perioden hade de bland annat upp-

drag i Australien. I takt med att efterfrågan 
på deras tjänster ökade blev det mer admi-
nistration och de valde så småningom att 
sälja bolaget. I dag är de anställda av WPS 
Sweden.

Frans och kollegorna reser över hela 
Sverige. Även om repklättrande bladre-
paratörer inte är så många så finns det 
intresse.

– Vi har en praktikant från Strömsund 
med oss, berättar  Frans.  

KARIN JOHANSSON

Fra n s  r e pa r e ra r  r o t o rb la d  på  p la t s

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

Inbjudan till samråd  
enligt miljöbalken
wpd Scandinavia AB undersöker möjligheten att uppföra 
en vindpark om maximalt 15 vindkraftverk med en 
totalhöjd om högst 290 m på höjdområdet Bleka, 
beläget i Strömsunds kommun och Jämtlands län. 
Projektområdet är beläget ca 30 km nordost om 
Strömsund, mellan Rossön och Backe.

För att svara på frågor, informera om och inhämta 
synpunkter på projektet inbjuder wpd markägare, 
företag, organisationer, ideella föreningar, enskilda 
berörda och allmänheten till samrådsmöte enligt 
miljöbalken, ellagen och kulturminneslagen.  
Samrådet avser den tänkta vindkraftsparkens lokalise-
ring, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

Efter önskemål bjuder vi in till öppet samrådsmöte den 
19:e oktober kl. 18.00 i Rossöns Folket Hus. På 
grund av restriktionerna gällande Covid-19 behöver 
ni föranmäla er via mejl till projektledaren:  
m.weinholm@wpd.se alt på telefon, 08-501 091 73,  
dit ni även kan ställa frågor och beställa material. 

Synpunkter på den planerade verksamheten lämnas 
helst skriftligt via ovan mejl eller post.  
Märk yttrandet: “Bleka samråd”. Adress: wpd Bleka AB, 
Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm.

Vi har förlängt datumet och vi behöver dina synpunkter 
senast den 15 november 2020 för att de ska hinna 
beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samråds-
handlingen samt ytterligare information finns även på 
www.wpd.se/bleka.
 
Välkommen!

Få ut det mesta 
och bästa av ditt 
skogsägande
Nu finns vi över hela norra Sverige, för lokal kunskap 
och ett personligt bemötande. Genom att erbjuda  
kunskap och tjänster ökar vi värdet på din skog - 
idag och i generationer framåt. 

Kontakta en skogsinspektor nära dig.

norraskog.se

Vi flyttar tillfälligt för att 
bygga om för framtiden 
På grund av ombyggnation flyttar vi den 21 september  
till Armégränd 5 på Stadsdel Norr i Östersund.  

DU KAN ALLTID NÅ OSS VIA:
• Vår webbplats www.lfz.se 

• Meddelandefunktionen på Mina sidor,    
     Internetbanken eller i mobilappen

• Vår e-postadress info@lfz.se

• Vårt telefonnummer 063-19 33 00

Här är vårt tillfälliga kontor. 
Parkering hittar du från 

Jägarvallsvägen eller Litsvägen.

Vi flyttar tillfälligt.

Kundentrén är fortsatt stängd för spontana 
besök på grund av covid-19, men den 1 oktober 
öppnar vi vår Coronaanpassade kundentré på 
Armégränd 5. Då är du varmt välkommen att 
besöka oss som vanligt igen, men på en  
ny adress. 

Frans Nilsson har arbetat med 
bladreparationer sedan 2014.

En repmoped är en vinsch som är godkänd för persontransport, och med den går det att åka 
från marken. Det är väldigt tungt att klättra med full utrustning.
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Nu när Vasa Vind startar den tredje byg-
getappen i området – i Raftsjöhöjden 
den här gången – är Kerstin Johansson 
och Stefan Karlsson i Gåxsjö väl 
införstådda med både byggprocessen 
och vilka behov som kan uppstå.

– Vi hjälper till med det som behövs, säger 
Kerstin.

Deras företag Högt, Hett och Säkert 
och Karlssons Kök & Bar är inrymda i 
en före detta skola och lärarbostad mitt 
i Gåxsjö. Kärnan i verksamheten är kon-
ferenser, kurser, boende och mat. När 
vindkraftutbyggnaden inleddes 2016, först 
i Munkflohögen och sedan i Åskälen, 
breddades utbudet med extratjänster som 
kontorslokaler, städning, omläggning av 
däck på gästernas hyrbilar och uthyrning 
av allt möjligt, som spis, släpvagn eller 
smörjutrustning.

– Vi säger aldrig nej! Det är väl därför 
vi klarar oss, säger Kerstin med ett skratt, 
innan hon blir allvarlig och förtydligar:

– Vi vet vad vi vill och inte, eftersom vi 
provar allt. Då lär man sig också att ”det 
där ska vi inte hålla på med”.

Det märks att Kerstin och Stefan gillar att 
träffa människor och att ge service. Gäs-
terna bidrar ofta med oväntade perspektiv 
i vardagen.

– Vi drev en lunchrestaurang med 
svensk husmanskost i servicebyggnaden i 

Åskälen. Många av montörerna var syda-
frikaner. En dag hade Kerstin gjort ugns-
bakad falukorv. När de lyfte på locket så 
kom det: ”Oh shit! Is this snake?!” (Är det 
orm?!), berättar Stefan.

– Men i somras fick jag lite av en chock 
när journalister från Stockholm var här 
och frågade: ”vad gör ni som bor här 
uppe?”. Folk jobbar förstås, vad tror ni?!, 
säger Kerstin.

Vindkraftbygget ger en stabil intäktskälla 
under en längre period. Det är välkommet, 
särskilt efter ett år som detta när inget va-
rit sig likt. Kerstin och Stefan har ägnat sig 
åt en del utvecklingsarbete. Bland annat 
har de byggt om den gamla gymnastiksa-
len till bostad och fått betydligt närmare 
till jobbet. Nyligen åkte de drygt 80 mil för 
att hämta en mangel. Nu kan gästerna få 
krispiga, släta lakan och Kerstin och Ste-
fan spar en massa tid genom att mangla 
borddukar istället för att stryka dem.

Ute på gården har en låg, vit byggnad 
kommit till i sommar. Även det huset föl-
jer återbrukstemat.

– Det är ett klimatsmart hus av kors-
limmat trä, en prototyp som har stått 
utanför Högskolan i Gävle. Vi fick möjlig-
het att leasa huset av tillverkaren Lignus 
Housing. Det var ett snabbt sätt för oss att 
kunna erbjuda bra dubbelrum, och drift-
kostnaderna blir låga eftersom huset är så 
välisolerat, säger Stefan.

Huset har tillfälligt bygglov i fem år och 
de första gästerna checkar in 22 septem-
ber.

– Vi har alltid många idéer och folk blir 
oroliga: ”Hur går det här nu då?”. Men vi 

undrar inte så mycket. Sådant här går inte 
att räkna på, man måste göra för att få 
veta, säger Kerstin.  

Ke r st in  o ch  St e f a n  vå ga r  t e st a  idé e r

Kerstin Johansson och Stefan Karlsson har investerat i nya lägenheter för uthyrning.

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

www.jamtvind.se 

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

Mors� Forno

J�tul 
Terrazza XL

Mors� Forno ugn

J�tul 
Terrazza 

www.eldabutiken.se
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

Eldabutiken Åre  Handelshuset i Såå   |   tel. 0647-511 16    

’Erbjudandet gäller 1-30 april 2020. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.  För mer information om avbetalningslösningar kontakta din Eldabutik.

20% 
rabatt på 

Installations-
arbeten*

Funderar du på 
att installera en 
kamin hemma? 

Vi erbjuder nu
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Sedan i början av juli är de elva vind-
kraftverken på Bröcklingberget i Bräcke 
igång och levererar el. Tidigare i våras 
hotades den redan försenade starten 
men en snabb insats från turbinleveran-
tören räddade det hela.

– Själva installationen av vindkraftverken 
skulle ha skett på barmark redan förra 
året men blev av olika skäl försenat, vilket 
innebar att vindkraftverken fick resas efter 
att det hade blivit vinter, med allt vad det 
innebar, berättar Steve Renström som va-
rit projektledare under byggnationen.

– När sedan coronapandemin kom i 
våras drabbades bland annat anställda hos 
vår turbinleverantör, som då lyckades med 
det nästan omöjliga. Efter bara en veckas 
driftstopp kunde de komma igång med sin 
produktion igen.

Bygget av vindkraftverken på Bröck-
lingberget startade under hösten 2018. 
Finansieringen har skett med fondmedel 
från en av de största fonderna för landba-
serad vindkraft i Europa.  De elva vindtur-
binerna förväntas ge en normalårsproduk-
tion på 160 GWh.

På Bröcklingberget har det använts 
en speciell grundläggningsmetod som 
inneburit att mängden av betong minskat 

avsevärt. Samtidigt minskar även koldiox-
idbelastningen med över 2011 ton.

– Tack vare berggrundens kvalitet i 
Böcklingberget har nio av de elva vind-
kraftverkens fundament kunnat förankras 
direkt i berget. I och med har det där kun-
nat sparas från normala 500 kubikmeter 
till 50 kubikmeter betong per vindturbin. 
Det är enbart de två ytterligare vindkraft-
verken som krävt den normala åtgången 
av betong.

De boende runt Bröcklingberget har 
varit överlag positiva till både projektering 
och byggnation av de elva vindkraftver-
ken. Avtalet kring fördelningen av kom-

mande bygdemedel är dessutom under-
tecknat och klart. Byggnationen har under 
tiden inneburit en hel del uppdrag för så-
väl lokala entreprenörer som inkomst för 
det lokala näringslivet.

Även om leveransen av el nu är i full 

gång ut på riksnätet finns en del finjus-
teringar kvar att åtgärda, som vissa be-
siktningsanmärkningar. Dessa görs dock 
under kortare stopp och är inget som kon-
sumenter märker något av.

THÉRÈSE JUEL

Nu  le ve r e ra r  v in dk ra f t ve r k e n  
på  B r öck l in gbe rge t

ÄNTLIGEN KOMMER DEN! 

FLIS 
Kvarnmon

A
B

BIOENERGI 

Intresserad?
KONTAKTA 
Oskar Kallström 
073-0510556
oskar@kvarnmon.net
www.kvarnmon.net

VI LEVERERAR 
flis av hög kvalitet.
VI KÖPER
bränsleved, träddelar och grot.
VI FLISAR 
ditt material.
VI RÖJER 
vägar och byar.
VI GALLRAR, SLUTAVVERKAR 
din skog.

I höst startar vi vårt nya Chippertruck-koncept.
Med Eschlböck Biber Powertruck Vican 92 blir vi:

MER FLEXIBLA  
Vi blir mindre avståndsberoende.
Biberpowertruck kan dra eget flisläp.
Utmärkt till både skogsflisning och terminalflisning.

STARKARE
Med 750 hästkrafter och trummans vikt på 
över 2,5 ton får vi hela 40% högre kapacitet. 

HÖGSTA KVALITÉ!
Beprövad byggnation med bland annat 
patenterade lösningar för växellåda och kylsystem.
Trumhuggen har olika såll, kan leverera flis 
som passar både till stora industripannor
och små pannor gårdspannor. 

MILJÖVÄNLIGARE
Minskad bränsleåtgång vid både 
flisning och transport.
Vårt nya huggekipage uppfyller
miljöklassen EURO 6D.

 Välkommen med din förfrågan.

JN Solar säljer nätanslutna solcellsanläggningar för 
elproduktion till företag och privatpersoner 

Vi har byggt solcellsanläggningar i Jämtland sedan 2012 

JN Solar har fram till idag levererat över 700 anläggningar
           och levererat över 40000 solcellspaneler 

Självklart hjälper vi till med allt från bidragsansökningar till 
projektkalkyler och installation. Tveka inte med att höra av dig 

till oss för mer information eller för att få en fri offert 

Läs mer om oss och vad vi erbjuder på jnsolar.se

Kontakt: 
Sven, 070-662 98 02

info@jnsolar.se

JN Solar
solcellsanläggningar

MINSKA DINA ELKOSTNADER

SATSA PÅ SOLCELLER!

Steve Renström har varit projektledare un-
der bygget på Bröcklingberget. Han arbetar 
nu med nya projekt.

På Bröcklingberget i Bräcke är nu elva vindkraftverk i full drift sedan början av juli.
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Vad gör en jetmotor för nytta i en 
container? Ja, i bästa fall runt 45 000 
kilowattimmar el och 70 000 
kilowattimmar värme i månaden 
från avloppsslam. Mats Gustafssons 
senaste biogasbygge installeras nu på 
ett reningsverk i Lillehammer.

– Det här är ett kraftvärmeverk som klarar 
så låg metanhalt som 15 procent, och ett 
flöde på 40-50 kubikmeter gas i timmen. 
Om de maxar så får de ut 65 kilowatt el 
och 100 kilowatt värme samtidigt, förtyd-
ligar Mats.

Mats Gustafsson är expert på småskalig 
biogas. Den första anläggningen byggde 
han 2009 på familjens mjölkgård i Ytter-
gärde i Oviken. Totalt har han nu pro-
jekterat 15 biogasanläggningar i Sverige, 
Norge och Tanzania.

En gård som producerar biogas använ-
der det mesta av energin för eget behov. 
I anläggningen finns en panna som ger 
värme, och en motor som ger el. När Mats 
projekterar gårdsanläggningar så ingår 
vanligen en fyr- eller åttcylindrig bilmotor. 
Eventuellt överskott av el säljs via nätet.  

I det här fallet är kunden ett kommunalt 
reningsverk vilket innebär en del skillna-
der. Mats valde därför en annan motortyp, 
som är vanlig i flygplan och på oljefält.

– En förbränningsmotor går dåligt om 
metanhalten sjunker under 45 procent. 
Den här går att köra på 15 procent metan 

och kan effektregleras mellan 10 och 100 
procent last. En turbin blir dyr i inköp ef-
tersom den behöver en kompressor, men 
väl i drift behöver den sällan servas, säger 
Mats.

Han föredrar att installera alla kompo-
nenter i en container som levereras färdig 
att bara koppla in på gas-, el- och vär-
meledningar. En av anledningarna är att 
det annars skulle gå mycket tid till resor 
och att arbetsleda hantverkare på varje ny 
plats. Nu har han ett nära och bra sam-
arbete med Nordsamverk och PE-teknik 
i Östersund.

– Det är fantastiskt vad man kan få in i 

en container om man planerar ordentligt, 
och det blir oftast billigare för köparen än 
att bygga själv, säger Mats.

Containern som han nu har skickat till 
Lillehammer är 12 meter lång och har tre 
rum. I ena änden, där biogasen kommer 
in, finns ett kolfilter som tar bort rester av 
svavelväte, och en kompressor som höjer 
trycket på biogasen från 0,25 till 6 bar. I an-
dra änden finns jetmotorn. Den som hade 
förväntat sig att få se en stor, blänkande 
maskin blir besviken. Här syns bara en grå 
låda med en display. I rummet i mitten 
finns alla elinstallationer, en anläggning 
som gör kylvatten för att få bort fukt ur 

rågasen, samt styrsystemet som Mats kan 
övervaka och fjärrstyra via webben. Allt är 
byggt med dubbla säkerhetssystem.

– Styrrummet har övertryck i ventila-
tionen och de andra rummen har under-
tryck för att det inte ska kunna läcka in 
gas. Väggarna är helt täta. Fläktar och 
armaturer är explosionsklassade. Allt är 
jordat, även kabelskenor. Det finns senso-
rer som stänger ner systemet om de upp-
täcker läckage, beskriver Mats.

Anläggningen är värd ungefär 3,3 mil-
joner norska kronor. Och Mats har börjat 
projektera ännu en anläggning som ska till 
Norge.

Ma t s  k r a f t vä rm eve r k  r ym s i  e n  lå da

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 pågående projekt i kommunerna Ström
sund, Dorotea och Sollefteå, se: www.mittvind.se

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

PärOla Säterhall, vice vd:  
p.o.saterhall@mittvind.se

Mittvind i Sverige AB • Forsvägen 24, Täby   

Vi gör  
Sverige  
lite mer  
elektriskt!

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

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

Strömsundsvägen 3 Ramsele • Månd-fred kl 07-17

Mycket  
under samma tak!

Skyddskläder
Skyddshandskar
Skyddsskor

Solrosfrö, talgbollar, 
nötter, fågelhus,  
hund- och kattfoder 
samt tillbehör

Djurfoder och  
lantbrukstillbehör

Smörjoljor
Hydraulik
Aga Gas
Hyrsläp m m

Pellets småsäck/
storsäck och värmelogs

Även utkörning

Vinterdäck

Servicebil för  
de tunga jobben

m fl

www.stromsundshyresbostader.se
Storgatan 19 Strömsund
0670-169 55

Vill du ha hjälp med  Vill du ha hjälp med  
att klippa gräsmattan?att klippa gräsmattan?

Flytta till oss!Flytta till oss!

Mats Gustafsson bygger ett kraftvärmeverk i en 40-fotscontainer.   Jetmotorn behöver en kompressor.



vindkraft & förnybart12 Nr 2 2020

Om svenska fordon ska bli fossilfria 
till 2030 så fattas nu cirka 60 terawat-
timmar förnybar energi – mer än vi 
redan har. Alltså krävs en fördubbling 
av förnybar energi inom 10 år. Karin 
Ahlberg Eliasson hoppas att åtminstone 
en del ska komma från lokal biogas.

– Vi har sådan potential! Svensk biogas 
skulle kunna stå för 14 terawattimmar. I 
dag utnyttjar vi 2 terawattimmar. Proble-
met är att det är svårt att få lönsamhet, 
konstaterar Karin.

Karin har doktorerat på biogasproduk-
tion från gödsel. Nu är hon vd och lant-
bruksrådgivare vid Hushållningssällskapet 
i Jämtlands län, så tiden för forskning är 
begränsad men inte helt borta. I en källare 
på Grönt center i Ås finns ett litet lant-
brukslabb där Karin kan göra biogastester.

– Hushållningssällskapet utvärderar be-
fintliga biogasanläggningar i Sverige och 
jag har uppdraget att besöka de 9 gårds-
anläggningar som finns i länet. De är duk-
tiga på att producera energi. Att besöka 
gårdarna är det roligaste jag vet och jag lär 
mig nåt nytt varje gång, säger Karin.

Gårdarna i länet producerar biogas av 
gödsel, och genererar värme och el till sina 
egna fastigheter. Dessutom ökar värdet på 
gödseln genom rötningen då näringen blir 
mer tillgänglig för växter och vissa ogräs-

frön dör. Tyvärr krävs en dyr anläggning 
för att rena biogasen till fordonsgas. An-
nars hade man ju kunnat tänka sig att varje 
by med ett lantbruk även skulle kunna ha 
ett tankställe.

– Gårdsbiogas är en liten företeelse i 
Sverige; det finns 55 anläggningar totalt, 
och bara de största producerar fordons-
gas. Skulle vi ta vara på all gödsel så be-
hövs 2000 anläggningar på gårdsnivå, 
men utvecklingen hindras av kostnaderna 
i förhållande till vad producenten kan få 
betalt. Det behövs billigare komponenter, 
mer kunskap och effektiva lösningar för 
att göra det lönsamt, säger Karin.

Här i länet produceras fordonsgas bara på 
en plats. Östersunds kommun driver en 
biogasmack vid reningsverket i Göviken 
där vem som helst får tanka sin bil.

– Biogas är ett av de bästa drivmedlen 
för fordon och har dubbel klimatnytta, det 
resulterar i mindre metanutsläpp och det 
ersätter fossilt bränsle, säger Karin.

Karin träffar lantbrukare som vill bygga 
men kalkylen visar oftast att investeringen 
inte går att räkna hem. Gårdarna behöver 
inte så mycket värme, och att göra el till 
försäljning är med dagens pris inte håll-
bart. Ekvationen kan bli bättre för den 
som ligger nära en industri med stort vär-
mebehov, eller ett bostadsområde.

– Det finns nog ingen som har dissat 

så många biogasidéer som jag. Man måste 
räkna på förutsättningarna i varje enskilt 
fall. Det är inte säkert att det är den som 
har flest kor som tjänar på biogas. Det kan 
vara grönsaksodlaren mellan mjölkgården 

och grisgården som får bäst ekonomi på 
en anläggning, utifrån sitt behov av energi, 
exemplifierar Karin.

KARIN JOHANSSON

Ka r in  se r  po t e n t ia l  i  b ioga s

Behörighetskrav:
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Godkänd hälsokontroll enl.  

Mast- och Stolparbete (AFS 2000:6)

Utbildningsstart  
augusti 2021

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

Radiotelefon som 
fungerar när  
andra telefon
system slås ut

Beställ från vår webbutik: 
www.westel.se

Järnvägsgatan 1C Dorotea
010-410 33 00

info@westel.se
www.westel.se facebook.com/WestelTelefoni

• 100% utomhustäckning inom  
vår region

• Nås via vanligt telefonnummer
• Genererar låga samtalsavgifter
• Plus mycket mer!

Telefoni med garanterad täckning
Här har vi ett mobilnät som inte har avbrott, benbrott eller inbrott!

Vi tillverkar mätmaster 
och kringutrustning för  
vindprojektering och 
power curve-mätning. 

Masterna är designade 
enligt IEC norm, 
robotsvetsade och 
CE-märkta. 

Tillverkade i Norrland, 
av svenskt stål, för 
nordiskt klimat. 

Mätmaster för  
vindprojektering

www.cuedee.com
Sikeå 58, Robertsfors
0934-153 10

Platsledning och 
kontrollansvar  
vid vindkrafts
etableringar

www.soviva.se • 070244 81 52

Montana 680
Handburen GPS som tar 
dig dit du vill
•NY GPS och GLONASS. 
Snabbare och bättre  
satellitpositionering

• 4-tums, utomhusoptimerad, vändbar skärm.  
 Bästa visningen på Garmins största handhållna skärm,  
 för tydlig läsbarhet i alla förhållanden.
•  NY Mycket förinstallerat innehåll medföljer. 250 000  
 geocacheplatser från Geocaching.com och 1 års  
 kostnadsfria BirdsEye-satellitbilder1.
•  NY Ny spårhanterare läggs till för bättre användar- 
 upplevelse och mer kontroll.
•  NY 8 MP-kamera. För högupplösta geotaggade bilder.
• Den mest mångsidiga navigeringen, överallt.  
 Funktioner, skärm och monteringsmöjligheter med  
 överlägsen mångsidighet.
• Barometrisk höjdmätare och treaxlad kompass.
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Vi arbetar 
med mobil-
telefoner, 

mobilradio,  
mobildata,  

navigations- 
utrustning,  

alkolås, 
backkamera, 
körjournal 

billarm, 
bilstereo 

m.m...

Välkommen  
till oss!!!

Fagerbacken 66, Östersund • 063-57 48 00

3M Peltor WS Alert XP
FM-radio med suverän mottagning. Via Bluetooth® talar 
du i mobiltelefon eller strömmar musik. Samtidigt som du 
skyddar din hörsel har du en oöverträffad medhörning.
Med hjälmfäste passar den vissa huggarhjälmar direkt.

Fastighetskartan Prime
En extremt detaljerad topo-
grafisk digital karta. Du väljer 
fritt vilket område du vill köpa. 
Ladda ner kartan direkt från 
garmin.se till din GPS eller till 
ett SD-kort.

Vi har lösningen på  
ditt företags moderna  

kommunikations
problem!
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Välkommen  
till oss!!!

Fagerbacken 66, Östersund • 063-57 48 00

3M Peltor WS Alert XP
FM-radio med suverän mottagning. Via Bluetooth® talar 
du i mobiltelefon eller strömmar musik. Samtidigt som du 
skyddar din hörsel har du en oöverträffad medhörning.
Med hjälmfäste passar den vissa huggarhjälmar direkt.

Fastighetskartan Prime
En extremt detaljerad topo-
grafisk digital karta. Du väljer 
fritt vilket område du vill köpa. 
Ladda ner kartan direkt från 
garmin.se till din GPS eller till 
ett SD-kort.

Inget internet där du är?  
Fungerar inte mobilen som den ska?
Vi har både permanenta och tillfälliga lösningar!

Vi har det ni inte har:

Fagerbacken 66 Östersund
063-57 48 00 • www.mrc.se

Radio Rex AB
Edevägen 9 Hammerdal
0644-711 54 • wiksmobler.se

Höstnyheter i butiken!Höstnyheter i butiken!

28 500:-
Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. utvalt 
sängben (fyrkant svängda ek 12 cm). Få 
bäddmadrass Style Design 180x200 cm på 
köpet. Värde 10 980:-

Gäller t.o.m. 30 nov. Kan ej komb. med andra erbj.

28 500:-
FAMILY PLUS Kontinentalsäng
Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. utvalt sängben 
(fyrkant svängda ek 12 cm). Få bäddmadrass Style 
Design 180x200 cm på köpet. Värde 10 980:-

Gäller t.o.m. 30 november. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Fåtölj Conform Gaga Bokhylla Actona SeafordDags att plocka fram 
merinoullsmössorna från 
Dinadi.

Vi har stängt den 25–28/9

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.

Karin Ahlberg Eliasson kan testa olika substrat och recept, och se hur väl processen fungerat 
genom att mäta hur mycket metan som finns kvar i rötresten.
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Under senare år har företaget OX2 
förverkligat projekt om flera tusen 
megawatt i både Norden och Europa. 
Just nu fortlöper deras arbete med 
att färdigställa 53 vindkraftverk på 
Åndberget, sydväst om Lillhärdal. Trots 
de hot som coronapandemin fört med 
sig under våren har inte den lagda 
tidsplanen blivit hindrad på något sätt.

– Vi håller den tidplan som är lagd. Just nu 
och under den kommande hösten håller vi 
på och gjuter vindkraftverkens fundament, 
berättar Björn Olofsson som är projektle-
dare.

Tack vare Åndbergets beskaffenhet 
kommer 17 av de 53 vindkraftverken att 
bli förankrade direkt i berget vilket sparar 
in på både mängden av betong och belast-
ningen av koldioxid.

Vindkraftprojektet Åndberg inleddes 
redan under förra året med att avverka 
skog och bygga lämpliga vägar. Björn 
Olofsson har under de senare 8 åren varit 
inblandad i flera vindkraftsparker i Norr-
botten där varje projekt har sin utmaning.

– I det här projektet har utmaningen 
främst varit att ta hänsyn till naturmiljö 
och kulturbyggnader som exempel olika 
fäbodvallar. Vägarna får gå som serpenti-
ner och en del snurror har vi flyttat. Det 
är väldigt mycket arbete nedlagt på det. 
Vi har engagerat tre konsulter som följer 

verksamheten kontinuerligt. De inven-
terar och märker ut skyddade områden i 
naturen, och allt sker under överinseende 
av länsstyrelsen, berättar Björn.

Monteringen av vindkraftverken planeras 
att börja 2021. Den totala höjden på varje 
vindkraftverk blir 180 meter. Den blivande 
vindkraftsparken beräknas producera 800 
GWh vilket motsvarar 5000 kilowattim-
mar per år för 160 000 hushåll.

Vindkraftparken finansieras av franska 
Ardian via eNordic och Skelleftekraft har 

Åndbe rge t  h å l le r  t id p la n e n

Edsele 
Såg AB 
www.edselesag.se 

Tänker du avverka? 
Kontakta Sören: 
070-318 55 46
soren@edselesag.se

• 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

h
s
td

www.arise.se

 Vi utvecklar förnybar energi 
för en hållbar framtid!
Vår affärsidé är att vi ska vara den självklara partnern för investerare 

i vindkraft genom att skapa mervärde genom hela livscykeln. Vi ska 

maximera värdet av vår gröna elproduktion genom professionell drift, 

förvaltning, försäljning och finansiering.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

Sikås, Hammerdal | 0644-64 32 10
www.stabil.se | kontakt@stabil.se

• Stängsel
• Grindar

• Hundgårdar
• Maskinskydd

STÄNGSEL

Vi hjälper dig!
Avloppsstopp?

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

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

J & E Pettersson Åkeri i Stugun
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

köpt en tredjedel av elproduktion. Det är 
OX2 som bygger.

Förra året instiftade Deloitte i samar-
bete med Nasdaq utmärkelsen Sweden’s 
Best Managed Companies. En oberoende 
jury har fått välja ut 18 företag och för an-
dra året i rad är OX2 med bland de utvalda 
företagen som ansetts uppfylla kriterierna 
för strategisk inriktning, operationell ka-
pacitet, företagskultur och ekonomisk 
utveckling.   

THÉRÈSE JUEL

Björn Olofsson, projektledare

Armering pågår av fundamentet för ett av 53 vindkraftverk på Åndberget, sydväst om Lillhärdal. Foto: Joachim Lagercrantz
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Jämtkraft ingår i ett projekt som 
undersöker om det går att producera 
flygbränsle vid kraftvärmeverket i 
Lugnvik utanför Östersund. Koldioxid 
från skorstenen ska blandas med vätgas 
och via en process kunna ge fem procent 
av Sveriges behov av flygbränsle. Nu 
börjar det närma sig rapport.

– Det här ett fantastiskt projekt. Det är 
världsunikt att vi omvandlar energi från 
skogen, vinden, vattnet och solen till el 
och värme och snart kanske även till flyg-
bränsle, säger Ulf Lindqvist som är chef 
för värmeproduktion vid Jämtkraft.

I kraftvärmeverket i Lugnvik bränns 
bark, spån och träflis för att generera el 
och fjärrvärme. Mängden koldioxid som 
släpps ut från kraftvärmeverket avgör hur 
mycket flygbränsle som potentiellt går att 
producera. Inför projektstarten uppskatta-
des att 140 000 ton koldioxid kan räcka för 
att producera 100 000 ton bränsle, vilket 
motsvarar cirka fem procent av flygbräns-
let som årligen tankas i Sverige.  

Projektet som leds av IVL Svenska Mil-
jöinstitutet i samarbete med bland andra 
Chalmers i Göteborg och Lunds univer-
sitet har fått 4,5 miljoner från Energimyn-
digheten och Jämtkraft står för 1 miljon 
kronor. Desirée Grahn vid IVL Svenska 
Miljöinstitutet ingår i projektgruppen.

– Vi gör beräkningar och skapar en skiss 
över hur produktionslinjen skulle kunna se 
ut, vilken storlek och vilka tekniker som 

kan vara aktuella, och hur allt kan hänga 
ihop. Experter vid Chalmers och Lunds 
universitet tittar på produktionsprocesser, 
energi och materialflöden, säger Desirée 
Grahn.

Första steget i processen är att fånga in 
och lagra koldioxid från kraftvärmeverket. 
Runtom i världen finns olika idéer om hur 
det kan gå till. En metod är att tillsätta nå-
got ämne vid förbränningen, och en annan 
är att placera ett skumfilter i skorstenen.

Där kommer Chalmers process att an-
vändas, eller det som Lunds universitet tit-
tar på – en Fischer-Tropsch-process. Den 
uppfanns i Tyskland på 1920-talet och 
innebär förgasning av råvara som innehål-

ler grundämnena kol och väte. 
Det andra steget i processen är att göra 

drivmedel. Det kan man exempelvis göra 
via Fischer-Tropsch-processen som upp-
fanns i Tyskland på 1920-talet. Processen 
innebär förgasning av råvara som innehål-
ler grundämnena kol och väte. I det här 
fallet skulle råvarorna alltså vara koldioxid 
från skorstenen och vätgas som spjälkas 
från vanligt vatten med hjälp av förnybar 
el. Bränslet som utvinns blir då helt fossil-
fritt och dessutom giftfritt, till skillnad från 
vanligt jetbränsle. I projektet är definitio-
nen ”hållbart förnybart flygbränsle”.

Tekniken att göra dessa tre steg finns 
men har inte tidigare kopplats ihop på det 

här viset.
– Vi tittar på flera olika processer. Lund 

och Chalmers ligger lite olika i fas. Under 
det här året har vi fått en tydligare idé om 
hur lösningarna kan se ut.

– Miljöbedömningen är genomförd 
och visar en betydande förbättring med 
det här jetbränslet jämfört med det fos-
sila alternativet. Vi har också sett att pro-
duktionen ger biprodukter som också har 
en stor marknad, exempelvis bensin och 
oljor. En del resultat blir klara de kom-
mande veckorna och rapporten ska vara 
klar vid årsskiftet. Utifrån det underlaget 
kan Jämtkraft sedan ta beslut om hur de 
vill gå vidare,  säger Desirée Grahn.

Gå r  de t  gö ra  g i f t f r i t t  fl ygb rä n sle  i  Lu gnv ik ?

TAR ETT  
STÖRRE KLIV

Känner du till Variator sedan tidigare? Då vet 
du kanske att företaget fick nya ägare i våras. 
Vi heter Mikael Grinde och Robert Dahlberg 
och driver sedan tidigare Legotech i Hede AB 
och Dahlberg & Grinde Fastigheter AB. 

När vi fick chansen att köpa Variator tänkte vi ”Yes, 
äntligen!”. Vi har sneglat på företaget under en 
längre tid och tänkt att just den här produkten vill 
vi jobba med. Vi känner oss ivriga, fulla av driv och 
längtar efter att få Variator att blomstra. I och med 
ägarbytet har Variator fått större muskler – i form 
av en stabil ledning och kapital som gör det möjligt 
att växa.   

Mikael Grinde och Robert Dahlberg

System Variator är ett elfördelningssystem av riktigt 
hög kvalitet. Produktens tålighet gör den perfekt för 
montering i exempelvis tunnlar, tunnelbanor, energi- 
och kraftverk, hamnar och gruvor. 

Vi vill såklart att ännu fler ska testa vår häftiga produkt. 
Är du en av dem?

SYSTEM VARIATOR GRUNDADES REDAN 1964 och än idag 
dyker riktigt gamla enheter upp som vi bara behöver byta någon enstaka 
reservdel i. Snacka om hållbarhet på riktigt. Dessutom finns det nog ingen 
annan lösning på marknaden som är så flexibel. 

NYA ÄGARE GER FÖRETAGET MUSKLER

variator.se

Variator är ett litet jämtländskt 
företag med stor flexibilitet  
och lång erfarenhet
Vi tillverkar ett flexibelt elfördelningssystem för krävande miljöer 
och passar för montering i tunnlar, tunnelbanor, energi- och 
kraftverk.

Våra uttagsstolpar är den idealiska lösningen för eldistribution 
vid parkeringsplatser, båtbryggor, torg, campingplatser och villor. 

Odenskogsvägen 38 L Östersund
063-12 49 10 • www.variator.se

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

• Dekaler
• Rollups
• Banderoller
• Kuvert
• Visitkort

• Broschyrer
• Reklamblad
• Affischer
• Beachflaggor
• Gatupratare

• Packtejp
• Brodyr
• Transfer

Arbete & Fritid | Strömsvägen 47, Strömsund | 070-650 26 83, 070-650 26 10
Print & Webb |  070-650 26 04

www.arbeteofritid.seFölj oss på Facebook!

TRYCKERI
REKLAMFÖRETAG

Ditt närmaste

&
...och mycket mer!

Här finns även sand, grus, singel och matjord till försäljning. Dessutom hjälper vi 
gärna till med traktortjänster som lastning, lossning, utkörning av grus etc. 
Vi hyr ut maskiner och byggställningar, stora slagborrmaskiner (Hilti), betongvi-
brator, markvibratorer (paddor), laser, kärnborr och golvslipmaskiner m m.
Vi är certifierade för klass 1 och har byggt ut den kapacitet som behövs inom 
både vattenkrafts- och vindkraftsutbyggnaden.
Kontakta oss så får du veta mer!

Betongtillverkning och maskinuthyrning

Medlem i Svenska 
Mobilbetongföreningen

Magnus Nelhagen
0690-100 05 / 070-663 84 30

www.angebetong.se

Mobilbetong 
i Ånge AB

Jämtkraft avvecklar  
Långforsens  
kraftstation
Den tionde februari 2020 beslutade Jämtkrafts styrelse att 
Långforsens kraftstation ska avvecklas, efter att planerna på 
renovering av anläggningen inte kunnat realiseras. Avvecklingen 
innebär att kraftverket och överfallsdammen ska tas bort.

Samråd 
Nu bjuder vi in allmänheten, företag och föreningar till samrådsdialog. 
Dialogen med allmänheten är en viktig del i arbetet med att upprätta 
en miljökonsekvensbeskrivning, vilken i sin tur är en viktig del i ansökan 
till Miljödomstolen. 

På grund av coronapandemin kommer samrådsdialogen att hållas på 
Jämtkrafts hemsida jamtkraft.se/langforsen. Där finns samrådsunderlag 
samt information om hur du kan ställa frågor och komma med 
synpunkter. Behöver du underlaget i pappersformat, ta kontakt med 
oss så skickar vi det.

Välkommen att tycka till senast den 18 oktober
Om du vill ha mer information eller vill lämna synpunkter via mail eller 
telefon är du välkommen att kontakta oss på:

langforsen@gemkon.se
Johan Kjellgren, konsult 072-719 2086
Susann Handler, projektledare 063- 14 91 93 

För att vi ska kunna ta hänsyn till eventuella frågor och synpunkter i 
tillståndsansökan ska de vara oss tillhanda  
senast den 18 oktober 2020. 

Ulf Lindqvist är chef för värmeproduktion. 
Foto: Jämtkraft

Desirée Grahn vid IVL Svenska 
Miljöinstitutet.

Skorstenen i Lugnvik släpper ut cirka 
140 000 ton koldioxid.
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Jämtkraft röjer numera ledningsgator 
helt eldrivet. Allt från bilar till maskiner 
drivs med el från förnybar energi. 
Resultatet är minskade utsläpp och 
bättre arbetsmiljö.

– Det är mycket bättre. Det är inte samma 
teknik som att jobba med bensinmaskiner 
men om du lär dig jobba med elsåg tror 
jag inte att du vill jobba med bensin igen, 
säger Petronel Rascanu.

– Man blir inte lika slut i kroppen. Går 
man med en bensinröjsåg kan man bli jäk-
ligt trött efter en hel dag, det blir man ju 
nu också men det blir inte samma slitage. 
Man hittar sina sätt med de här batteri-
grejorna att undvika skador och onödigt 
slitage på kroppen. Jag skulle nog säga att 
jag blivit en mer tekniskt skicklig skogs-
huggare men det är också ett allsidigt 
jobb. Man går ju inte och kör på samma 
hela tiden utan det blir ganska varierat. 
Man får lära sig olika instrument, säger 
Robin Andersson.

Petronel och Robin jobbar som skogs-
huggare för RMV Skog AB. Såväl bil som 
batterier, arbetsselar och laddningsmöjlig-
heter har specialbeställts och anpassats för 
ändamålet.

– Eftersom vi är först i branschen med 
helt eldrivet underhåll är det klart att det 
varit många hinder på vägen men, nu när 

det gått en tid ser vi att det verkligen fung-
erar och att det är ett bra sätt att arbeta på, 
säger Richard Vestlund som är vd.

Jämtkraft är först i branschen med att 
genomföra 100 procent eldriven under-
hållsröjning. Under perioden juni till ok-
tober 2020 röjs cirka 25 mil av bolagets 

lokalnät. Röjningen sker i områdena Lit, 
Häggenås, Krokom, Dvärsätt, Rödön och 
Ås.  

– Det här rimmar väl med våra miljö-
mål, men utrustningen är också väldigt 
vänlig mot arbetsmiljön, den är tyst och 
luktar inte. Det är en jätteviktig aspekt att 

de som jobbar med det här kan se att det 
händer saker även på den sidan. Och det  
är ett jättestort steg mot att Jämtkraft ska 
bli ett 100 procent fossilfritt företag, säger 
Jens Halvarsson, avdelningschef Jämtkraft 
Elnät AB.

Tyst a r e  r ö jn in g  m e d  e ld r i f t

Tung maskin-
bärgare för  
svåra uppdrag!
Donalds Transporter
Ramselevallen 0623-520 58 • 070-316 49 41&Transporter

Bärgning

ICA Nära Ramsele
Storgatan 7 Ramsele
0623-100 12

Öppet alla dagar 
9.00-20.00

Ta hand om varandra, 
handla med hänsyn  
och håll avstånd

Hälsningar Anna-Lena & hela gänget 
på ICA Nära Ramsele

Nedslag på din avloppsbrunn?
Har kommunen underkänt din avloppsbrunn/infiltration?

Vi kan hjälpa dig med en ny.
Är det berg/sten i vägen kan vi även hantera dessa.

Även i närheten av känsliga ledningar & grunder.
Kontakta oss på; 070 – 629 02 04 eller 072 – 74 60 710

 

Hydraulslang
Arbetsbelysning • Arbetskläder
Krångvägen 8 Ramsele • Mån–fre 07–16
0623-100 05 • 070-238 37 72

Mast- och tornunderhåll Sverige AB 
Verkstadsgatan 1  73160 Valskog 

Telefon 0221-320 66 www.mtuh.se 
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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

Dieselservice 
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God Jul och 
Gott Nytt År önskar

  Fugelsta / Östersund 070-690 46 46 

Renoverar: Dieselpumpar och spridare
Bygger även om pumpar för högre effekt

Kamremsbyten med mera….

SÖKER ARBETE I JÄMTLAND
Erfarenhet av föreningutveckling och projektutveckling inom 
kultur, idrott och funktionshinder. Marknadsföring på sociala 
medier, kontaktsnätsbyggare, skribent och fotoerfarenhet. 
Utbildad kulturarrangör. Gärna heltidsanställning
Finns möjlighet till lönebidragsanställning via AF.v
CV lämnas ut på begäran.   E-mail: hoesla00@live.com

Vill Du och Ditt företag vara med och 

leverera varor  
och tjänster 

vid byggnationen av
Klevbergets och Hocksjöns vindkraftsparker?

Amerikansk fotboll 
Per: Bokad

Igår

Äta glass? 
Profilnamn: Vi ses på fredag.

10 feb

Har någon en hammare… 
Oskar: Jag har en på Ålidhem!

15:30

Kontorsplats 
Profilnamn: Meddelande

01 feb

Namn på ärende 
Profilnamn: Meddelande

27 jan

Namn på ärende 
Profilnamn: Meddelande

29 jan

Namn på ärende 
Profilnamn: Meddelande

25 jan

Namn på ärende 
Profilnamn: Meddelande

20 jan

Namn på ärende 
Profilnamn: Meddelande

25 jan

Namn på ärende 20 

Har någon en 
hammare att låna 

ut i helgen?

Har någon en 
dammsugare att 

låna ut på…

Registrera dig kostnadsfritt
på vindkraft.umigo.se
Det tar bara några minuter!

Du får förfrågningar direkt i 
mobilen och kan vara med och 
konkurrera om inköpen.

Efterfrågade kompetensgrupper

VINDKRAFTCENTRUM.SE är Nationellt Projektkontor för förnybart- och näringslivsutveckling.
Finansieras av Energimyndigheten

1

2

Robin Andersson tycker att han blivit tekniskt skickligare med nya verktyg. Foto: Kai Lundin


