
Torbjörn Laxvik 

• Prognos 
• Planering i samverkan
• Teknikerutbildning
• Ny modell för upphandling
• Ny form för vindbonus
• Förnybart som tillväxtmotor
• Jobb och affärer på lång sikt

Verktyg för lokal nytta



Vårt uppdrag och finansiering

Att de stora investeringar som görs - i så hög 
grad som möjligt - kommer befolkningen till 
del i form av jobb och  företagande där 
vindkraft byggs

Vi kartlägger utbyggnaden av vindkraften, 
synliggör möjligheterna och mäklar kontakter

Vi är en del av Nätverket för vindbruk och 
uppdraget är nationellt



• Baserad på detaljstudier av tidigare parker kan 
arbetsmängd, efterfrågade  yrken, branscher och 
företagstyper förutses

• Exempel: Åskälen-Munkflohögen med 103 verk 
betyder fyra miljarder i investeringar och därmed 
en dryg miljard till regionala affärer

• Beräknade regionala årsarbeten under 
etableringen: 450. Antal regionala årsarbeten 
under drifttiden: 870 inklusive kringeffekter 

• Ex: Markarbeten 114 regionala årsarbeten, Eljobb
18. Cirka 20 vindkrafttekniker i 25 år

Prognos vid en etablering

Grustäkt i Munkflohögen. 
Parkerna byggs i Strömsunds 
och Östersunds kommuner



• Prognosen förutsäger vilka 
kompetenser som behövs när i ett 
parkbygge 

• Samverkansgrupp inventerar 
kompetenser bland företag och 
arbetskraft

• Finns entreprenadmaskiner? 
Maskinförare? Elektriker? 
Linjebyggare? Kost & logi? 
Vindkrafttekniker?

• Gruppen kan bestå av berörda 
kommuner, projektör, 
företagarföreningar, region,  Almi, 
AF med fler 

• Planerar för utbildningar och ev
stöd till näringslivet mm

• Ser till att det finns 20 vind-
krafttekniker när parken är klar. 
Exemplet tre-fyra år

Planeringsverktyget
- Prognos + samverkan



Vindkrafttekniker

• Ett åskådligt och enkelt exempel på 
möjlig lokal nytta/återbäring är att 
ungdomar och lokalboende utbildar sig 
till tekniker

• Kvalificerade jobb – ofta i glesbygd –
underlag för service - skatteintäkter

• Mycket stor brist råder

• Lokala tekniker är ett gemensamt 
intresse för: Leverantör, ägare, kommun 
och enskilda

Ellära för vindkrafttekniker 25 
Elkraft för vindkrafttekniker 40 
Arbetsmiljö och säkerhet 15 
Styr-mät- och reglerteknik 25 
Hydraulik och mekanik 20 
Drift och underhållsteknik 20 
Teamarbete för vindkrafttekniker 5 
Administration – IT 5 
LIA 1,2,3 Lärande i arbetet               95 
Vindkraft grundkurs 15 
Vindkraft Teknik 15 
Vindkraftanläggningar 10 
Examensarbete 10

YH-poäng totalt: 300

Utbildningen i Strömsund 1,5 år YH



Ny upphandlingsmodell 
• Vi har en allmän databas där företag kan anmäla 

intresse för jobb i branschen. I denna söker vi när 
projektörer vill finna kompetens

• Nu gör vi projektspecifika databaser för att fånga upp 
lokala/regionala entreprenörer. Det sker tillsammans 
med projektören

• Det sker enligt projektörens insikt att bidra så mycket 
som möjligt till lokalsamhället. Och därmed acceptans 
för etableringen

• På affärsmässig grund lovar projektören att i första 
hand söka bland lokala och regionala företag. Det 
gäller även underentreprenörer

• De företag som finns i databasen kontaktas av 
projektörens upphandlare som matchar uppdrag mot 
företagen

Tidigt skede – före 
investeringsbeslut



Bygdemedel/vindbonus/utvecklingsmedel

• Om betydande lokal/regional nytta ska bli ett bestående resultat tror vi medlen 
ska användas till näringsutveckling i de områden där vindkraft etableras. Ofta i 
yttersta glesbygd med brist på riskvilligt kapital

• Vi har tittat närmare på olika sätt att växla upp pegarna och skapa en ny modell. 
Sådant kan ske genom EU-medel, särskilt om en större summa kan betalas ut i 
förskott

• Efter en diskussion med Europeiska Investeringsbanken och andra aktörer har vi 
fastnat för en modell där sammanlagda utvecklingsmedel för drifttiden betalas 
ut/garanteras redan när investeringsbeslut tas. Därefter omvandlas de till billiga 
och mark-nadskompletterande krediter som företagen kan använda sig av

• Hur det fungerar enligt ett pilotprojekt ska Ann-Mari Sandberg från Garantia
berätta mer om strax



Elintensiv industri

100 procent förnybart:

• Argument för etablering  
• Elen är en exportartikel men också råvarukälla 

som kan tappas där den utvinns
• Exempel: Serverhallar och batterifabrik
• Kommuner kan se detta som näringsutveckling i 

det förnybaras spår
• Inventera attraktiva markområden vid möjliga 

påkopplingspunkter



Kartläggning av 
arbetsinsatser och 
affärer under drift

Nya affärsmodeller och 
konstellationer

Syftet är alltså att bidra 
till fler lokala/-regionala 
jobb och affärer

Presenteras vid 
Branschforum i 
Östersund 27/9

Jobb och affärer under drifttiden
Fördjupad studie D&U

I referensgruppen:

• Svenskt vindkraftstekniskt 
centrum/Chalmers

• Statens forskningsinstitut RISE 
• Vattenfall
• Statkraft
• Rabbalshede
• Energiservice
• Windcluster Norway
• Näringslivsnoden



KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET ATT BLI TÄT 
I GLESBYGD

I verktygslådan:

• Prognos för etableringen
• Planering i samverkan
• Teknikerutbildning
• Ny modell för upphandling
• Ny form för vindbonus
• Förnybart som tillväxtmotor
• Näringsutveckling på längre sikt
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