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Nationella mål

• Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte 
ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut.

• Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört 
med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till 
bruttonationalprodukten (BNP).

• Nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045

• Nettoexportör av el till övriga Norden och Europa



Vindkraft i Sverige

Karta 20211029
Vindbrukskollen



Hur många vindkraftverk behövs för 
att producera 80 Twh

SLU ”det behövs 
15 000- 20 000 
vindkraftverk som 
kommer att synas 
överallt” 
!!!??????????



Elprisområden

- Svenska Kraftnät har beslutat 
om ett investeringspaket på 50 
miljarder kr för att förstärka 
överföringskapaciteten mellan 
SE2 och SE3.

- Förstärkningar och 
ombyggnation på 6 av 11 
stamnätsledningar.

- Åtgärder genomförs succesivt 
under perioden 2024-2040. 

- Sverige är indelat i fyra 
elprisområden, SE1-4.

- Elprisområdena reglerar elpriset 
regionalt efter tillgång och 
efterfrågan. 

- Överskott på el och låga elpriser i 
norr.

- Höga elpriser och underskott på el 
i söder.

- Flaskhalsar som begränsar 
överföringskapaciteten på 
stamnätet vid områdesgränserna. 



Så här såg det ut igår på 
förmiddagen

Elbörs Norden och Baltikum



Var kan man bygga ny 
vindkraft

Karta 
riksintressen

Offshore



Ny vindkraft 
30-40 öre 
kWh





Vad händer de närmaste åren



Elen som produceras i norr kommer att 
behövas i norr



Vilket behov av ny el har vi?

Dagens  

elanvändning

80 TWh: Kända: LKAB, SSAB, 

H2Steel, Northvolt, Preem, 

Uniper, Jämtkraft mfl

20 TWH :Elbilar mm

X TWh: annan 

ny elintensiv 

industri

Nationella vindkrafts-

strategin



Tänk om vi kunde byta ut allt importerat fossilt till egenproducerad 
el, vätgas och biobränsle.





Solel på stark frammarsch





Ändrad syn på investeringar!



Bakgrund

• Vi har kartlagt över 10 vindparksbyggen

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

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

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

• Identifierat vilka jobb som skulle kunna utföras av lokala företag



Prognos



Åskälen-Munkflohögen 102 vindkraftverk, mark och 
anläggning. Ca 100 branscher (SNI-koder)



Branscher regionala företag

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

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

Vägtransport, godstrafik Skogsförvaltning Tillverkning av fabriksblandad betong

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

Metallegoarbeten Motorfordon, reparation & underhåll Partihandel med industriförnödenheter

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

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

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

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

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

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

Skogsskötsel Trådbunden telekommunikation Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

Övrig teknisk konsultverksamhet Specialiserad detaljhandel med drivmedel Slutbehandling av byggnader

Museiverksamhet Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik Tryckning av böcker och övriga trycksaker

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

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

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

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

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

Administration av infrastrukturprogram Teknisk konsultverksamhet Reparation av metallvaror

Däckservice Detaljhandel, Livsmedelshandel Service till Skogsbruk

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

Anläggningsarbeten Fastighetsverksamhet, Uthyrning & förvaltning av fastigheter Service till växtodling

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

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

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

Dataprogrammering Transport & magasinering, Transport stödtjänster, övriga Byggverksamhet

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

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

Dagstidningsutgivning



Svårt hitta lokala

leverantörer



Hitta lokala leverantörer för vindprojekt, digital affärsplattform



Vi tittar just nu på att ta fram liknande metoder
för offshore vindkraft som kommer att stå för stor expansion i Sverige

• Vi tittar på internationella studier

• Har kontakt med projektörer som bygger utomlands

• Har fått in empiri genom
• Leverantörsreskontror
• Investeringsvolymer
• Hur man organiserar arbetet
• Hur man jobbar för ökad regional nytta i andra länder

• Slutsatser så här långt
• Betydligt fler regionala näringslivsmöjligheter både under byggtiden som 

drift- och underhålls-tiden än onshore vindkraft
• Betydligt fler regionala arbetstillfällen med ytterligare potential med rätt 

förberedelse från lokalsamhället



Exempel lokala möjligheter varor och tjänster, offshore

• Transportbåtar

• Handverktyg

• Elgrossister

• Tvätteri

• Arbetskläder

• Bodar

• Avfallshantering

• Bevakning

• Lotsar

• Arbetsbelysning

• Sjömärken

• Stängsel

• Elsäkerhetstester

• Dykare

• Restaurang

• Koordinering fartyg
• Städning
• Målare
• Rengöring fundament och 

stegar
• Dävertar
• Drivmedelsdepå
• Markundersökningar
• Ljudmätning
• Bevakning
• Väderinformation
• Lagerlokaler
• Besiktning hissar
• Lagerarbetare
• Hamnpersonal
• Svetsare
• Hotell
• Ornitolog

• Ställningsbyggare

• Arbetsförmedling (CV-
databas alla branscher)

• Lagerlokaler

• Dricksvatten

• Sjukvård

• Sjukvårdsmaterial

• Pilottjänster

• Kallibration av 
instrument

• Transportledare (på 
land)

• Provfiska

• Miljöuppföljning

• Logistiker



Exempel utbildningar vid offshoreutbyggnad Söderhamn

• Vindkrafttekniker YH

• Marina yrken

• El, alla områden

• Hantverkare

• Hamnpersonal

• Hotell och restaurang

• CFL Söderhamn – Lärcentra exempel möjliga distansutbildningar

- Marin biologi Göteborgs universitet

- Klimatförändringar i havet Göteborgs universitet

- Marin geofysik Stockholms universitet

- Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Stockholms universitet

- Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft Uppsala Universitet

- Byggnation, drift och underhåll av vindparker Uppsala universitet



RLU- Stöd till lokal utveckling 
Medvindslånet (Garantia)
• ”Vindpeng” används som riskvilliga lån till lokala företag

• Utbetalning av hela beloppet innan byggstart i stället för en liten summa 
varje år i 25 år

• Administreras av Garantia

• Norrlandsfonden förskotterar pengarna

• Pengarna kan lånas ut upp till 5 gånger under vindkraftsparkens livstid

• Exempel Vattenfalls vindkraftpark Blakliden-Fäbodberget i Åsele-Lycksele
• 24 lån beviljade till företag i upptagningsområdet, 6,5 miljoner utlånat som i sin tur 

frigjort ytterligare ca 15 miljoner från andra kreditgivare och som ägarkapital redan 
1 år innan vindkraftparken är färdigbyggd.
• Pengarna revolveras dvs kan lånas ut 5 gånger under vindkraftsparkens livslängd. Det 

innebär att 6,5 miljoner initialt ger 107 miljoner kronor i kapitaltillskott till lokala företag.



Vidareutveckling 
affärsplattform för 
tillverkande 
industri



Europeisk
marknad
Drift och 
Underhåll

Nästan alla 
kompetenser finns hos 
”våra” företag



Exempel branscher Drift och Underhåll on-
shore

Nästa steg för 
affärsplattformen



Möjlighet till många affärer under driftsperioden >25 år, 
offshore

Projektutveckling, 2-5 % av livscykelbudget

Konstruktion – byggfas, 45-50 % av 
livscykelbudget 

Driftskedet, 45-50% av livscykelbudget



Grön vätgas=framtidens olja

HEAL. Projektet har vuxit fram mellan Inlandets 
teknikpark, Storumans kommun och Umeå universitet. 
Här tittar man framförallt närmare på att få igång 
lokalproduktion av vätgas, till att böja med vid i 
timmerterminalen i Storuman, samt tankstationer för 
tunga fordon.



Norden har en av världens bästa 
förutsättningar att producera grön vätgas
• Bästa är om vätgasen produceras där elen genereras

• Slipper nätavgifter, brister i överföringskapacitet och anslutningsproblematik

• Och att vätgasen används i nära anslutning till elproduktions-
anläggningen
• Slipper logistikproblem och får enklare lagringsmöjligheter

• Där Vindkraften och Vätgasen produceras är det också troligtvis det 
bästa stället att förlägga elintensiva etableringar
• Om det finns arbetskraft, utbildade människor och bostäder



Vindkraft är den nya basindustrin som 
interagerar med

Industri som kan tillverka hållbara 
produkter för global marknad

Annat förnybart biobränsle, solel mm

Batterilagring

Regionalt elflyg

Fossilfri stålproduktion

Ny laddinfrastruktur

Kapital till lokal näringslivsutveckling

Elintensiva etableringar

Vätgasfabriker

Osv, osv

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



Egen vindkraftsproduktion kan bli en konkurrensfördel 
om nya industrier och arbetstillfällen

• Vindkraft ger tillgång till billig förnybar el

• Vid stor vindkraftsutbyggnad förstärks såväl region som stamnät- en förutsättning för elintensiva etableringar

• Ny marknad för reglerkraft genom vätgas och batterier

• Fortsatt industrialisering i Sverige sker där stabil billig förnybar el finns tillgänglig. Globalt efterfrågas snart bara 
hållbara produkter. Sverige har en position att bli världsledande.



KLIMATHOTET – KAN VARA EN 

MÖJLIGHET FÖR SVERIGE, 

LOKALT, REGIONALT OCH 

NATIONELLT


