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Utbyggnaden av vindkraften sker 

inte för att det ger många jobb 

utan för att klimathotet är en 

realitet.



Money talks

Bank of America (DI)
Förnyelsebar energi kommer att stå

för 70-80 % av kapacitetsutbyggnaden av
energi mellan 2015 och 2030.

Investeringar fram till 2030 på
120 000 miljarder kronor i energi

med låga koldioxidutsläpp.



Klimathotet – en möjlighet för 
vindkraftskommuner

• Vindkraftsutbyggnad medför 

• - nya regionala arbetstillfällen

- höjd skatteintäkt 

- mer intäkter till turistnäring och servicesektor

- med potential på uppåt det dubbla

• Nu finns ett prognosverktyg och en planeringsmetodik 
som kan öka antalet regionala jobb och därmed 
acceptansen.



Och tro inte på fagra löften om många nya jobb. Allt bygger bara på teoretiska 
modeller och utredningar som en profithungrig vindkraftsindustri beställt, och de är 
inte opartiska. 
Insändare I Örnsköldsviks Allehanda okt. 2015.

Arne Müller radar upp de mest absurda exempel, som den tänkta satsningen om 70 
miljarder på vindkraft utanför Älvsbyn som varken skapar jobb, gästnätter eller ökad 
omsättning i lanthandeln.

Po Tidholm i DN 2015-06-09 samt på Naturskyddsföreningens konferens

Det finns ingen större oberoende svensk utvärdering av hur många arbetstillfällen 
vindkraften genererar i Sverige idag och Energimyndigheten kan inte slå fast någon 
siffra.

SVT  Norrbotten december 2013

Saklig faktabaserad
information är viktig



• Vi har kartlagt 8 vindparksbyggen

– Ca 600 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 vindkraftprojekt.

– Identifierat vilka jobb som skulle kunna utföras av lokala 
företag

Bakgrund



Leverantörsträd har tagits fram för att visa 
leverantörernas geografiska spridning och

kartlägga regionala möjligheter



Projekteringsfasen 3-5 år

Förprojekteringsfasen

•Markägarkontakter
•Vindmätning
•Informationsmöten

Projekteringsfasen
Inventeringar

•MKB (miljökonsekvens 
beskrivning)
•Markinventeringar
•Arkeologer
•Ornitologer
•Samrådsmöten
•Projektering

Tillståndsfasen

Miljö, Bygg -
Länsstyrelsen
Eventuellt tillstånd
Investeringsbeslut

Hur ser processen ut ?

Jobb- och affärsmöjligheter i en vindkraftpark 



Byggfasen (Civil works) 
Torn & Turbin 
Leverantören

Drift & Underhåll
< 25 år

Skogen

Avverkning
Skotning
Timmertransporter
Drivmedelsleveranser

Driftsfasen

Vindkraftstekniker
Specialservice
Boende/Mat- special 
service
Vägar vinter och 
sommar

Infrastruktur

Tillfartsvägar
Inomparksvägar
Grustäkt
El nät
Transformation/
stationsbyggnader
Fundament
Drivmedel
Transporter

Montering

Kranar
Site facility
Facility services
Montage personal
Boende/Mat
Fordon
Kontorslokaler
Lagerlokaler
Verktyg

Drift- & underhåll 

i kallt klimat 

Driftsoptimering 

Produktutveckling

Forskning 

Affärsutveckling



När krävs tillstånd?

• Två eller flera vindkraftverk i grupp där vart och ett av verken överskrider 150 
meter i totalhöjd
• Sju eller flera vindkraftverk i grupp där vart och ett av verken överskrider 120 
meter i totalhöjd
• På land prövas ansökan av miljöprövningsdelegationen
• Till havs prövas ansökan av Mark - och Miljödomstolen
• Mindre parker kräver miljöanmälan och bygglov som hanteras av kommunen

Det kommunala vetot finns enbart vid tillståndsprövning av vindkraftverk och 
innebär att prövningsmyndigheten, det vill säga Länsstyrelsen eller Mark- och 
miljödomstolen, endast får ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har godkänt 
det.

Tillståndsprocessen



På www.vindlov.se finns hela 
processen beskriven.



Många yrkeskategorier behövs.
Broschyr finns på www.natverketforvindbruk.se



•Marian Stranne – från tomater till vindkraftsrallare

•Flera glasmästerier tätade tornskarvar med Sikaflex

•Jemtel höghöjdsutbildar för ny verksamhet

•AWS levererar site-tjänster till turbinleverantörer

•Högt, hett & säkert driver utbildningsanläggning

•Jämtställningar, underhåll



Fler och fler kvinnor i branschen



Tillväxtligan i Jämtlands län 

Utbyggnaden av vindkraft ligger bakom tillväxtökningen för de flesta 

företag på Almis lista över de mest snabbväxande företagen i Jämtlands 

län 2014. Det omfattar de tio företag som hade den största ökningen av 

tillväxt mellan boksluten för 2012 och 2013. 

Plats Företag Ort Omsättningsökning

1 Jämtlands Prefab Montage Strömsund 379 % 
2 TC Kraft AB Ragunda 243 % 
3 Toréns Entreprenad Östersund 202 % 
4 Arctic Wind Solutions AB Strömsund         111 % 
5 Betongen i Hede AB Härjedalen 88 % 
6 Attacus Bygg AB Strömsund 87 % 
7 Alfa Skogsservice Ragunda 74 % 
8 Ottossons Åkeri  Strömsund 72 % 
9 HLL Hyreslandslaget Östersund 70 % 
10 Niwentec AB Östersund 63 % 



Prognosverktyg - Underlag

• Tre parker analyserade ned på timnivå
• Mörttjärnberget - Statkraft SCA Vind AB och Siemens

• Glötesvålen – OX2 och Vestas

• Skogberget – Svevind och ENERCON
– Rapporterna är publika och kan laddas ned via nätet

• Resultat av analyserna
• Allt arbete från förprojektering till driftsfas omsatt till 

årsarbeten

• Andel regional arbetskraft inom respektive 
huvudentreprenad.

• Regionala skatteintäkter, markarrenden mm

• Antal övernattningar av tillrest personal och ett värde på 
deras konsumtion



• Jobb i medvind 2009

• Havsnässtudien ”Arbetskraft, kompetenser och faciliteter för storskaligt 
vindbruk” 

• Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft. Ecoplan 2012

• OECD Green growth studies: Linking renewable energy to rural 
development (2012)

• Vindpark Lemnhult. Effekter på arbetsmarknad och regionalekonomi. WSP 
2013.

Våra studier ger andra resultat än dessa bl.a. beroende på

- Att den bygger på faktiskt utfall i arbetade timmar i stället för teoretiska 
modeller och uppskattade siffror

- Effektiviserade arbetsmetoder, 30 % billigare på 4 år

- Allt högre grad av regional arbetskraft över tid

Tidigare studier, exempel



Exempel, Skogberget
Markbygden Piteå Kommun

• 36 vindkraftverk som producerar hushållsel till 
motsvarande 56 000 villor eller 140 000 lägenheter.

• Förutom SCA och Sveaskog är 19 privata markägare 
berörda.



Regionala arbetstillfällen

Utgår från hur näringslivet normalt arbetar i denna region.

Det samlade näringslivet i regionen har alla tänkbara kompetenser 
oavsett bransch och typ av entreprenad men finns inte representerad 
på varje mindre ort.

Regionalt enligt studien av Skogberget är Norr- och Västerbottens län.



Utfall årsarbeten under byggperioden
i Skogberget

• 240 årsarbeten som motsvarar 300 årsanställningar.

• 42 % eller 125 årsanställningar av dessa är regional arbetskraft.

• 52 % av dessa är utländsk arbetskraft, många av dessa jobb kan bli 
regionala.

• Till detta kommer kringeffekter på uppskattningsvis 60 årsarbeten



Geografisk härkomst på företagen
vid bygget av Skogberget

92 företag



Driftfasen i 25 år ger fler regionala 
årsanställningar än under byggfasen

• 10 årsanställningar per år i 25 år varav 9 regionala

• Typ av arbetsuppgifter

– Drift och underhåll av torn & turbin 

– Underhåll elanläggningar och kraftledningsnät 

– Underhåll drift IT och datornät

– Reparationer och inspektion av torn och blad

– Vaktmästeri, städning, snöröjning och vägunderhåll

– Driftsövervakning 

– Optimering av drift

– Besiktning hissar och annan utrustning enligt lagar

– Bevakning



Betydande intäkter till turist
och servicenäringarna

• Bygget av Skogberget har genererat 48 050 gästnätter i 
regionen.

• Enligt FN:s definition för affärsturism är alla dessa 
övernattningar att betrakta som detta.

• En affärsturist spenderar 1 975 kr i snitt per dygn 2012 enligt 
gjorda undersökningar.

• Det innebär att det lokalt spenderats 94 mkr av de som pendlat 
in till arbetsplatsen.



Regionala effekter

byggperiod 5 år

*Anläggningsarbetares lön i snitt 2013 enligt SCB. Det förekommer andra typer av 
arbete men eftersom denna typ av arbete är i majoritet används den som snittvärde.

Byggperioden, totala antalet årsanställningar under 5 år från idé till färdig park. Redovisningen 

avser alltså inte antal årsanställningar per år. 

Löner, kommunal och landstingsskatt. Skattesats 34 %. Lön 29 600 kr*  19 mkr 

Minskade kostnader för samhället om alternativet är arbetslöshet, 

 350 000 kr år/person     55 mkr 

Totalt tillskott till samhället från regionalt utfört arbetet under byggfasen 74 mkr 

Per vindkraftverk     2,1 mkr 



Regionala effekter

driftsperiod 25 år

*Anläggningsarbetares lön i snitt 2013 enligt SCB. Det förekommer andra typer av arbete men eftersom 
denna typ av arbete är i majoritet används den som snittvärde.
**Uppskattning baserad på information som lämnats av markägare i samband med bygget av andra parker. 
Den affärsmässiga uppgörelsen mellan projektören och markägare i detta fall är inte känt.

Driftsfasen 25 år, nuvärden. Exklusive multiplikatoreffekt, ej omsatt till årsanställningar. 

9 regionala årsarbeten per år i 25 år, totalt 225 årsarbeten,  

kommunal och landstingsskatt. Skattesats 34 % lön 29 600 kr  27 mkr 

Minskade kostnader för samhället om alternativet är arbetslöshet, 

350 000 kr år/person     79 mkr 

Bygdeutvecklingsmedel 0,2 % av intäkterna.    13 mkr 

Markarrenden till skogsägare, uppskattning** 100 000 kr/år och verk  90 mkr 

Fastighetsskatt 20 år för vindkraftanläggningar 0,4 öre per kWh  26 mkr 

Totalt      235 mkr 

Per Vindkraftverk     6,5 mkr    



Prognosverktyget
Utfallet av djupanalyserna tillsammans med övrig kunskap har 
sammanvägts till Excelmodell som kan användas för 
uppskattning av arbetskraftsbehov vid etableringar.

Vi hjälper också till med lokal anpassning.



Prognosverktyg, varför

Genom att använda prognosverktyget kan berörd regionen 
förutse och reagera proaktivt på planerad utbyggnad. Lägga upp 
arbetsmarknadsstrategier och inventera befintlig kompetens och 
kompetensbehov hos företagen. Initiera utbildningar.

Genom dialog med projektörer kan arbetskraftsbehov förutses 
både i numerär och tidpunkt.



Steg 1, vi gör en första grov prognos
med hjälp av prognosverktyget



Steg 2. Hur blir prognosverktyg
planeringsverktyg och arbetsmetodik?

• Dialog med projektör och aktörer inom berörd 
region redan i planeringsskedet för mer exakt 
prognos. 

– Initiera proaktivt arbete, exempelvis
• Identifiera intressenter och kontaktpersoner i regionen

• Bilda en regional arbetsgrupp.

• Kartlägga regionalt näringsliv.

• Genomföra informationsmöten för politiker och tjänstemän.

• Genomföra informationsmöten för företag.

• Genomföra informationsmöten för allmänhet



Identifikationsfasen Analysfasen Genomförandefasen
Avslutning & 

Uppföljningsfas

Process metod

Var i processen är vi
Vilka parter skall ingå?

Prognos
Process strategi
Företagsidentifikationer
Kompetensbehovs-
inventering
Tidsaxel

Informationsträffar
Inspirationsföreläsningar
Företagsbesök
Mäkla
Rådgivning  
Coachning

Uppföljning
Innovations analys
Resultat 
Återkoppling





Exempel Glöte byalag hjälpte 

OX2 att kartlägga lokalt 

näringsliv



25 000 gästnätter

20 000 gästnätter

Exempel Björkhöjden Ögonfägnaden 

Gästnätter 2014



Annat exempel, Erigoraise och Erigolift Vad skulle 
det ha för möjliga effekter på regional nytta?

Ny svenskutvecklad teknik

Behovet av stora 
kranar försvinner.
Vilka företag med 
regional förankring 
kan utföra 
monteringsarbetet?

Vilka företag med 
regional 
förankring kan 
tillverka plåtarna?

Vilka företag med 
regional 
förankring kan 
utföra svets och 
målarjobb?



Prognos: BayWa r.e projekt
Lyngsåsa 22 vindkraftverk

i Alvesta kommun



Byggperioden

127 regionala 
årsanställningar



Driftsperioden

Drift och underhåll av torn & turbin 
Underhåll elanläggningar och
kraftledningsnät
Underhåll drift IT och datornät
Reparationer och inspektion av
torn och blad

Vaktmästeri, städning, snöröjning och 
vägunderhåll
Driftsövervakning 
Optimering av drift
Besiktning hissar och annan utrustning 
Bevakning

Exempel på arbetsuppgifter som 
utförs under driftsfasen



Kartläggning Kronoberg
Antal företag

Bransch

Alvesta 

Kommu

n

Alvesta + 

Ljungby

Hela 

Kronoberg

Uppskattat andel 

möjliga Kronoberg

Anläggningsarbeten 41 99 326 50%

Avfallshantering & Återvinning 4 7 20 80%

Biluthyrning 8 8 8 100%

Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 2 5 25 50%

Byggverksamhet 234 527 1785 10%

Catering 4 13 35 30%

Drivning 25 71 189 40%

El-VVS & Bygginstallationer 42 98 352 50%

Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 0 9 20 50%

Hamngodshantering 0 0 0 0%

Hotell & Restaurang 42 128 558 10%

Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 0 3 14 75%

Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 3 12 84 20%

Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 6 12 75%

Källsorterat material 2 4 7 40%

Livsmedelshandel 12 32 123 30%

Lufttransport, Godstrafik 0 0 1 100%

Maskiner, reparation 16 59 158 50%

Metallindustri 63 142 343 50%

Mineralutvinning, övrig 1 2 10 60%

Motorfordon, reparation & underhåll 31 101 300 30%

Personalutbildning 4 12 92 20%

Rengöring & Lokalvård 15 38 153 50%

Stugbyverksamhet 5 12 33 50%

Säkerhetsverksamhet 0 1 11 50%

Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 20 48 199 30%

Teknisk konsult inom Elteknik 4 14 69 40%

Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 5 14 80 50%

Teknisk konsultverksamhet, övrig 6 17 32 30%

Teknisk Provning & Analys 1 3 16 50%

Telekommunikation, Trådbunden 2 4 74 5%

Transport stödtjänster, övriga 1 5 38 75%

Turist- & Bokningsservice 1 5 15 30%

Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 5 11 38 50%

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 5 16 32 60%

VVS-varor, Partihandel 2 5 16 50%

Vägtransport, Godstrafik 42 98 350 30%

Öppen Hälso- & Sjukvård 44 45%



Lyngsåsa gästnätter

Byggandet av en Lyngsåsa vindpark innebär att det kommer att 

genereras ett stort antal övernattningar i närområdet av tillrest 

personal.

Minimum 20 000 gästnätter kommer att konsumeras av tillrest 

personal. 

Lågt räknat med en snittkonsumtion på 500 kr per övernattande 

och dygn innebär detta att en konsumtion på 10 mkr uppstår i 

närområdet under byggperioden.



Regionala samhällseffekter
vid byggande av Lyngsåsa

Byggfasen regionalt

Kommunal och 
landstingskatt*

15 mkr

Alternativkostnad 
för arbetslöshet**

44 mkr

Total samhällseffekt 
regionalt

59 mkr

*29 600 kr. Anläggningsarbetares lön i snitt 2013 
enligt SCB. Det förekommer andra typer av arbete 
men eftersom denna typ av arbete är i majoritet 
används den som snittvärde.
**Enligt nationalekonomer 350 000 kr per år och 
person

Driftfasen regionalt Nuvärde

Kommunal och 
landstingskatt*

24 mkr

Alternativkostnad 
för arbetslöshet**

70 mkr

Total samhällseffekt 
regionalt

94 mkr

Tillkommer
Arbetsgivaravgifter
Bolagsskatt
Markarrenden
Fastighetsskatt



KLIMATHOTET

– EN MÖJLIGHET FÖR

KRONOBERGS LÄN?

christer.andersson@vindkraftcentrum.se

0768-10 49 20

mailto:christer.andersson@vindkraftcentrum.se


Storskalig vindkraft har lägst

produktionskostnad

av de realistiska  alternativen! 


