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Finansiering, drift och uppdrag

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.



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 
acceptans och lokal förankring.



Bakgrund

• 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 vindkraftsprojekt.

– Identifierat vilka jobb som skulle kunna utföras av lokala 
företag



Företag i ett projekt
37 vindkraftverk



Efterfrågade affärer
Anläggningsarbeten, Apotekshandel, Avfallshantering & Återvinning, Bageri- & Mjölprodukter, 
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel, Byggverksamhet, Catering, Datorer, Program, 
Data-& TV-spel, Butikshandel, Drivmedel, Detaljhandel, Drivning, Elapparatur, Reparation, El-
VVS & Bygginstallationer, Emballage, Partihandel, Film, Video & TV, Frisörer, Fritids-& 
Nöjesverksamhet, övrig, Glasmästeriarbeten, Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel, 
Gymanläggningar, Hamngodshantering, Hotell & Restaurang, Icke spec. handel med livsmedel, 
Partihandel, Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig, Järn- & VVS- varor, Butikshandel, 
Järnvägstransport- Passagerartrafik, Kongresser & Mässor, Kontorsförbrukningsvaror, 
Partihandel, Kroppsvård, Källsorterat material, Köttprodukter, Lastbilar, Bussar & Specialfordon, 
Handel, Linjebussverksamhet, Livsmedelshandel, Ljud & Bild, Butikshandel, Lufttransport, 
Godstrafik, Lufttransport, Passagerartrafik, Maskiner, reparation, Metallindustri, 
Mineralutvinning, övrig, Motorfordon, Reparation & underhåll, Personalutbildning, Personbilar 
& Lätta Motorfordon, Handel, Plastvarutillverkning, Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 
Rengöring & Lokalvård, Researrangemang, Restaurangverksamhet, Sport- & Fritidsartiklar, 
Butikshandel, Stugbyverksamhet, Säkerhetsverksamhet, Taxi, Teknisk konsult inom Bygg- & 
Anläggningsteknik, Teknisk konsult inom Elteknik, Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-
teknik, Teknisk konsult inom Industriteknik, Teknisk konsultverksamhet, övrig, Teknisk Provning 
& Analys, Telekommunikation, Trådbunden, Transport stödtjänster, övriga, Tryckning av Böcker 
& Övrigt, Turist- & Bokningsservice, Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner, 
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon. Uthyrning av bygg- och 
anläggningsmaskiner med förare, Vandrarhemsverksamhet, VVS-varor, Partihandel, Virke & 
Byggmaterial, Partihandel, Vägtransport, Godstrafik,Öppen Hälso- & Sjukvård



Blakliden-Fäbodberget prognos

• 878 årsanställningar varav 405 från regionen under 
projektering- och byggperiod.

• 31 årsanställningar varje år i 25 år under driftsperioden, 29 av 
dessa från regionen

• 80 000 gästnätter där minst 40 miljoner kronor kommer att 
spenderas i trakten

• 8,5 mil väg skall iordningställas till i huvudsak BK1, varav ca 4,5 
mil är helt nya vägar.

• Kommun och landstingsskatt 41 mkr under byggperioden,

74 mkr under driftsperioden



Vad menar vi med regionalt



Vilka investerar förutom Vattenfall.

Den 19 april 2017 förvaltade BlackRock tillgångar på 
totalt 5 420 miljarder amerikanska dollar.

Businesses, teams and people are the drivers 
behind the change for a more sustainable use 
of natural resources.

“We invest in solutions that contribute to the UN Sustainable Development Goals. 
These investments meet our financial risk and return requirements and support the 
generation of positive social and/or environmental impact through their products 
and services, or at times through acknowledged transformational leadership.



Allehanda konsultjobb



Mark och anläggning



Kringeffekter, exempel

Butiker Järnhandlaren Bensinmacken

Restauranger



Catering

Däck

Gym

Fritidsaktiviteter

Kringeffekter, exempel



Boendelösningar



Boendelösningar med komplement



Service i 25 år



Leverera för serviceperioden



Leverera för serviceperioden



Fler möjligheter i framtiden.



Registrera ert företag

Klicka här

Visas för huvudentreprenörer
Ni får nyhetsbrev



KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET 

ATT BLI TÄT I GLESBYGD


