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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.



Prognos Sverige



Vilket behov av ny el har vi?

60 TWh?

120 TWh?
Dagens  
elanvändning

Det finns inget förbud mot att forska om, eller bygga 
ny kärnkraft



Andel vindkraft i kallt klimat
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Vindkraftcentrums Planeringsverktyg
Modell för att maximera lokalt innehåll i 
basindustrin vindkraft

1. Prognos
2. Lokal upphandling
3. Kapital till investeringar för 

småföretag i glesbygd
4. Drift och underhåll



1. Modell för att maximera
lokalt innehåll, prognos



• Åsele 2 800 invånare
• 130 företag registrerade sig

2. Modell för att maximera
lokalt innehåll, lokal upphandling



2. Lokal upphandling. Utvecklad affärsplattform. 
Samarbete med ProcessIT och Umeå Universitet



Åskälen-Munkflohögens vindkraftpark.
Lokala/regionala företag. Framgångsfaktorer.

ca10 mil

23 av totalt 
103 verk 
resta.

Lokal informell 
klusterbildning, 
företag som kan 
samarbeta.

Ägare med ”äkta” 
krav på lokal nytta 
och som följer upp 
detta.

Huvudentreprenör 
som jobbar enligt 
löfte till beställare.

Platsledning med 
lokal förankring 
och lång 
erfarenhet



Åskälen-Munkflohögens vindkraftpark.
Branscher



3. Modell för att maximera lokalt innehåll, 
kapital till lokal företag

• Exempel 100 turbiner, 25 år 25 mkr totalt
• Vanligt: 10 000 kr per vindkraftverk och år, 25 år 25 mkr totalt
• Möjligt: 17,5 mkr av dessa ger 230 miljoner kronor till näringslivsutveckling
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Pilotprojekt i Åsele



4. Europeisk
marknad
Drift och 
Underhåll

Nästan alla 
kompetenser finns hos 
”våra” företag



Exempel branscher Drift och Underhåll

Nästa steg för 
affärsplattformen



Exempel

Vidareutveckling 
affärsplattform



25 000 blad som ska repareras
inom 10 år. De flesta i norr.

• Besiktningar, ny teknik?
• Reparationer
• Nya material
• Avisning
• Ersätta med nya verk
• Återvinning
• Logistik
• Forskning
• Utbildning

Möjlighet till 
klusterbildning för 
regionala eller 
nationella företag.
Enskilda företag kan 
erbjuda paketerade 
tjänster eller delar av 
behoven.
Samarbete med 
turbinleverantörer
och/eller ägare



Repowering. 3 500 vindkraftverk
som ska renoveras, bytas ut
och/eller skrotas till år 2045
• Begagnat

• Förmedlingstjänster
• Finansieringstjänster

• Möjlig marknad, exempel
• Demontering renovering och 

nyinstallation.
• Riv och bygganläggningstjänster
• Konsulttjänster

• Miljökonsekvensbeskrivningar
• Juridik
• Förvaltning

• Underhållstjänster

Möjlighet till 
klusterbildning för 
regionala eller 
nationella företag.
Enskilda företag kan 
erbjuda paketerade 
tjänster eller delar av 
behoven.
Samarbete med 
turbinleverantörer
och/eller ägare



Intelligent drift
• Utvecklingen går mot vad som kan kallas intelligent drift där 

tillståndsövervakningssystem blir mer och mer självständiga.
• Sådana system kan skötas av utbildad personal men skulle inte kräva 

specialister för tolkning av resultat.
• Istället skulle övervakningssystemet kunna utföra denna analys.
• Det skulle medföra att antalet turbiner som en tekniker kan övervaka 

avsevärt ökar.
• Dessutom skulle möjligheten att integrera 

tillståndsövervakningssystemet med kontroll- och styrfunktioner vara 
fördelaktigt vad gäller såväl kostnad som teknik och kvalitet. 

Möjlighet för företag 
och forskning.



Utvecklade övervakningssystem
ökar lönsamheten

Styr- och övervakningssystem är minst lika viktiga som 
den fysiska konstruktionen. När drift och underhåll 
beräknas stå för 20 – 35 % av livscykelkostnaderna så 
innebär det stora möjligheter att förbättra 
lönsamheten om dyra produktionsavbrott och 
reparationer kan undvikas.



Framtidens underhåll



Sammanfattning. Basindustrin vindkraft 
kan bli motor för regional tillväxt.

1. Prognos
2. Lokal upphandling
3. Kapital till investeringar för 

småföretag i glesbygd
4. Drift och underhåll
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Möjlighet att skapa en
växande exportindustri?

• Nya vindkraftverk ska skötas om. Enligt Wind Europe
fördubbling inom EU till år 2030.

• Åldrande maskinpark i hela världen, brist på 
reservdelar och serviceutförare

• Repowering, i hela världen skall 340 000 vindkraftverk 
renoveras, bytas ut och/eller
skrotas till år 2045

• Bladreparationer, omkring 1 000 000 blad som ska 
repareras eller bytas ut.

• Intelligent drift, programvaror och nya arbetssätt



KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET 
FÖR NORRLAND
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