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Totalt för de sju parkerna
 

Yta:

Installerad effekt:

 Energi

Antal Vindkraftverk:   

 Navhöjd:

Rotordiameter:

Inst. effek

Avst. mellan verk: 

”Markbehov”:

Vikt 

I det här numret ska vi försöka bena ut på vilket sätt den 

stora vindkraftsatsningen kan gynna vårt område när det 

gäller infrastruktur och arbetstillfällen. Som en bakgrund 

till detta bör vi först lite snabbt reda ut storleksordningen 

på denna satsning. Statkraft SCA Vind AB (SSVAB hädanef-

ter i texten) planerar alltså sju parker med totalt mellan 

300 och 455 vindkraftverk. Som ni ser i faktarutan är detta 

rejält stora byggnader med en navhöjd (mitten av rotorn) 

på 100-115 meter och en totalhöjd på dryga 150-170 meter 

eftersom rotordiametern är uppemot 100 meter. Totalvik-

ten med fundament inkluderat ligger på över 1000 ton. När 

nu nära 500 sådana verk ska byggas förstår man att behovet 

av fungerande vägar är mycket stort. Förutom upprustning 

av det befintliga vägnätet kommer 30 mil ny väg att byggas 

inom områdena. Förutom vägar ska också nya elnät ord-

nas, framförallt nedgrävt i mark. Transformatorstationer, 

service- och personalbyggnader ska också uppföras. Hela 

investeringen ligger på mellan 16 och 20 miljarder varav 

ungefär en knapp halv till 4 miljarder kommer att hamna 

lokalt i vår region i form av arbeten, pengar och annat, allt 

beroende på hur aktiva kommuner och näringsliv är. 

Men för att kunna bygga dessa både stora och många kraft-

verk behövs vägar och bra sådana. Förbättringar som görs 

för vindkraftsprojektet kommer givetvis att vara till nytta 

för alla andra. Dels för boende som får en bättre standard, 

men det kommer också att ge möjligheter för andra vind-

kraftsprojekt och för ett bra underhåll av de befintliga. 

Skogsnäringen kommer också att gynnas av en bättre 

vägstandard, tillgängligheten till skogsråvaran förbättras 

helt enkelt. Och vägnätet behöver verkligen åtgärdas i vår 

region, idag har vi i Västernorrland 20 % av vägnätet i be-

lastningsklass BK2 och BK3 vilket ska jämföras med hela 

landets snitt på 6 %. I klartext betyder det att tunga trans-

porter inte kan genomföras på stora delar av vårt vägnät i 

dagsläget. 

Detta är ett problem som hanteras via ett samarbetspro-

jekt, ”Utredning för ökad tillgänglighet till Vindkraftsan-

läggningar i Jämtland/Västernorrland”. Målgruppen för 

projektet är företag som har behov av säkra vägar för sina 

transporter. Ägare av projektet är Vägverket och de sam-
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arbetar först och främst med SSVAB som satsar pengar i 

projektet, kommuner och länsstyrelser. Bland andra deltar 

Ulla Ullstein och Jans Staaf från Sollefteå kommun och 

Rolf Ivansen från Ragunda kommun som också sitter med 

i projektets styrgrupp. Man ser kopplingar till bland annat 

”Miljödriven tillväxt”, som är en åtgärd inom dokumentet 

Reviderat Tillväxtprogram för Västernorrland. I Jämtlands 

läns Regionala utvecklingsstrategi ser man kopplingar 

mellan det statliga vägnätet och bättre förutsättningar för 

arbetspendling, turism och näringslivets transporter. Tre 

problemområden hanteras i projektet: Vägar som behöver 

bärighetsförstärkas, Punktvisa insatser på det allmänna 

vägnätet, och Trafikstyrning av dispenstransporter. Finan-

sieringen av åtgärderna är i dagsläget ett problem, där 

Vägverket och även Näringsdepartementets hållning är att 

endast bärighetsåtgärder som ger bestående värden och 

som är prioriterade i någon av de regionala eller nationella 

planerna för infrastruktur ska bekostas av statliga medel, 

annars anses exploatören vara den som ska finansiera åt-

gärderna, till exempel punktvisa åtgärder och förhöjd. 

Från våra kommuners sida och även de inblandade länssty-

relserna anser man att upprustningen till övervägande del 

ska göras med statlig finansiering, eftersom vårt nationella 

klimatmål med 50 % förnybar energi år 2020 annars kan 

hotas. Dessutom, om Vägverkets syn får genomslag, kan 

detta innebära att framtida satsningar inom vindkraft och 

även andra näringar återigen fokuseras mot kusten där 

vägnätet generellt har en bättre standard. Alltså är denna 

aktuella fråga om vägarna av avgörande betydelse för vår 

regions framtid.

Men vindkraften innebär också andra positiva effekter på 

vårt område. Ett stort antal nya arbetstillfällen kommer att 

skapas och givetvis är det många av dessa som kräver spe-

cialistkompetens av hitresta människor. Men SSVAB räknar 

ändå med att ungefär en tredjedel av behovet kommer att 

kunna täckas av boende i regionen. Under den totala bygg-

tiden innebär det mellan 600 och 1 150 årssysselsatta. Ef-

tersom byggtiden är beräknad till mellan fem och åtta år, 

kan man säga att det innebär mellan 75 och 200 lokalt bo-

ende sysselsatta varje år, beroende på hur lång tid hela pro-

jektet tar. SSVAB säger sig också ha ambitionen att så långt 

del 2
det är möjligt anlita lokala leverantörer och entreprenörer. 

Under driftstiden kommer behovet att ligga på runt 60-70 

personer om man räknar med säsongsarbetande. 

Vilka yrken är det då som kommer att efterfrågas? Under 

byggtiden kommer det att vara behov av människor med 

kunskap och kompetens inom grävning, schaktning, led-

ningsdragning, gjutning, montering och övriga byggnads-

arbeten. Men också de som arbetar inom service som boen-

de, handel och livsmedel kommer att få ett större underlag 

under byggtiden. Ett ökat underlag för service och boende 

skapar givetvis bättre förutsättningar för att andra näring-

ar som exempelvis besöksnäringen kan gynnas. Det här har 

uppmärksammats och i Strömsunds kommun, där Nordisk 

Vindkraft AB nu bygger en vindkraftspark kombinerar man 

nu besöksnäring och vindkraft. Under sommaren 2009 ord-

nar man med guidade turer till anläggningarna. Besökarna 

kommer att ges möjlighet att se olika faser av projektet. 

Dels närmast helt färdiga vindkraftverk, dels sådana som 

är i början av uppförandet. Bussturerna är ett samarbets-

projekt mellan Nordisk Vindkraft AB, Strömsunds kom-

muns Turistbyrå och Vindkraftcentrum Strömsund. Bussar 

kommer att ordnas och man satsar på att visa arbetet un-

der fredagarna, då det ofta är lite lugnare på platserna. Den 

tredje partnern i projektet, Vindkraftcentrum Strömsund, 

är en av fyra nationella noder som Energimyndigheten ut-

sett i landet, detta för att Sverige ska komma ikapp på vind-

kraftsområdet internationellt sett. I Strömsund kommer 

man att fokusera på arbetskraftförsörjning och drift- och 

underhållsfrågor för den nationella vindkraftssatsningen.

Att vindkraften blåst in i vårt område innebär alltså myck-

et positiva förändringar om vi bara kan lösa problemen 

runt vägarna och vem som ska betala upprustningen. De 

positiva förändringarna bygger också på att vi som bor och 

lever här deltar i projektet på olika vis. Vi måste alla och en-

var se möjligheterna och också ta dem när de nu dyker upp. 

Vi fortsätter vår vindkraftsserie med en ny artikel i nästa 

nummer, då ska vi titta på Sollefteå kommuns strategiska 

utvecklingsarbete MedVind Västra – en bra bit av Sollefteå 

kommun och deras arbete för att få med de boende och 

andra aktörer i en hållbar utveckling. Häng med då igen!


