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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



Elöverskott i Norrland
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Vindkraft i Sverige

Karta 20200225
Vindbrukskollen



En ögonblicksbild mars 2020. 
Produktionskostnad vindkraft
30-40 öre.
Balanserat utbud på rätt nivå ger 
internationellt konkurrensmässiga 
priser och gagnar fortsatt utbyggnad.

Elbörs Norden och Baltikum



Vi har och kommer att ha ännu större 
förutsättningar för vätgasproduktion



Mycket mer planerat 
efter detta, i huvudsak i 
Elområde 1 och 2



Nu hände det, hävstången!
Kan ta förnyad fart nästa år.







Lagring, andra användningsområden och smarta elnät



Transporter



Planeringsverktyg

Prognos
Förankring
Kompetensutveckling
Matchmaking
Företagsnätverk
Eftermarknad
Nya affärsområden



Digital 

affärsplattform för 

regionala affärer. 

Varför? Bättre projektekonomi

Hållbarhet

Lokal nytta

Acceptans



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



Vidareutveckling 
affärsplattform för 
tillverkande 
industri



Europeisk
marknad Drift och 
Underhåll samt 
komponenttillverkning 
och tjänsteleveranser Nästan alla 

kompetenser finns hos 
”våra” företag



Den nya basindustrin i Norra Sverige, 
vindkraft.

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
5. Vätgas för energilagring 

och bränsleceller



KLIMATHOTET – EN MÖJLIGHET 

FÖR SVERIGE, LOKALT, 

REGIONALT OCH NATIONELLT


