
 

 

 

Inbjudan seminarium 

Vindkraften viktig för Bergslagens 

utveckling – också i framtiden 
Tisdagen den 16 februari 2016   kl  9.00–15.30   Falu Gruva (konferens), Falun 

 

Dalarna och Gävleborg har extremt goda förutsättningar för att bygga ut vindkraften. Här finns flera stora tillståndsgivna 

vindparker som väntar på byggstart. Inte minst mot bakgrund av den färska globala Klimatöverenskommelsen är det 

avgörande att naturens resurser nyttjas effektivt och på ett miljömässigt korrekt sätt.  

– Vindkraften i Bergslagen är därför ingen ”parentes” utan ett strategiskt viktigt inslag för den framtida 

energiförsörjningen, bland annat i basindustrin, säger Kjell Grundström på Triple Steelix. 

Vindkraften skapar arbetstillfällen i regionen   

Triple Steelix har stöttat vindkraftutbyggnaden i regionen sedan 2010 i samverkan med kommuner i Dalarna och 

Gävleborg. Arbetet har bland annat inriktats på att fler lokala och regionala företag ska bli underleverantörer till 

vindkraftsindustrin. Under 2016 fortsätter projektet ”Vindkraftfokus” − projektägare Ockelbo kommun − med målet att öka 

antalet arbetstillfällen inom vindkraftsindustrin och tjänstesektorn.  

– Vi fokuserar på att skapa hållbara och långsiktiga arbetstillfällen. Genom att skapa en större marknad för regionens 

företag blir de mindre konjunkturkänsliga. Den ena dagen levererar man tjänster till stålindustrin, den andra dagen till 

vindkraftsindustrin, säger Rolf Landström, projektledare för ”Vindkraftfokus”. 

 

Anmälan 

rolf.landstrom@ockelbo.se senast den 9 februari. Seminariet är kostnadsfritt. 

Glöm inte att ange eventuella allergier/specialkost. 

 

Välkommen! 

 

 

                                   

 

                                                                       



 

 

Program 

8.30–9.00  Kaffe och registrering 

 

9.00–12.30  Inledning Joakim Storck, Falu kommun/Jan Andersson, Triple Steelix 2.0 

Paus ca 10.30 Vindkraftutbyggnad – förutsättningar Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi 

 Marknadsutveckling vindkraft Jonas Clausen, Vestas 

 Teknik- och kostnadsutveckling vindkraft Fredrik Dahström Dolff, Nätverket för vindbruk 

 

12.30–13.30 LUNCH 

 

13.30–15.10 Industrins energibehov och kostnader Alena Nordqvist, SANDVIK 

 Service och underhåll vindkraft Anders Edin, Vestas 

 Vindkraftutbyggnad i närområdet Per Skyttner, Bergvik Skog 

 

15.10–15.30 Sammanfattning och frågestund 

 

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta gärna 

Rolf Landström, projektledare, Ockelbo kommun, 070-552 21 35  

Kjell Grundström, Triple Steelix, 070-575 64 89 

Hanne Stenback, Näringslivskontoret, Falu kommun, 023-868 76 

 


