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VI PLUSSAR  
och 1+1 blir 3  
eller mycket mer
Det tillhör vanligheten att en stad och en region tar 
chansen att skryta i en inledande text, som den här, om 
hur bra, fantastiskt och unikt allting är just där! Men är 
verkligen någonting i Sandviken unikt?

Det finns 290 kommuner i vårt land och – handen på 
hjärtat – de har också orörd natur, sjöar och hav, nära 
till aktivt friluftsliv och starkt kulturliv. Flera kan också 
kombinera attraktivt boende stads- och lantnära utan 
bilköer.

Om vi höjer blicken så finns även andra regioner och 
länder med lång industritradition, världsledande nä-
ringsliv, forskning i framkant och unika satsningar inom 
framtidens rena energi.

Så unika blir vi först när våra unika kombinationer läggs 
samman för att ge de speciella förutsättningarna till 
etablerings plats för framtidens etableringar.

Vi erbjuder kombinationer större än delarna och en fram-
tid plussad just för era behov.

EN SITE MED +
+ Det är ett stort markområde.

+ Ytan är kvadratisk.

+ Kommunen äger marken.

+  Ligger i direkt anslutning till E16 när den nya avfarten 
är färdig.

+  Massiv elkraftsförsörjning är möjlig.

+ Processvatten finns.

+  Vi är en industrikommun vilket innebär en positiv 
opinion för etableringar.

+  Placerad i det som är landets centrum för framtidens 
energiteknik med  biogas, vindkraft, vätgas och elväg.   
Vi kallar det Sandviken Pure Power. Se filmen! 

ETT NÄRINGSLIV MED +
+ 3 300 aktiva företag.

+ Bra utbildningar.

+  Goda kommunikationer med omvärlden via E16, 
E4, järnvägar, Gävle hamn, Arlanda och regionala 
flygplatser.

+  Internationellt präglade mötesplatser. Drygt 130 natio-
naliteter är representerade i befolkningen.

+  Ett starkt innovationsklimat. I Sandviken arbetar drygt 
700 personer från världens alla hörn med forskning och 
utveckling. Sett till patent per capita är kommunen en 
av de mest innovativa i världen.

+  Industrikompetens och yrkeskunnande är sedan lång 
tid en styrka hos oss i Sandviken.

+  Sandviken är basen för stora internationella bolag och 
nytänkande småföretag, konsulter med spetskompetens 
och enmansföretagare med driv. 

+ Korta kontaktvägar.

+  Utpräglad investeringsvilja. Sandviken växer – både till 
antalet invånare och rent fysiskt.  

EN LIVSMILJÖ MED +
+   Ett samhälle med starka byggstenar som tillsammans 

blir någonting större. 

+  Miljöer som bäddar för möten mellan människor, 
idéer, aktiviteter och företeelser och tillsammans blir 
någonting starkare. 

+ Låga huspriser och boendekostnader.

+  Friluftsliv med skidåkning, bad, båt, fiske, jakt, cykel, 
promenader …

+ Idrott från lek till elitlag i ishockey, fotboll och bandy.

+  Kultur- och nöjesliv i alla former med arenor och scener 
för små och stora evenemang och med mat och värd-
skap av högsta klass.

+  Blommande nära landsbygd med skogar, berg och 
vatten.

+ Levande stad.

Vi gör varandra bättre!
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Regional information
Sandviken/Gävle-regionen innefattar Gästrikland, 
Hälsingland med direkt närhet till Uppsala, Stockholm, 
Mälardalen, Bergslagen och Östra Dalarna. Inom en 
radie av 2 timmar når man 1/3 av Sveriges befolkning 
och lite drygt 1/3 av alla Sveriges företag. Det betyder 3,3 
miljoner invånare och 400 000 företag. 

Regionen är en av de regioner där det investeras mest i 
industrinära kapitalinvesteringar. Sandvik investerar ca 
4 miljoner SEK per dag i sin site i Sandviken, Billerud-
Korsnäs i Gävle ca 2 miljoner SEK, lägg till resten av 

Bergslagen, Dalarna och Gävleborg så investeras runt  
10 miljoner SEK per dag. Det placerar regionen i topp  
vad gäller investeringar i industrin.  

Sandviken är en kommun som är van att ta emot utländs- 
ka företagsbesök. Sandvik ensamt tar årligen emot fler 
än 10 000 besök. Detta har gjort att Sandviken har en 
organisation och ett värdskap som klarar av att ta hand 
om frekventa utländska besök och göra deras upplevelse 
ännu lite bättre.

1. Näringslivsstruktur

1.1 Huvudsakliga industriella kluster i vår region.

Huvudsakliga kluster
Stål- och process: Sandvik (Sandviken), SSAB 
(Borlänge), Ovako (Hofors), Outokumpu (Avesta), 
Fagersta Stainless AB (Fagersta).

Papper och massa: Artic paper (Grycksbo), Stora 
Enso (Fors, Kvarnsveden, Skutskär), Billerud-
Korsnäs (Gävle), Holmen/Iggesund (Iggesund).

Vindkraft: Vestas m fl, en av Europas största land-
baserade vindkraftsparker (Jädraås). 

Övriga kluster
Underhåll: Veolia (Skinnskatteberg, Avesta) och 
Bilfinger (Gävle, Avesta, Borlänge).

Industristöd: Triple Steelix, FindIT, Fiber Optic 
Valley (idag del av RISE/Acreo), Future Position 
X,  Automation Region, Robotdalen, High Voltage 
Valley.

Industriell IT: (Sandviken).

Hydraulik: (Hudiksvall).

Tunnplåt och materialteknik: (Sandviken/Bor-
länge).

SME: ett par tusen företag levererar produkter och 
tjänster till industrin.

Traditionell tung basindustri med hög 
 investeringstakt 

 Regionen är ett världsledande stålkluster som  
i samverkan med andra industriella kluster och nätverk 
möjliggör regionens konkurrenskraft och tillväxt. 

Regionen domineras av tung basindustri sedan nästan 
200 år. Stål- och processindustri i Bergslagen och skogs- 
och pappersindustri utefter Gävleborgs kuststräcka. 
Regionen har även en väl utbyggd vindkraftsindustri som 
bildar en av Europas största landbaserade vindkrafts-
parker, belägen ca 30 minuter norr om Sandviken.  

De stora etableringarna av tung basindustri har medfört 
att stora globala företag är de dominerande arbetsgivarna 
i regionen.   

Stål- och processklustret

Stål- och processindustrin är basen i regionens närings-
livsstruktur. Bergslagen och västra Gästrikland har 
världens kanske främsta stålkluster med Sandvik, SSAB, 
Ovako och Outokumpu. Tillsammans omsätter dessa 
industrier ca 200 miljarder SEK och sysselsätter  
ca 75 000 personer globalt och ca 12 000 personer i 
regionen. Stålindustrin i regionen har ca 700 under-

Kompletterande information
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leverantörer som verkar i Bergslagen och som tack vare 
stålindustrins behov kan utvecklas och ges möjligheter 
att växa på en marknad utanför regionen.

Pappersklustret

Pappersindustrin är en annan dominerande basindustri i 
regionen med Artic paper i Grycksbo, Stora Enso i både 
Fors och Kvarnsveden. Utmed Gävleborgs kust ligger 
fler pappersbruk, såsom Stora Enso i Skutskär, Billerud-
Korsnäs i Gävle och Holmen/Iggesund. 

Vindkraft

Kravet på förnybar energi gör att vindkraftverken i  världen 
blir allt fler. Enligt Vattenfall kommer vind kraften att 
leverera fjorton procent av den el som för brukas inom EU 
år 2020. Mycket forskning och utveckling läggs på att ge 
en högre verkningsgrad hos turbinerna. 

I Jädraås – 30 minuter norr om Sandviken – ligger en 
av Europas största landbaserade vindkraftsparker med 
66 vindkraftverk. Vindturbinerna beräknas framställa 
572 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för 114 000 
hushåll. Runt den verksamheten har företag som danska 
Vestas etablerat sig.

Underhållsföretag

Inom industriunderhåll har Veolia och Bilfinger – två 
globala underhållsföretag – etablerat sig i regionen och 
erbjuder sina tjänster till industrin här, tillsammans med 
ett hundratal regionala leverantörer. 

Andra tydliga industrikluster i regionen är industriell IT 
i Sandviken, hydraulik i Hudiksvall och tunnplåt och 
materialteknik i Sandviken/Borlänge.

I regionen finns ett par tusen SME-företag som levererar 
produkter och tjänster till industrin. Totalt är 80–90 % 
av regionens företag microföretag med färre än 9  anställda, 
vilket är detsamma som riksgenomsnittet. 

Samverkan för utveckling av industrier och företag 

Betydande industristödjande kluster – tillsammans 
med akademi, näringsliv och kommuner –  stärker 
det  regionala näringslivet genom utvecklings- och 
 forskningsprojekt. 

•   Sandbacka Science Park – Teknikparken är navet för 
det regionala innovationsarbetet inom fokusområdet 
industriell IT och materialteknik. Tillsammans med 
den regionala inkubatorn, Movexum, stöttar de inno-
vationer och ”Start-Up” företag i deras utvecklingsfas. 

•  Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som 
ska göra den redan framgångsrika stålindustrin ännu 
starkare genom en effektiv samverkan mellan närings-
liv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix 
omfattar ca 200 små och medelstora företag i fjorton 
kommuner i Dalarna, Västmanland och Gävleborg.
Ett av projekten är en samverkan  mellan stål industrin, 
Triple Steelix, Högskolan i  Gävle, Industriellt 
Utvecklings Center (IUC) Dalarna och Sandvikens 
Kommun för att öka effektiviteten hos det industriella 
underhållet och säkerställa högsta möjliga kvalitet på 
underhållstjänsterna. 

•  FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla 
ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka 
Science Park för att stärka konkurrenskraften hos 
industrin och regionens små och medelstora företag, 
samt att stödja framväxten av nya företag, produkter 
och metoder. I styrgruppen sitter IT-cheferna från de 
stora stål- och processindustrierna och akademichefer 
från Högskolan i Gävle.

•  Future Position X i Gävle är Europas ledande kluster-
organisation inom geografisk information och driver 
forsknings- och innovationsprojekt samt hjälper 
företag och organisationer att nå ut på nya marknader. 

•  Fiber Optic Valley i Hudiksvall driver forsknings-  
och utvecklingsprojekt inom områdena bredband och 
fiberteknologi. De stöttar och driver projekt genom 
att sammanföra näringslivets behov med forskares 
spetskompetens. 

•  High Voltage Valley i Ludvika driver strategiska 
forskning- och innovationsprojekt och även kortare 
behovsstyrda industrirelaterade projekt inom elkraft-
teknik.

På konferensen IT forum som FindIT anordnar varje år på Sand-
backa Park i Sandviken samlas alla, små, medelstora och stora 
företag i regionen för att diskutera, samverka och lära sig nytt om 
den digitala industriutvecklingen. 
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1.2 Utvalda industriella referenser i vår region, inklusive kontaktpersoner.

Sandvik Materials Technology: 
VD Petra Einarsson (citat i kompletterande 
 information), tel. 070 2662660; 

Lena Berg,  
Vice President Strategy and Communication, 
 Sandviken, 026-26 31 11, lena.berg@sandvik.com

Midroc Electro AB:  
VD Mikael Westlund 010-4707874  
eller 070-1801170.

ABB AB:  
Project Manager Anders Eldblom, tel. 073 0724040.

BillerudKorsnäs:  
Magnus Kangas, Brukschef, Gävle, 026-15 10 00, 
Magnus.Kangas@billerudkorsnas.com

”Som ledare för ett av landets största företag med säte i Sandviken ser jag 
ett framtida samarbete med er. Här finns en tradition av industriell utveck-
ling i kombination med världsledande forskning. Flest patent per invånare 
i  världen, drygt 600 anställda inom R&D och vi planerar för en öppen 
forskning och innovationsmiljö tillsammans med  kommunen, vilket jag gär-
na berättar mer om. Vi har även en lång erfarenhet av talent attraction från 
hela världen som vi skulle kunna samverka kring.”

Petra Einarsson, VD  Sandvik Materials Technology

Kompletterande information 

1.3 De 10 största arbetsgivarna i vår region:
Nr.     Företag     Profil      Anställda
 1    Gävle Kommun     kommunal verksamhet       7925

 2 Region Gävleborg länsövergripande offentl.funkt.      6500

 3     Sandvik AB (Sandviken)    järn- och stålverk       6000

 4     Sandvikens kommun     kommunal verksamhet      3525

 5     SSAB (Borlänge)    järn- och stålverk       2000

 6     BillerudKorsnäs (Gävle)     pappersindustri       1527

 7     Ovako Sweden AB (Hofors)     järn- och stålverk       1501

 8     Iggesund Paperboard AB     pappersindustri       1051

 9    Outokumpu (Avesta)     järn- och stålverk      700

 10     Svenska fönster AB (Edsbyn) fönsterproduktion      685

Regionen har också ett stort antal innovativa och mogna 
företag som erbjuder industrinära tjänster och produkt-
utveckling såsom IT, underhåll, HR och elektronik till 
basindustrin och företag inom andra näringar.

Den offentliga sektorn sysselsätter 33 % av totalt  
256 723 sysselsatta i Gävleborgs län och Dalarnas län, 
främst inom kommun och landsting. Det finns några 
statliga myndigheter utlokaliserade till regionen såsom 
Lantmäteriet i Gävle och Trafikverket i Borlänge.

Kompletterande information 
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På och intill Sandviks industriområde vid Storsjöns strand i centrala 
Sandviken arbetar omkring 6 000 personer. 

Det ledande företaget i regionen är Sandvik AB i 
 Sandviken som sysselsätter lite drygt 10 000 personer i 
Sverige och 47 000 i hela världen och omsätter ca  
100 miljarder SEK. Industriområdet i Sandviken är 
 Sveriges näst största industriområde på nästan  
3 milj. m2.

Företag som Midroc AB och Syntronic i Sandviken har 
utvecklat egna produkter och tjänster och är idag aktörer 
på en internationell marknad. Andra globala företag som 
IBM, Fujitsu och Veolia har etablerat sig i regionen och 
i Sandviken, där de erbjuder basindustrin sin kompetens 
inom bl a IT-, underhålls- och digitala tjänster.

I regionen finns ca 70 000 företag, stora som små. Många 
av företagen är sedan decennier leverantörer till bas-
industrin. En del av de mindre företagen, som exempelvis 
Begner Agenturer AB i Falun, Krylbo Elektra i Avesta och 
MK3D i Sandviken har lyckats, tack vare sin innovativa 
förmåga, att utveckla sin kompetens och mognad så att de 
nu är ledande inom områdena digitalisering, industriell 
IT, vibrations- och dataanalys och 3D.

1.4 Regionen utifrån vårt övergripande attraktionskrafts- och       
livskvalitets      perspektiv.
•   Gävle–Sandvikenområdet är regionens mest 

tätbefolkade. 

• Nära till natur och landsbygd.

• Boende har relativt låga prisnivåer.

• Utbildningssystem väl utbyggt.

•   Tomter är jämförelsevis stora och har ofta fina 
lägen.

•   Friluftsliv och sport i väl utbyggda anläggningar 
och natur.

• Starkt kulturliv med teatrar, konserthus m.m.

•   Jakt med goda arrendemöjligheter och rik tillgång 
på vilt.

•   Shopping i städerna och köpcentrum med rikt 
utbud.

•   Bad- och båtliv ges goda möjligheter i Gävle vid 
kusten och i Sandviken vid Storsjön.

• Nära till Uppsala och Stockholm.

•  Nära till världen via Arlanda International Airport.

Kompletterande information 

Gävle/Sandviken-området är regionens mest tätbefolkade 
med ca 140 000 invånare av 285 000 i hela regionen. Här 
finner man levande städer och samtidigt natur inom några 

minuter med bil eller buss (några fler minuter på cykel 
eller rent av gång). 
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Sandviken erbjuder ett bekvämt liv med allt från skidåkning, 
friluftsliv och en av Sveriges bästa MTB-arenor till god mat och bra 

skolor. Allt alldeles intill tystnaden och naturen. 

På landet men ändå i staden är ett vedertaget känne-
tecken för vår region – speciellt runt städerna Gävle och 
Sandviken. För alla som t ex är frilufts-, kultur-, sport-, 
båt-, jakt-, shopping- och matintresserade finns allt nära 
sommar som vinter. Gävle ligger direkt vid havet och 
Sandviken vid Storsjön för den som söker ett aktivt båtliv 
eller bad. Ett eget boende i lägenhet eller villa finns till 
helt andra prisnivåer än vad storstaden kan bjuda och 
tomterna är jämförelsevis frikostigt stora, ofta  
i fantastiska lägen.

Pendling

Snabbtåget till Arlanda flygplats tar en timme från Gävle 
central, därefter flyget ut i världen. 20 minuter till med 
tåget är man i Stockholm och allt som vår huvudstad har 
att erbjuda. Anställda kan lätt pendla till oss även från 
Falun och Uppsala.

Inom en knapp halvtimmes resa finns utbildning  
på alla nivåer i ett väl utbyggt utbildningssystem (se 
2.3 nedan) och regionens starka besöksdestinationer 
Kungsberget och Högbo Bruk. På samma tid hinner man 
förflytta sig från tystnad i orörd natur till kulturcent- 
rum och  konserthus. Utan bilköer. Kulturlivet rankas 
av  medborgarna själva som bäst i landet! (SCB Nöjd 
 Kommuninvånarindex 2016) och här finns elitlag  
i fotboll, ishockey och bandy.  

Det internationella Sandviken

I Sandviken finns vana att ta emot utländska företags-
besök. Sandvik ensamt tar årligen emot fler än 10 000 
besök. De arbetar dessutom med många internationella 
rekryteringar. Idag finns här över 130 nationaliteter 
 representerade. Engelska skolan med ca 1 200 elever ligger 
inom 20 minuter med buss, och allt på en ort med flest 
patent per invånare i världen. 

1.5 Möjligheter till regionsbaserad projektfinansiering och stöd för etablering på 
föreslagna fastigheter.
Gävle och Sandviken tillhör inte något stödområde. 
Detta innebär att endast SME-företag kan söka stöd 
av mindre betydelse.

Regionen kan bidraga till kompetensförsörjning 
genom:

• stor andel tillgänglig arbetskraft

•  befintliga beprövade samverkansformer för olika 
utbildningsnivåer

• utbildningar på högskolenivå

• anpassning av gymnasial utbildning

• stöd till yrkesvuxutbildning

• upphandling av arbetsmarknadsutbildning

• identifiering av befintlig kompetens i regionen

• sökning av kompetens i EU
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Kompletterande information 

I Gävleborgs län finns ett mycket väl utvecklat samarbete 
när det gäller kompetensförsörjning.

1.  Regionen har landets största andel tillgänglig arbets-
kraft. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det drygt 25 600 
personer som sökte arbete på Arbetsförmedlingen.

2.  När verksamhetens kompetensbehov väl blir kända 
finns beprövade samverkansformer för olika ut-
bildningsnivåer färdiga att tas i bruk. Färdiga och 
fungerande kontaktvägar och samarbetsformer för att 
aktivera insatser finns inom a) – f) nedan.

 a)  Projektgrupp sätts samman med företrädare 
för relevanta aktörer för att styra hur tillgången 
på relevant kompetens ska säkerställas. Projekt-
gruppen aktiveras då investeraren presenterar 
önskad kompetens och dess volymer. 

 b)  Matchning av kompetens. Arbetsförmed lingen 
gör initialt en matchning av var tillgänglig 
kompetens finns. Genom vår Supercrossdatabas 
identifieras befintlig kompetens och visas var i 
regionen den befinner sig

 c)  Samverkan för komplettering. Saknas kompe-
tensen i regionen sker samverkan över hela landet. 
Om den också saknas där vidgas arbetet till 
Arbets förmedlingens portal för rörlighet i Arbets-
livet – Eures. En ansvarig Euro-advisor kopplas 
till projektgruppen för detta arbete. Detta möjlig-
gör en kompetensscanning av hela Europa.

 d)  Utbildningar på högskolenivå. Högskolan i 
Gävle har personer i varje akademi som är sam-
verkansansvariga. Relevanta personer kommer 
att  kopplas till projektgruppen. Utbildningarna 
anpassas enligt följande:  
 

Inventering av vilka program som producerar 
kompetens som verksamheten har behov av. 
 B ehövs tillägg och specialisering av utbildning-
arna tas detta upp med programansvariga.  
 
Anpassning och samverkan. Saknas nödvändig 
högskoleutbildning i Högskolans i Gävle utbud 
undersöks möjligheten att göra förändringar 
alternativt samverkan med omgivande universitet 
och högskolor. Uppsala universitet är det lärosäte 
som ligger närmast, med en timmes bilväg  
(45 minuter med tåg) och nära 41 500 regist-
rerade studenter.  
 
Kontakt med studenter. Arbetslivet har goda 
 möjligheter att få kontakter med personer som 
studerar på Högskolan i Gävle. Det bedrivs 
också en omfattande verksamhet för att företag 
ska få kontakt med personer från Gävleborg som 
 studerar på andra högskolor och univer sitet. 
 Möjligheten att kunna skräddarsy sådana  
insatser finns. 

 e)  Utbildningar på yrkeshögskolenivå. I den mån 
verksamhetens behov kräver kompetens på yrkes-
högskolenivå och där kompetens saknas, måste 
detta arbete aktiveras i relativt god tid innan 
kompetensen behövs. Utmärkande för yrkeshög-
skolan är att de företag och organisationer som är 
knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller 
såväl planering som genom förande av utbildning-
arna. 

 f)  Utbildningar på gymnasial nivå. Gymnasial 
utbildning kan anpassas efter näringslivets behov 
genom att inrätta nya eller anpassa befintliga 
utbildningar.
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Erfarenheter

Det aktuella området ligger inte under några strängare kommun- eller länsregler som skulle kunna påverka 
en etablering. 

1.6 Tillståndsprocesser för industriella verksamheter som kräver tillstånd av mark 
och miljödomstolen.   

Liksom alla regioner i Sverige jobbar regionen utifrån 
 nationella regler som är lika för alla. 

Fastigheten är av sådan storlek att  arealen som  kommer 
att användas gör, att man med en bra  placering av 
byggnader och fördelning av produktionsprocesser torde 
kunna begränsa belastning på  närområdet. 

Fram till mer specifika uppgifter om insatsprodukter, 
 volymer därav resp. information om produktions-
förfarande och process framkommit gäller följande:

1.  Tillstånd av mark-och miljödomstol resp. miljöpröv-
ningsdelegationen kan komma krävas beroende på 
insatsmaterial/tillverkningsförfarande. 

2. I båda fallen startar processen med samråd till-
sammans med företag, länsstyrelse och kommun.

3. Vad gäller tidsåtgången för en tillståndsprocess är det 
mycket svårt att svara på. En mycket grov uppskattning 
är att det tar ca 9 månader att få ett miljötillstånd oavsett 
län. Remissmyndigheterna kan till viss del påverka 
 förloppet genom att avge sina yttranden inom avsatt tid.  
I det senare kan vi vara behjälpliga.

4.  Våra erfarenheter visar att det aktuella området inte 
ligger under några strängare kommun- eller länsregler som 
skulle kunna påverka en etablering.

Kompletterande information 

”Vi har en bra relation med länsstyrelsen, träffas kontinu erligt ett antal gången 
per år och vi är överens i de flesta  frågorna. Vi ansökte om nytt tillstånd enligt 
miljöbalken senast år 2002. För vår verksamhet är det mark- och miljödom-

stolen som beviljar tillstånd inte länsstyrelsen. I tillståndsprocessen var det främst 
 Naturvårdsverket som ställde krav. Under 2000-talet finns bara något enstaka 

fall där vi har överklagat  länsstyrelsens beslut till miljödomstolen” 
Bas Vennix, Head of Environment, Healt & Safety, 

Sandvik Materials Technology.

1.7 Allmänhetens stöd för en etablering. 

Vår bedömning är att det kommer att finnas ett 
mycket stort stöd från allmänheten. 

Storskalig produktion betraktas som en positiv 
tillgång i området. 

Arbetskraften är i hög grad benägen att stanna i 
regionen och är i stor utsträckning företagstrogen.

Fastigheten Tuna 3:1 har tidigare varit aktuell för en 
industrietablering. Sandviken är en modern industri-
kommun med lång industriell historia och tradition.
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2. Arbetsmarknad

2.1 Arbetsför befolkning i huvudsakligt rekryteringsområde, inklusive trenden  
för denna.

Inom 50 km radie bor ca 310 000 personer, inom 100 km ca 750 000.

2.2 Andelen utbildad arbetskraft, inklusive fördelningen mellan utbildningsnivån,  
i närområdet (procentuell fördelning).

Regionen har en positiv befolkningsökning med 
Gävle och Sandviken som snabbt växande kommuner.
Till sammans med landets största andel tillgänglig 

 arbetskraft ges mycket goda förutsättningar för framtida 
 kompetensförsörjning. Inom en pendlingsradie på  
2 timmar, nås 3,3 miljoner människor. 

Kompletterande information 

Andelen högutbildade (lägst treårig eftergymnasial 
utbildning) bland de sysselsatta i Gävleregionen 
(dagbefolkning) uppgick till 21,1 % år 2014.

Andelen sysselsatta med lägst treårig gymnasial 
utbildning och högst tvåårig eftergymnasial 
utbildning uppgick till 41,7 %. 

Andelen lågutbildade (högst tvåårig gymnasial 
utbildning) 37,2 %.

2.3 Befintliga universitets- och utbildningsprogram  
(t.ex. universitet, skolor, eftergymnasiala utbildningar, regionala R&D-aktiviteter etc.). 

Högskolor

–  Dalarnas Högskola i Falun/Borlänge: relevant 
industrinära utbildning, materialteknik, andra 
ingenjörsutbildningar, ekonomi, pedagogik m.m.

–  Högskolan i Gävle: relevant industrinära  utbildning, 
industriell ekonomi, maskinteknik,  miljöteknik, 
 vanliga ingenjörsutbildningarna,  ekonomi, 
 pedagogik m.m.

YH-utbildning

–  Dalarnas Högskola i Falun/Borlänge: inriktning 
mot industriellt underhåll

–  Sandvikens yrkeshögskola: inriktning mot Auto-
mation, industritekniker och CNC, samverkan med 

Harvard, Oxford, Cambridge och Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

Lägre utbildning

–  Göranssonska skolan: tekniskt gymnasium med 
3-årigt industritekniskt program.

–  Engelska skolan finns i Gävle sedan 14 år och har  
ca 1 200 elever från klass 3 till klass 9. Undervis-
ningen sker delvis på engelska.

Forskningscentrum

CLIP Högskolan i Gävle: inriktning mot ny- 
industrialisering, logistiska metoder, innovativa 
produktionslösningar.
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Utbildningar i regionen

Här finns två högskolor som bedriver relevant industri-
nära utbildning, samt utbildning i ekonomi, pedagogik 
m.m. Inom en timmes resväg (högskolor/universitet i 
Gävle, Uppsala, Falun/Borlänge och Sundsvall) utbildas 
60 000 studenter.

Dalarnas högskola i Falun/Borlänge erbjuder material-
teknik- och andra ingenjörsutbildningar.

Högskolan i Gävle erbjuder industriell ekonomi, maskin-
teknik, miljöteknik och de vanliga  ingenjörsutbildningarna. 
Högskolan i Gävle har idag ca 15 000 inskrivna studenter.

En väl utvecklad YH-utbildning med inriktning mot 
automation, industriteknik och CNC finns i Sandviken 
och en inriktning mot industriellt underhåll i Borlänge. 

Högskolan i Gävle – Projekt Human Lean

CLIP (se sid 11 och 14) har etablerat ett ”Human Lean Center 
(HLC)” vid högskolan med syfte att vara en resurs för 
företag och organisationer i deras förbättringsarbete. 
HCL är ett av de mer framstående projekten. Företag 
som Sandvik och Fagersta Stainless har utbildat både 
arbetslag och ledningsgrupper i Lean. HCL har väckt 
uppmärksamhet och idag finns kontakter och samverkan 
med Scania, Volvo, Chalmers m fl.

Högskolan i Gävle – kylning av stål i produktion

På högskolan i Gävle har en testbädd för att testa en ny 
teknik att kyla stål i produktion, s k PinJet-teknik. Ett 
forskningsprojekt i samverkan med Sandvik i Sandviken, 
Linköpings universitet, och Triple Steelix.

Utbildningar och forskning i Sandviken

Haas Technical Education Center 

Sandvikens YH-utbildning har inriktning mot automa-
tion, industriteknik och CNC. I Borlänge finns även 
inriktning mot industriellt underhåll. Vår YH-utbildning 
har en mycket hög kvalitet och är ett Haas Technical 
Education Center – en av fyra sådana utbildnings-
anordnare i Sverige och en av 80 i världen, alltså en aktör 
i en exklusiv skara internationella utbildningsaktörer till-
sammans med Harvard, Oxford, Cambridge och MIT. 
Här ges studenterna möjlighet att utbilda sig på topp-
modern utrustning och få rätt kompetens för framtidens 
industrijobb. 

Regionens befintliga yrkeshögskolor: inriktningar, 
antal studerande, arbetsgivare och yrkesroller  
efter examen

Yrkeshögskola Gävleborg samlar samtliga kommuner i 
länet tillsammans med Högskolan i Gävle och verkar 
för att utveckla yh-utbildningar som länet behöver för 
 kommande och befintliga behov på arbetsmarknaden 
genom samverkan med aktörer från såväl utbildnings-
väsendet som arbetslivet. Vad gäller redan etablerade YH 
utbildningar så finns det ca 20 olika att välja på. Med in-
riktning mot industrin finns i Sandviken  utbildningar av 
hög klass för automations-, verkstads- och underhållstek-
niker, driftstekniker- och process operatör i  Nordanstig, 
samt IT- och GIS -tbildningar i Gävle och Hudiksvall. 
Samarbete finns mellan YH i Sandviken, Borlänge och 
Avesta runt en gemensam underhålls utbildning riktad 
mot regionens process industri. Alla YH-utbildningar 
är anpassade till arbetslivets behov och  eleverna får till 
största del anställning inom sina  respektive utbildning-
ars inriktning. De största arbets givarna är naturligtvis 
processindustrin med Sandvik, Ovako, BillerudKorsnäs, 
Stora Enso och           Holmen/ Iggesund i spetsen, men även 
regionens 27 000 SME-.företag anställer eleverna efter 
examen.

Möjlighet till att skräddarsy en yrkesutbildning för  
t ex operatörer inom avancerad processteknik

Det finns goda möjligheter att skräddarsy yrkesutbild-
ningar i regionen. Yrkeshögskolan är väl samordnad 
och industriella utbildningar finns på flera ställen bl.a. i 
Sandviken, Gävle och Nordanstig. Företagsutbildarna är 
etablerade i regionen, det är ett utbildningsföretag som 
ägs av regionens företag, bl.a. Sandvik, och några kom-
muner däribland Sandviken. Företagsutbildarna är sedan 
lång tid vana att skräddarsy uppdragsutbildningar som 
uppfyller industrins behov. Haas Technical Education 
Center i Sandviken är en del i ett internationellt nätverk 
med 102 utbildningscenter i Europa och ytterligare 120 
i Nord- och Sydamerika. Via detta nätverk är det möjligt 
att vid behov få skräddarsydda utbildningar i Europa 
eller Amerika om utländsk personal behöver utbildas inn-
an de börjar i fabriken.

Kompletterande information 
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Lägre utbildning

För den som söker utbildning är det väl försörjt  
i  regi onen med både offentliga och privata skolor, från 
förskola upp till gymnasium.  

 Engelska skolan finns i Gävle sedan 14 år och har  
ca 1 200 elever från klass 3 till klass 9.

Göranssonska skolan är en satsning av Sandvik till-
sammans med kommunen. Den är ett 3-årigt teknisk 
gymnasium med 192 elever (16–18 år) som går ett 
industritekniskt program. Programmet är individ- och 
kundanpassat till teknikinriktade företag i regionen med 
fokus på bland annat produktionsteknik och automa-
tion. Skolan har flera år blivit utsedd till Sveriges bästa 
gymnasieskola. 

 Sandvikens Tekniska Gymnasieskolor är  certifierade 
som Teknikcollege. 

Forskningsintensivt Sandviken

Sandviken är en av världens mest innovativa  kommuner 
med flest patent i världen per capita och har en av 
Europas högsta forskningsdensitet med över 600 aktiva 
forskare, främst inom metallurgisk materialteknik och 
additiv tillverkning/3D printing (se nedan).

Internationellt forskningscenter

Ett av de största initiativen inom FoU är samarbetet 
kring en ny högspecialiserad internationell forsknings-
miljö kring metallurgisk materialteknologi. Forskar-
miljön är internationellt attraktiv i Sandviken, där fler 
än 700 forskare kommer att verka och erbjudas tillträde 
till avancerad laboratoriemiljö, utrustning och andra 
aktiva forskare inom metallurgisk materialteknologi. 
 Därigenom får entreprenörer och SME-företag möjlig-
het att testa och utveckla sina produkter, tjänster och 
affärsidéer i samarbete med globala aktörer. En tydlig 
koppling kommer att finnas till innovationsmiljön vid 
Sandbacka Science Park i Sandviken och den regionala 
inkubatorn Movexum.

Sandvik – världsledande inom FoU 3D printing

Sandvik är inte bara en stålindustri med traditionell 
materialforskning. Sandvik i Sandviken är världsledande 
inom forskning och utveckling av additativ till verkning/ 
3D printing och skärande bearbetning. Sandvik Ad-
ditive Manufacturing Center och Sandvik Coromants 
 produktivitets- och besökscenter är två innovativa miljöer 
för forskning och utveckling där innovation, teknik 
och forskning möts och driver utvecklingen inom dessa 
områden framåt på en global marknad. Internationella 
möten och värdskap är vardag och ett internationellt 
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innovations- och kunskapsutbyte sker kontinuerligt och 
sprids till regionens innovativa industri och SME-företag.

Elväg – lastbilstransporter på elväg

Projektet Elväg E16 är ett samarbete mellan  Region 
 Gävleborg, Scania och Siemens. Här finns världens första 
elektrifierade vägsträcka för tunga lastbilar på allmän 
väg. Projektet ska undersöka förutsättningarna för att 
bygga ut elvägen ända fram till Yilport Gävle hamn. Det 
gör att transport från fabrik till hamn och andra  
omlastningsplatser kan komma att ske på ett unikt 
miljövänligt sätt.

CLIP

CLIP är en centrumbildning inom Högskolan i Gävle 
med inriktning och fokus på nyindustrialiseringens 
krav, behov och problem. CLIP erbjuder kunskap om 
 logistiska metoder och innovativa produktionslösningar, 
främst till det regionala näringslivet. Clip har ett 20-tal 
forskare inom en mängd olika forskningsområden och 
är dessutom aktiv det ”Transport Science Center” som 
håller på att etableras i regionen. Avsikten är att samla 
kompetens och kunskap inom området logistik och 

transport och därmed stötta utvecklingen och konkur-
rensförmågan hos regionens olika aktörer inom området.

Stålindustrins forskarskola

Stålindustrins forskarskola etablerade sig under 2016 i 
Sandbacka Science Park, där bl a en handfull dokto- 
 r ander har sin arbetsplats. Forskningen är fokuserad 
på materialforskning, logistik och försörjningskedjor 
och bedrivs i samarbete med stålindustrin i Bergslagen, 
Triple Steelix, Högskolan Dalarna och  Högskolan i Gävle 
(CLIP).

Gamification – spel som verktyg inom annan industri

Gamification Industri  är ett av de mest intressanta 
projekten som pågår inom FindIT i Sandviken. Gamifi-
cation definieras som ”användandet av spelmekanismer 
inom verksamheter som traditionellt inte hör samman 
med spelande – exempelvis industri, handel, IT,  transport 
eller utbildning”. 
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Kompletterande information 

Pendling

Regionen har goda kommunikationer såväl inom som 
utom regionen. Regionen svarar för den största relativa 
ökningen i inpendlingen till Stockholm/Uppsala-regio- 
nen sedan millenieskiftet. Omvänt har inpendlingen 
från Stockholm/Uppsala stor betydelse för kompe-
tensförsörjningen av inte minst Högskolan i Gävle och 
 Regionsjukhuset. År 2015 pendlade 3 933 förvärvs-
arbetande till Stockholm/Uppsala-regionen, medan  
2 082 pendlade i omvänd riktning per dag. Andra bety-
dande pendlingsområden är till/från Söderhamns- och 
Falun/Borlänge-regionerna. Inom regionen pendlar flest 
mellan Gävle och Sandviken.

Utbildningsnivå

Andelen högutbildad befolkning (lägst treårig 
 eftergymnasial utbildning) i Gävleregionen är i 
nivå med flertalet av de till Stockholm/Uppsala-re-
gionen angränsande arbetsmarknadsregionerna.                                                                                                                        
                   

Offentlig service

Gävle sjukhus bedriver akut- och specialiserad vård för 
främst invånare i Gävleborgs län och norra Uppland.  
Här finns all specialistvård som kirurgi, ortopedi, 
 medicin, intensivvård. 

2.4 Beskrivning av arbetsmarknadsregionen; antal sysselsatta etc.

PENDLING
Stockholm/Uppsala 3 933/dag 2015 till, 2 082/dag 
från Stockholm/Uppsala.

Annan betydande pendling till/från Söderhamns-
regionen och Falun/Borlängeregionen.
Inom regionen mellan Gävle och Sandviken, samt 
mellan Gävle och Älvkarleby. 

UTBILDNINGSNIVÅ  
Andel  högutbildade 20–64 år är 18,5 %.                                                                                                                                              

OFFENTLIG SERVICE
Gävle sjukhus: akutvård och specialiserad vård, 
sjukhusbibliotek och sjukhuskyrka.

Utbildningsorgan och lärosäten: se 2.3 ovan.

Övrig offentlig service: se resp. kommuns 
 hemsidor.
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Kompletterande information 

Regionen är en industriregion och har varit så under lång 
tid. Då vår industri alltid varit starkt inriktad på produk-
tion, har regionen en mycket väl utbyggd infrastruktur 
med ett vägnät i alla riktningar för att kunna försörja 
industrin med råvara och underlätta utleverans av färdig 
produkt.

Sandviken har god infrastruktur och ett bra logistiskt 
läge efter E16 och nära E4, och är en nod i det euro-
peiska transportnätverket TEN-T och Scandinavian- 
Mediterranean Core Network Corridor. 

De initiativ till utsläppsfria alternativ (elväg, bränsleceller 
och biogas) som tagits i regionen har gjort Sandviken/
Gävle-regionen till en region som leder både teknik 
och utveckling inom miljövänliga transporter framåt 
i  Sverige. Högskolan i Gävle bedriver forskning inom 
hållbar logistik som sätter regionen än mer på kartan som 
ett miljövänligt logistik- och transportalternativ.

E16 binder ihop hamnarna i Oslo och Gävle och bildar 
landets enda större horisontala transportkorridor. E16 
passerar i direkt närhet till fastigheten i Sandviken.  
Det är endast 30 minuter till Yilport Gävle Container-
terminal – en av Sveriges 10 strategiska hamnar, tillika 
ostkustens största containerhamn. 

E4 med bil till Arlanda internationella flygplats tar 
 endast 90 minuter och 120 minuter till Stockholm.

Riksväg 50, 56, 68, 80 och 83 är de större riksvägarna 
i regionen som till del är 3-filsvägar med mitträcke och 
täcker inlandet väl som matarvägar in mot industrin och 
de större europavägarna.

Världens första elväg för tung trafik finns i Sandvikens 
västra utkant. Elvägen är en forsknings- och utvecklings-
satsning av Scania och Siemens i samarbete med Region 

Gävleborg. Den öppnades 2016 och kommer att innebära 
en stor vinst för regionens transporter och framför allt er-
bjuder den en unik miljövänlig transport som bl a nyttjar 
just batteriteknik för att transportera varor och annat till/
från Gävle hamn och våra logistikcentraler i regionen.

Sveriges fjärde vätgastankstation

Den 6 december 2016 invigdes Sveriges fjärde vätgas-
tankstation vid Göransson Arena i Sandviken. Hela 
tillverkningsprocessen är grön. Vätgasen tillverkas 
med hjälp av elektrolys med el från vindkraftparken i 
Jädraås. Tack vare vätgasledningen som går från AGA till 
 Sandviks industriområde kommer vätgasen till tank-
stationen helt utan transporter. Inom Sandvik pågår ett 
arbete med att införa vätgasdrivna truckar och transport-
fordon för att miljöanpassa produktionen.

Biogasanläggning

Just nu bygger Gästrike Ekogas världens största horison-
tella termofila pluggflödesanläggning för torrötning i 
Forsbacka, fem kilometer väster om Sandviken. Den 
biogas som kommer att produceras där är restprodukter 
från framför allt hushålls- och trädgårdsavfall, som kan 
används till fordonsbränsle och/eller som gödsel med 
högt näringsinnehåll för bönderna istället för den konst-
gödsel som används idag. 

Tanka vätgas i Sandviken!

3. Logistik/infrastruktur 

E16: Gävle–Oslo – Londonderry, Nordirland

E4: Haparanda–Luleå–Skellefteå–Umeå–Örn-
sköldsvik–Sundsvall–Gävle–Uppsala–Arlanda–
Stockholm–Södertälje–Norrköping–Linköping–Jön-
köping–Helsingborg

Riksväg 50, 56, 68, 80 och 83: matarvägar till 
industrier samt E4 och E16, till del 3-filsvägar med 
mitträcke, täcker inlandet väl.

Elväg utmed E16 väster om Sandviken kan byggas 
ut till hamnen. Elvägen används idag för transporter 
av tungt gods från industrier i Borlänge till hamnen 
via Sandviken.

3.1 Vägtransporter
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Kompletterande information 

Järnvägar

Genom regionen och Sandvikens kommun går tre  stambanor:  
– Ostkustbanan (Stockholm–Arlanda–Gävle–Sundsvall) 
– Norra stambanan (Gävle–Storvik–Ånge) 
– Bergslagsbanan (Gävle–Falun–Borlänge–Kil– 
Göteborg). 

Dessa täcker tyngre och långväga transporter väl till/från 
industrin i regionen. 

Terminaler

Storvik är regionens enda knutpunkt i det transeurope-
iska transportsystemet som binder ihop 325 kustnära 
hamnar i Europa. 

Genom Storvik, som ligger 30 minuter från Gävle hamn, 
passerar dagligen ca 200 tågtran sporter. Storvik har ett 
utvecklingsbart banområde för stuffning och omlastning, 
planer finns att ställa iordning området runtomkring till 
ett mindre logistik/kombiterminal. 

Borlänge ligger 60 minuter väster om Storvik och har en 
av Sveriges statsbangårdar. Borlänge är en viktig knut-
punkt för trafiken ner mot Göteborgs hamn. 

Kombiterminalen i Gävle hamn har  direktförbindelse   
(1,5 timmes transporttid) med  rikskombiterminalen 
Stock holm Nord i Rosersberg via dubbelspår på 
 Ostkustbanan från kaj i Gävle Hamn. Förutsättningarna 
för  effektiva och miljövänliga transporter till och från 
Stockholm/Mälarda len är med andra ord utmärkta. Idag 
trafikeras kombiter minalen bl a med tåg från Yilports 
containerterminal i Gävle, och en tågpendel från norra 
Tyskland. 

Yilport Containerterminal, Fredriksskans kombiter-
minal och Kombiterminal Granudden, ligger i direkt 
anslutning till hamnen. Bulkterminal hanterar insats- 
och försörjningsvaror till basindustrin samt projektlaster 
där kraven på lyftkapacitet och mellanlagringsytor är 
höga. Ett antal stora magasin ligger i direkt anslutning 
till kajerna. Här finns även stora kajnära ytor för mellan-
lagring av gods.

Logistik

Järnväg kan anpassas vid Stationen i Storvik efter givna 
förutsättningar. Storvik är mycket lämpligt till omlast-
ningscentral och stuffning av gods.

3.2 Järnväg, med tillhörande logistikcentraler 

Norra stambanan (Gävle–Storvik–Ånge): 
 knutpunkt Storvik, avstånd Gävle hamn 43 km eller 
40 min, huvudsakligen godstrafik (ca 200 tåg per 
dygn), stuffning och omlastning.

Bergslagsbanan (Gävle–Falun–Borlänge– 
Kil–Göteborg): statsbangård Borlänge,  avstånd 
Gävle hamn 116 km eller 105 min, godstrafik till/från 
Göteborgs hamn.

Ostkustbanan (Stockholm–Arlanda–Gävle– 
Sundsvall): kombiterminal Stockholm Nord, 
tåg pendel från norra Tyskland; Yilport Container-
terminal i Gävle, lagerhantering, stuffning och 
strippning av containers.
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3.3 Nationella och internationella  
flygplatser
Arlanda International Airport: avstånd 160 km 
eller 90 min.

Dala Airport Borlänge: avstånd 80 km eller 75 
min, övervägande inrikes flighter, vissa internatio-
nella avgångar.

Regionen har två flygplatser 
inom kort avstånd: Arlanda 
International Airport ut-
anför Stockholm, och Dala 
Airport i Borlänge. Avstån-
den med bil är 90 respek-
tive 75 minuter. Borlänge 
flygplats har  övervägande 
inrikes trafik men även vissa 
internationella avgångar.

Gävle Hamn 30 km,

20 min

Arlanda 167 km,

90 min

Dala Airport 80 km,

75 min

Större delen av det som produceras i regionen går på 
export vilket medfört att regionen har flera hamnar som 
nyttjas just för ändamålet att leverera produkter ut i 
världen.

Gävle hamn är regionens största hamn, och den hamn 
som vi förmodar skulle bli utskeppningshamn för era 
produkter respektive eventuell importhamn för rå varor. 
Hamnen är Sveriges tredje största containerhamn och den 
största containerhamnen på östkusten. Den är alltid farbar 
och isfri på vintern. Om det mot förmodan skulle behövas 
alternativ så finns det ytterligare 13 industri hamnar utefter 
regionens kust med olika storlek och kapacitet. 

Just Gävle hamn har idag en kapacitet att ta emot fartyg 
med ca 42 meters bredd och med en längd av 240 meter, 
samt ett djupgående på 12,2 meter, vilket idag innebär 
fartyg med en lastkapacitet på runt 100 000 ton. 

Hamnen är mycket expansiv och har nyligen utökats 
med runt 300 000 m2 i nya kajer och markområden för 
godshantering.

Terminaler

Yilport Gävle Containerterminal (GCT) har en års-
kapacitet på 300 000 TEU. Gävle hamn håller till-
sammans med operatören för containerterminalen på att 

Kompletterande information 
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3.4  Vatten/avlopp inklusive råvatten 

Kompletterande information – Vatten/avlopp inklusive råvatten

Regionen är van vid att hantera industrins behov. 
 Rå vatten finns det flera möjligheter till. För speci-
fikt klargörande hur det ser ut på fastigheten: se den 
fastighets specifika informationen, sid 22.

projektera för en ny containerterminal med en kapacitet 
på 500 000 TEU 2018 och 700 000 TEU 2020.

Genom Bulk-terminalen passerar en mängd olika pro-
dukter som inte lastas i containrar, bl.a. sågade trävaror, 
kol, malm, vägsalt, pappersmassa och kaolinlera. Även 
vindkraftverk är numera en vanlig last.

I Greenfieldterminalen vid den nybyggda 200 meter 
långa kajen lastas och lossas containrar och bulkgods. Vi-
dare utveckling pågår som innebär längre kaj, ytterligare 
ytor och nya kranar. 

I kombiterminalerna Granudden och Fredriksskans 
 flyttas gods från bil till tåg eller från järnväg till väg.

Transporter

Transporter till och från hamnen sker idag vanligtvis 
med både lastbil och järnväg. Idag hanteras runt 10 tågset 

per dag och cirka 1 000 lastbilar, vilka tillsammans med 
de fartyg som kommer hanterar 5 000 000 ton/år.

Vi erbjuder på sikt möjlighet att nyttja den nya el-vägen 
mellan Gävle och Sandviken (se sid 14).

Möjligheter finns också att köra transporterna med 
 biogas eller bränslecell (vätgas).

Logistikcentrum

Inom Gävles hamnområde finns ett större logistikområde 
där aktörer med anknytning till hamnverksamheten är 
lokaliserade. Ett exempel är återvinningsföretag. Här sker 
bland annat lagerhantering, stuffning och strippning av 
containers.

Kommunen är van vid att hantera industrins behov.

För specifikt klargörande hur det ser ut på 

 fastigheten, se informationen under 11. Vatten och 
12. Avlopp sid 24 och sid 25.
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3.5 Kraftinfrastruktur

Infrastrukturen finns på plats.

•   93 vattenkraftverk (i regionen),  
produktion >2 500 GWh.

•  vindkraft, > 570 GWh (efter planerad utbyggnad 
> 4 000 GWh).

•  CHPs, produktion > 1 500 GWh el.

•  SVKs kraftnät (Norrland och Forsmark), anslut-
ningspunkt Stackbo med tillåtet uttag idag på 
300 MW till aktuellt område.

•  ”Grön el” i stor omfattning.

Regionen är väl försöjd med egenproducerad el och här 
finns stor producent av vattenkraft med 93 vattenkraftverk i 
varierande storlek som idag producerar > 2 500 GWh. 

Vindkraft är under stark utbyggnad och den största 
driftsatta vindparken i Sverige ligger i norra angränsande 
kommunen Ockelbo. De 66 vindkraftverken (drygt 175 
meter höga) producerade > 570 GWh 2016. Planer finns 
på ytterligare vindkraft som med en fullt utbyggd produk-
tion skulle innebära > 4 000 GWh vindkraft i regionen. 

Dessutom finns det ett antal CHPs-anläggningar som 
producerar > 1500 GWh el.  

Regionen är en genomgångsregion för nästan all vatten- 
och vindkraft som produceras i norra Sverige och skickas 

söderut i SVKs kraftnät med de möjligheter det innebär 
till anslutningar i dessa stråk. 

Flödet av ”grön el” norrifrån räcker med råge för att 
tappas av till regionen. Med tillräcklig framförhållning 
för tillståndsgivningsprocesser så ser vi oss kunna erbjuda 
en förträfflig (rent av unik) leveranssäkerhet av just grön 
regenerativ elkraft.

I regionen finns även en direktförbindelse med kärnkraft-
verket i Forsmark som uppbackning. 

En av de nationellt bästa anslutningspunkterna, Stackbo, 
ligger mitt emellan Gävle och Sandviken. Här finns ett 
tillåtet ledigt uttag idag på 300 MW för en eventuell 
försörjning av fastigheten. 

Kompletterande information 

3.6  Fjärrvärme/Fjärrkyla (både som konsument och leverantör) 

Infrastrukturen finns på plats.

Kompletterande information 

Möjligheter till fjärrvärme/fjärrkyla finns genom att regi-
onens kommuner producerar eller använder sig av detta 
och har fjärrvärmeverk respektive fjärrvärmenät i drift.
Leverans från och till Sandviken Energis fjärrvärmenät i 
Sandviken.

Sandviken Energi AB producerar och distribuerar 
fjärrvärme via ett kulvertnät till större delen av centrala 
Sandviken. Till fjärrvärmenätet finns anslutet ca 2 500 

kundanläggningar och försåld energi uppgår under ett 
normalår till ca 225 GWh. Produktionseffekterna för-
delas över året enligt vidstående diagram. 

För värmeproduktionen i Sandviken används  inhemska 
bränslen: stycketorv, flis, spån och biopellets m.m. 
Fossila bränslen, som olja och gasol, utnyttjas i mycket 
 begränsad omfattning. 
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Produktionen av fjärrvärme för Sandvikens tätort 
sker vid kraftvärmeverket i Björksätra

Anläggningen står inför större investeringar i nya produk-
tionsenheter med möjlighet att etablera samarbete med 
presumtiva restvärmeleverantörer.

För att leverera restvärme in i fjärrvärmenätet före-
ligger ett vid varje tidpunkt givet temperaturkrav enligt 
 vidstående diagram. Ersättning för levererad värme in  
i fjärrvärmenätet diskuteras från fall till fall. 

4. Tillståndsprocess för etablering  

4.1 Exempel på tidsåtgång för en tillståndsprocess där Mark- och miljödomstolen 
prövar Miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet prövas i Mark- och miljö-
domstolen. 

Mark-och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 
högsta prövningsinstans för regionen, tid 9 – 12 
månader. 

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen  
i Dalarnas län första prövningsinstans i regionen. 

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen  
i Gävleborgs län första prövningsinstans lokalt,  
tid 6 – 9 månader. 

Samhällsbyggnadsdivisionen i resp. kommun är 
tillsynsmyndighet över miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över eventuell 
vattenverksamhet. 

Exempel
Prövning 2012/2013 av Gävle energis fjärrkyla- 
anläggning.

Kompletterande information 

Ett exempel på en tillståndsprocess för en 
 tillverkande process

Ett exempel är Gävle fjärrkyla där Samhällsbyggnad 
Gävle är tillsyns myndighet över anläggningen och läns-
styrelsen över vattenverksamheten. Den verksamheten 
prövades även av Mark- och miljödomstolen (MMD).

Tidsaxel: 

2012 – 06:  Samråd (bolaget kallar) 

2012 – 07:  Länsstyrelsen tar beslut om ej betydande 
 miljöpåverkan. 

2012 – 12:  Länsstyrelsen tar nytt beslut om miljöpåver-
kan pga utökad omfattning (bolaget kom in 
med nytt material). 

 2013 – 03:  Information/remiss från MMD (efter att 
 bolaget lämnad in tillståndsansökan till 
MMD)

2013-05:   Huvudförhandling MMD. 

2013 – 06: Dom – tillstånd MMD.
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Fastighetsspecifik information  
5. Fastighetsspecifik information  
5.1 Fastighetsnamn/beteckning Sandviken Tuna 3:1

5.2 Närmaste tätort Sandviken

5.3 Adress (inkludera koordinater till site)  Fastigheten har ingen adress då den 
ännu inte är avstyckad. Koordinaterna 
kommer ifrån World Geodetic System 84                                                                   
(WGS 84) Latitud 60.635389 Longitud 
16.740699

6. Ägarskap  
6.1 Fastigheten är tillgänglig på marknaden Ja.

6.2 Förvärvsvillkor som föreslås för fastigheten  
 (köpa, hyra, låna etc.)  Köp.

6.3 Nuvarande ägarstruktur för fastigheten Kommunägd.

6.4 Kontaktinformation till nuvarande fastighetsägare Ann-Katrin Sundelius

  ann-katrin.sundelius@sandviken.se

 

7. Fastighetsförvärv och byggstart  

7.1 Processen för att förvärva fastigheten. 1)  Beslut om försäljning av fastigheten tas i kommun-
styrelsen.

2) Parterna tecknar ett köpeavtal. 

3)  Köpeavtalet skall godkännas av kommunfullmäktige. 
En eventuell överklagan skall inkomma till Fastighets-
rätten inom tre veckor från beslutsdatum.

7.2  Fastigheten är idag planlagd för industriverk-
samhet.

32 ha av fastigheten är planlagd för industri-
ell verksamhet. Ytterligare 200 ha är under 
 planhand läggning och beräknas vara färdigt  
vintern 2017/2018.

7.3  Processer/tillstånd som behöver färdigställas 
inför byggstart på fastigheten.

Bygglov:  högst 10 veckor exklusive eventuell tid för 
överklagande (inom 3 veckor från beslut). 

Vattendom för kylvatten från extern källa: hand-
läggning ca 1 år. 

Lantmäteriförrättning och avstyckning: ca 2 månader 
inkl överklagandetid.

8. Fastighetsinformation  

8.1  Storlek på föreslagen fastighet (brutto & 
användbar area)

Brutto 232 ha, användbar area ca 220 ha.

8.2  Placering samt generell utformning av fastig-
heten

Ca 1,5 km från centrala Sandviken. 

Utformning rektangulär, belägen ca 10 m över 
havsnivån.

8.3  Höjdrestriktioner för konstruktioner på fastig-
heten

Största byggnadshöjd på aktuell detaljplanerad yta 
är 27 m, skorstenar får uppföras till 40 m.
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9. Infrastruktur 

8.5  Eventuella servitut eller hinder på fastigheten 
(t.ex. Högspänningsledningar, byggnader)

Inga servitut belastar fastigheten förutom att 
 Sandviken Energi AB har servitut att köra på vägen. 
Detta kommer att tas bort under detaljplanearbetet.

Byggnader finns ej i området.

Högspänningsledning finns i den östra delen av 
fastigheten (se bilaga 13.1). 

8.6 Fastighetstopografi På befintlig detaljplan stiger marken från +20 vid Jär-
bovägen i öster till +35 á +42 i väster på en sträcka 
av ca 700m. Se karta 13.2 sid 26.

8.7  Avstånd till- samt typ av bostäder/bostadsom-
råden från fastigheten

Närmaste bebyggelse är Norrsätra: hyreshus (8 
våningar), avtstånd ca 1 km i sydlig riktning.

8.8 Typ av markförhållanden på fastigheten Området består i huvudsak av moränmark.

8.9 Nuvarande användningsområde för  
           fastigheten

Skogsbruk, skogsägare är kommunen.

8.10 Tidigare användningsområde(n) Bevuxen skogsmark.

8.11  Intilliggande och omgivande användnings-
områden och hyresgäster

Handelsområde söder om fastigheten detaljplaneras 
för närvarande. 

Bergtäkt belägen väster om fastigheten, ägare är 
Svevia.

Väg 272 (Järbovägen) angränsar i öster, skogsmark 
ägd av kommunen norr och väster om fastigheten. 

Avstånd till närmaste vattenskyddsområde är ca  
2 km.

8.12  Möjliga synergier med närliggande verksam-
heter, t.ex. nyttjande av spillvärme

Sandviken Energi AB erbjuder levererans av fjärr-
värme. 

Sandviken Energi AB ställer sig villiga att diskutera 
spillvärmen från fabriken.

9.1  Befintliga vägförhållanden till fastig heten Befintlig skogsbilväg som angör fastigheten. 

Fastigheten angränsar till väg 272 (Järbovägen).

9.2  Befintliga järnvägsförhållanden på fastigheten Björksätra ca 2 km från fastigheten: ett sidospår in 
till Sandviken Energi AB som kan användas som på 
och avlastningspunkt.

Storvik station: avstånd 15 km eller 10 min från 
fastig heten, 35 km eller 30 min från Gävle hamn,  
3,5 km till E16 och 500 m till väg 68, järnvägsknut för 
Norra stambanan, Bergslagsbanan och Godsstråket 
genom Bergslagen, ca 100 godståg/dygn.

(Se även 3.2 sid 17)

8.4 Befintliga strukturer på fastigheten Skogsbilväg genom fastigheten. Fastigheten är  
i övrigt obebyggd.
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9.3  Närmsta väg av Europa standard E16: ny på- och avfart till planeras att byggas under 
2018, vilket ger ett avstånd på 500 m. 

E4: avstånd ca 25 km eller 15 minuter.

9.4  Närmsta nationella/internationella kommersi-
ella flygplats

Dala Airport (Borlänge): avstånd 80 km eller 75 
min. 

Stockholm Arlanda Airport: avstånd 167 km eller 
90 min.

11. Vatten  

11.1 Tillgänglighet till kommunalt vatten Ja.

11.2  Tillgänglig kapacitet idag, kommunalt vatten 
(m3/h)

Sandviken Energi vatten AB ställer sig villiga till att 
diskutera de behov som finns.

11.3  Bedömd tillgång till råvatten från vattendrag 
eller grundvatten (m3/h)

Den bedömda tillgången till råvatten från Jädraån är 
28 800 m3/h.

11.4  Lämplig råvattenkälla med avseende på 
 kvalité, flöde och årstidsvariation

Jädraån: avrinningsområde 893 km², varav 70 % är 
skogsmark, medelflödet vid mynningen är 10 m3/s. 
Höga naturvärden.

11.5 Avstånd till råvattenkälla 1,8 km.

11.6  Eventuella begränsningar eller svårigheter 
med föreslagen råvattenanvändning

Vid uttag av volymer upp till 600 m3/dygn räcker det 
med en anmälan till länsstyrelsen. 

Vid uttag av volymer utöver 600 m3/dygn skall anmä-
lan göras till Mark- och miljödomstolen. 

Inga områden med särskilt naturskydd i närheten.

11.7  Översiktligt status i föreslagen vatten recipient 
för mottagande av renat process- och kyl-
vatten

Mottagandet av renat process- och kylvatten till 
vattenrecipienten beror på hur mycket som skall 
returneras och till vilken temperatur.

10.1 Eldistributör för fastigheten Vattenfall Eldistribution AB.

10.2 Ledningskapacitet (kV) 70 och 130 kV.

10.3 Avstånd till närmast belägna Substation Finns på plats (70/20 kV station). Stackbo, avstånd 
ca 15 km. 

10.4 Tillgång till aktiv effekt på kort sikt (2020, MW) ca 70 MW på 130 kV och ca 15 MW på 70 kV, ledtid 
för en ny station 130 kV station 12–24 månader. För 
70 kV finns en station på plats. 

10. Kraftinfrastruktur  

10.5   Tillgång till aktiv effekt på lång sikt 300 MW, kräver att en ny ledning etableras längs 
med bef. ledningar mellan fastigheten och 400/130 
kV transformatorstationen Stackbo
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12. Avlopp

12.1 Tillgänglighet till kommunalt avlopp Ja.

12.2 Namn och placering av aktuellt reningsverk Hedåsens reningsverk ca 2,5 km från fastigheten.

12.3 Kapacitet i nuvarande reningsverk 30 000 p.e.

12.4  Nuvarande tillgänglig kapacitet i reningsverket 
för vatten likvärdigt med hushållsspillvatten

Eventuellt kommunalt kylvatten skall tas om hand 
lokalt.

Restvatten från en råvattenkälla kan återföras till 
källan.

Hushållsspillvatten för ca 3 000 anställda är inget 
problem, kommunalt vatten som används som kyl-
vatten skall tas om hand lokalt, dvs av kund. 

13 Bilagor

13.1 INFRASTRUKTURKARTA
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13.2 FASTIGHETSTOPOGRAFI

13.3  PLANERAD UTVECKLING AV STORVIK’S OMLASTNINGSCENTRAL 
OCH LOGISTIKOMRÅDE.
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13.4 32 HA DETALJPLANELAGD INDUSTRIMARK AV 232 HA.



Tung trafik som körs dagligen mellan Borlänge och Gävle Hamn 
laddas under färd vid Elvägen strax utanför Sandviken. 

” Vi ser fram emot ett fortsatt arbete med er 
etablering här hos oss i Sandvikens kommun. 
Här finns en väl sammansatt genomföran-
deorganisation för att på alla sätt möta era 
behov.”

Peter Kärnström / Kommunstyrelsens ordförande


