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Projektplan för att utveckla nya utbildningar inom energiområdet 

Ett förprojekt med inriktning på hållbar energi och teknik, såsom inom vindkraft och solenergi finansierat 

med medel från Europeiska socialfonden. 

 

1. Bakgrund 

1.1 Nuläge 

Energibranschen är i dag en av de snabbast växande marknaderna globalt, i Europa och i de nordiska 

länderna. Den negativa klimatutvecklingen måste snabbt bromsas upp vilket gör det nödvändigt att gå från 

fossila energiproduktion till förnybara energikällor som vind-, sol-, våg- och vattenkraft. 

Främst vindkraften byggs ut alltmer och den tekniska utvecklingen går snabbt. På Åland finns i dagsläget 19 

vindkraftverk. År 2020 var andelen vind-el 9,3% av den totala elförbrukningen på Åland. En stor del av den 

vind-el som produceras på Åland exporteras. I riket byggs för närvarande 280 vindkraftverk och målet är att 

senast 2023 ska vindkraften stå för nästan 15 % av den totala elproduktionen. I Sverige är vindkraft den 

tredje största källan för elproduktion och vindkraftsel utgör 12 % av den totala elproduktionen.  

 

Efterfrågan på solcellsinstallationer ökar också markant och sätts upp på fler och fler tak och fasader. Energi 

från solen ger en låg miljöpåverkan och lägre elkostnader.  

 

Enligt Ålands energi- och klimatstrategi 2030 som är det ställda målet att utsläppen av koldioxid ska minska 

med 60 procent och att andelen förnyelsebar energi av förbrukningen ska vara 60 procent. Av 

elförbrukningen ska 60 procent vara lokalproducerad förnyelsebar el. Detta ska förverkligas genom 

strategiska åtgärder som stöder bland annat en ökad lokalproduktion av förnyelsebar el, ökad användning av 

lokala och förnyelsebara källor för uppvärmning och en ökad användning av andra drivmedel än fossila inom 

transportsektorn. Grunden för strategin har varit Utvecklings- och hållbarhetsagendans vision för Åland. 

 

1.2 Behov 

I takt med att den fossilfria energiproduktionen växer, ökar också efterfrågan på kompetens. Behovet av 

mera specialiserad och djupare utbildning växer i takt med att branschen växer. Det finns ett växande behov 

av tekniker som har kompetens att sköta drift, service och underhåll av vindkraftverk, solceller och elbilar. Det 

krävs även kunskap om risker och säkerhet i arbetet.  

 

2. Syfte och mål 

Syfte och mål med detta förprojekt är att skapa förutsättningar för att tillhandahålla den tekniska kompetens 

inom förnyelsebara energi- och teknikformer som behövs för att sköta drift, löpande underhåll- och 

servicearbeten av till exempel vindkraftsturbiner, solpaneler och elbilar. 

 

3. Målgrupp 

Personer som från tidigare har en lämplig gymnasieexamen inom teknikbranschen eller inom 

sjöfartsbranschen. Genom att ge möjlighet till kompetensutveckling i form av kurser och 

påbyggnadsutbildningar stärks den enskilds möjlighet att få eller behålla ett bestående arbete. 
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4. Projekttid 

Den planerade projekttiden löper från 1 januari till 31 december 2022. 

 

5. Åtgärder 

- Inköp av planerings- och utbildningstjänster från Ålands gymnasium för genomförande av projektet 

- Planering och kartläggning av ett utbud av korta utbildningsalternativ, som kortkurser och enskilda 

examensdelar inom hållbar energi och teknik.  

- Undersöka behovet av utrustning och undervisningsmaterial  

- Bygga upp ett samarbete med näringslivet och andra samarbetspartners. 

- Försöksverksamhet utifrån kartläggning av utbud. 

 

6. Tidsplan 

Tid Åtgärd 

jan-22 
Inköp av planerings- och utbildningstjänster från Ålands gymnasium 
för genomförandet av projektet 

Februari – december 2022 
Planering av ett utbud av korta utbildningsalternativ inom hållbar 
energi och teknik   

            Februari – december 2022 Undersöka behovet av utrustning och undervisningsmaterial  

Hela året 
Bygga upp ett samarbete med näringslivet och andra 
samarbetspartners 

september - december 2022 Genomföra olika kortkurser utifrån kartläggning av utbud 

 

 

7. Projektadministration 

a. Projektägare  

Ålands landskapsregering, Utbildningsbyrån 

b. Projektledare  

En projektledare anställs på heltid för tiden 1.2. – 31.12 2022 

c. Styrgrupp 

En styrgrupp utses med representanter från utbildningsbyrån, näringslivet, Högskolan på Åland 

och Ålands yrkesgymnasium. 
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8. Kostnader 

 

 

9. Riskanalys 

Projektet berör utveckling av ny utbildning med inriktning på nya tekniska lösningar och 

är beroende av befintliga resurser. Huruvida examensdelarna är möjliga att genomföra är  

beroende av planeringsresurser, lärarresurser och övnings- och undervisningsmaterial. Ett gott 

samarbete med näringslivet är en förutsättning för att utbildningarna ska ge bästa möjliga kompetens.  

Budget 1.1. - 31.12. 2022 Antal Kostnad Totalt

Lönekostnader

Projektledare 1 11 månader heltid 50 000                   

Resor och studiebesök

Projektledare 2 besök 2 x 700 1 500                     

Styrgrupp 1 besök för 5 personer 5 x 700 3 500                     

Försöksverksamhet

Kursverksamhet 3 42 000                       42 000                   

Summa 97 000                   


