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Förutsättningar för energiproduktion till havs 

(Rapport) 

1. Inledning 

Göteborgregionens kommunalförbund (GR) har efter inventering av befintligt 

planeringsunderlag genomfört en prioritering av var kustkommunerna ser störst 

behov av komplettering. Vid denna prioritering har en gemensam beskrivning av 

förutsättningarna för energiproduktion till havs, fastlagts utgöra ett viktigt 

underlag i den framtida kust- och havsplaneringen. För att genomföra detta arbete 

har GR tagit hjälp av konsultbolaget Ramböll. 

 

Denna rapport innehåller i huvudsak följande: 

 

Kapitel 2. Pågående forskning och aktuell teknik 

Övergripande sammanställning av kunskapsläget kring energiproduktion till havs.  

 

Kapitel 3. Målbilder för energiproduktion till havs   

Sammanställning av relevanta planer, program och strategier på internationell, 

nationell och regional nivå samt en beskrivning av dess relevans. 

 

Kapitel 4. Lokala förutsättningar för energiproduktion till havs 

Identifiering av lämpliga områden för energiproduktion till havs, i aktuellt 

utredningsområde.  

1.1 Avgränsningar 
 

I detta uppdrag har i huvudsak tre avgränsningar tillämpats (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Huvudsakliga avgränsningar som tillämpats i uppdraget. 

Område Avgränsning Vilka kapitel 

berörs? 

Motivering 

Energislag Rapporten avhandlar 

havsbaserad vindkraft, 

vågkraft, strömkraft, 

flytande solkraft samt 

marin bioenergi 

Kap. 2, 3 & 4 Önskemål från GR 

Tidshorisont Bedömningar har 

genomförts utifrån ett 

10-årsperspektiv 

Kap. 2 & 4 Det pågår en stor 

omställning inom 

energiområdet vilket 

gör det utmanande att 

göra prognoser som 

sträcker sig över lång 

tid  
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Geografi Utredningsområdet har 

översänts av GR 

Kap. 4 Den geografiska 

avgränsningen till 

havs tangerar 

kommungränserna 

och avspeglar ett 

havsområde som 

ingår i kommunernas 

fysiska planering  
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2. Pågående forskning och aktuell teknik 

Detta kapitel avser att beskriva tekniker för energiproduktion till havs, deras 

tekniska mognadsgrad, de geografiska förutsättningar som finns i svenska vatten 

samt dess långsiktiga potential.  

2.1 Havsbaserad vindkraft 
 

Vindkraften har de senaste åren växt till att globalt bli ett av de stora förnybara 

energislagen, se Figur 1. Under 2016 utgjorde elproduktionen från vindkraft ca 4 

% av den totala elproduktionen (REN21, 2017). Även i Sverige har vindkraften 

fått en allt viktigare roll där elproduktionen under motsvarande period ökat från ca 

1 TWh till omkring 15 TWh, med en andel som idag uppgår till drygt 10 % av den 

totala elproduktionen (Fossilfritt Sverige, 2017). 

 

 

Figur 1. Global installerad vindkraftskapacitet samt årliga ökningar, 2006 - 2016 
(REN21, 2017).   

 

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har kommit igång senare än den 

landbaserade vindkraften men blir en allt mer intressant källa till förnybar 

elproduktion, se Figur 2.  
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Figur 2. Global installerad kapacitet havsbaserad vindkraft per region, 2006 - 2016 
(REN21, 2017).   

 

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft finns hittills huvudsakligen koncentrerad 

till Europa även om det sker en gradvis förskjutning mot Asien, i synnerhet Kina, 

där ett stort antal vindkraftsprojekt är under utveckling (Sweco, 2017). Enligt 

Energimyndigheten har utbygganden hittills varit starkt kopplad till länders 

individuella politiska agenda snarare än deras tekniska förutsättningar och 

utbyggnaden har varit beroende av ländernas stödsystem (Energimyndigheten, 

2017 (1). 

Havsbaserad vindkraft har flera fördelar såsom: 

 Jämnare och starkare vind än på land. De bättre vindförhållandena leder 

till högre produktion än för en motsvarande landbaserad vindkraftpark. 

 Möjlighet för länder att öka sin produktion av förnybar el trots avsaknad 

av stora ytor eller andra förnybara resurser på land. 

 Transport till havs innebär att större vindkraftverk som inte skulle tillåtas 

på väg, kan nyttjas. 

 Avsaknaden av terräng som stör vindens rörelser, innebär mindre slitage 

på vindkraftverken och tillåter lägre tornhöjd. 

 

Den avgörande nackdelen är högre kostnader för byggnation, drift och 

elanslutning.  

 

Enligt konsultbolaget Sweco bedöms den tekniska potentialen i svenska vatten 

vara runt 3 000 TWh och den ekonomiska1 minst 300 TWh, eller runt 6 500 

vindkraftverk (Sweco, 2017). Den realiserbara potentialen bedöms ligga runt 50 

TWh, möjligen upp mot 100 TWh (Energimyndigheten, 2017 (1). 

                                                
1 LCOE under 80 EUR/MWh 
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Teknik 

De havsbaserade vindkraftverken baserades ursprungligen på teknik från 

landbaserade vindkraftverk men dagens verk är specifikt framtagna för att 

placeras till havs. Nedan är några av de utvecklingstrender som kan observeras 

avseende de havsbaserade vindkraftverken: 

 

 Vindkraftverken blir allt större och verk med en generatoreffekt på 6-8 

MW, förväntas komma att bli vanligare. Utvecklingen fortgår mot 

vindkraftverk med en generatoreffekt som överstiger 10 MW. 

 Tillverkare fortsätter att introducera vindkraftverk med större 

rotordiameter. 

 Totalhöjden på vindkraftverken har över tid ökat till ca 190 m. 

 

Det pågår även en omfattande utveckling avseende fundament, installation och 

nätanslutning där samtliga har en positiv effekt på kostnadsutveckling och 

konkurrenskraften hos havsbaserad vindkraft (Sweco, 2017). 

 

Utbyggnad i Europa 

Under 2016 fanns det i europeiska vatten drygt 3 000 vindkraftverk, fördelade på 

drygt 80 vindkraftparker, med en installerad effekt på 11 500 MW. Dessa 

beräknas tillsammans producera ca 40 TWh el (Energimyndigheten, 2017 (1).  

 

I innanhavet runt Östersjön finns ca 1 500 MW havsbaserad vindkraft i drift, ca 

800 MW under byggnation, ca 3 000 MW med godkända tillstånd och ca 25 000 

MW planerade projekt i olika faser, se Figur 3 (Sweco, 2017). 

 

 

Figur 3. Havsbaserade vindkraftprojekt i olika faser i Östersjöområdet per land 
(Sweco, 2017). 
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Utbyggnad i Sverige 

Sverige har fem havsbaserade vindparker i drift samt ytterligare åtta 

tillståndsgivna, se Tabell 2 och Tabell 3  (Sweco, 2017).  

Tabell 2. Svenska vindkraftparker som driftsatts (4C Offshore , 2017). 

Projekt Vatten- 

område 

Antal 

vindkraft-

verk 

Installerad 

effekt 

Driftår Areal Havs- 

djup 

Bockstigen Östersjön 5 2,75 MW 1998 0 km2 6 m 

Utgrunden 
I 

Östersjön 7 10,5 MW 2000 0 km2 6-15 m 

Lillgrund Öresund 48 110,4 MW 2007 6 km2 4-8 m 

Vindpark 
Vänern 

Vänern 10 30 MW 2009 3 km2 3-13 m 

Kårehamn Östersjön 16 48 MW 2013 2 km2 8-20 m 

 

Tabell 3. Svenska vindkraftsparker som har tillstånd men som ännu inte uppförts  
(4C Offshore , 2017). 

Projekt Vatten- 

område 

Antal 

verk 

Planerad 

effekt 

Lagvunnet 

tillstånd 

Areal Havs- 

djup 

Utgrunden 
II 

Östersjön 24 86,4 MW 2006 10 km2 4-20 m 

Kriegers  

Flak II 

Östersjön 128 640 MW 2006 63 km2 20-40 m 

Trolleboda Östersjön 30 150 MW 2008 22 km2 11-25 m 

Stora 
Middelgrund 

Kattegatt 108 800 MW 2009 65 km2 12-31 m 

Storgrundet Bottenviken 70 350 MW 2010 67 km2 10-25 m 

Taggen 
Vindpark 

Östersjön 37-83 300 MW 2012 50 km2 12-20 m 

Stenkalles 
grund 

Vänern 20 90 MW 2013 11 km2 5-20 m 

Kattegat 

Offshore 

Kattegatt 28-47 282 MW 2015 22 km2 20-26 m 
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De tillståndsgivna vindkraftparkerna skulle om samtliga realiserades, öka den 

installerade effekten från drygt 200 MWh till ca 2 900 MW. Enligt Sweco är 

bristande lönsamhet är den främsta anledningen till att de tillståndsgivna 

projekten ännu inte uppförts (Sweco, 2017). 

 

Förutsättningar i Sverige 

 

Enligt Aquaret, bedöms resurspotentialen på vindenergi i svenska vatten vara 

”medel” utifrån en fyrgradig skala: röd=hög, rosa=medel, orange=låg, 

gul=väldigt låg, se Figur 4 (Aquaret, 2008 (1). 

 

 

Figur 4. Geografiska förutsättningar för havsbaserad vindraft. Mörkröd = hög, 
ljusröd = mellan, orange = låg, gul = väldigt låg (Aquaret, 2008 (1). 

 

Energimyndigheten gör bedömningen att lägre extremvindar, avsaknaden av 

starka strömmar och tidvatten, grundare vatten och kortare avstånd till land ger 

Östersjön möjlighet till billigare byggnation, drift- och underhåll, samt lägre risk 

jämfört med ett projekt som byggs ute på öppet hav. Tillgängligheten (tiden som 

vindkraftverket kan producera) bedöms också något högre men däremot innebär 

lägre medelvindar en något lägre produktion än ute till havs (Energimyndigheten, 

2017 (1).  

 

De geografiska förutsättningarna för vindkraft i svenskt vatten kan således 

bedömas vara goda. 

 

Havsbaserad vindkraft med flytande fundament 

 

Ur ett globalt perspektiv har de havsbaserade vindkraftprojekten över tid flyttat 

längre från land och till djupare vatten vilket Sweco bedömer är en följd av att 

många av de tillgängliga kustnära områdena exploaterats, se Figur 5 (Sweco, 

2017).  
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Figur 5. Figuren visar en gradvis förskjutning mot större vattendjup (Sweco, 
2017) 

 

Med ett större avstånd till land ökar dock kostnaden för bl.a. byggnation, 

nätanslutning och underhåll. Dagens vindkraftsfundament bedöms kunna nyttjas 

på havsdjup upp till ca 50 meter (Sweco, 2017).  

 

För att möjliggöra etablering på större djup pågår utveckling av flytande 

fundament. Tabell 3 visar en sammanställning från Carbon Trust avseende den 

tekniska potentialen för flytande vindkraft i tre regioner (Carbon Trust, 2015). 

 

Tabell 4. Vindresurser för flytande vindkraft i Europa, USA och Japan (Carbon 

Trust, 2015). 

Region Andel av havsbaserad 

vindkraft i djupa vatten 

(<60 m) 

Potential för flytande 

vindkraft 

Europa 80 % 4 000 GW 

USA 60 % 1 195 GW 

Japan 80 % 500 GW 

 

Enligt en bedömning från Energimyndigheten är den tekniska potentialen för 

elproduktion från flytande vindkraft ca 5 000 TWh i Östersjön. Motsvarande 

bedömning för havsbaserad vindkraft med bottenfasta fundament är ungefär lika 

stor (Energimyndigheten, 2017 (1). 

 

Fenomenet ”flytande fundament” har förekommit sedan 1970-talet men det är 

först under de senaste trettio åren som det forskats inom området. Det första 

flytande vindkraftverket installerades 2007 i Italien. År 2009 installerade Statoil 

det första nätanslutna storskaliga flytande vindkraftverket utanför Norges kust. 

Det finns många olika tävlande koncept där endast ett fåtal demonstrerats i full 

skala. Under 2017 har Statoil och Masdar uppfört världens första flytande 

vindkraftspark, bestående av 5 vindkraftverk med en installerad kapacitet om 30 
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MW. Vindkraftparken, lokaliserad till Skottland, väntas kunna producera el 

motsvarande behovet hos upp till 20 000 hushåll (BBC, 2017).   

 

Figur 6 visar de tre huvudtyperna av flytande fundament (Carbon Trust, 2015):  

 Stolpboj/ Spar-buoy  

 Halv nedsänkta flytande fundament/ Semi-submersible  

 Dragbensplattform/ Tension Leg Plattform.  

 

I Sverige finns tre företag, Hexicon, Seatwirl och Flowocean som utvecklar 

flytande vindkraftverk (Energimyndigheten, 2017 (1).  

 

 

Figur 6. Tre huvudtyper av flytande fundament, från vänster Stolpboj, Halv 
nedsänkta flytande fundament och Dragbensplattform (Carbon Trust, 2015). 

 

Energimyndigheten bedömer att potentialen för att reducera kostnaden för 

flytande vindkraftverk är hög men att tekniken sannolikt kommer att förbli dyrare 

än bottenfast vindkraft till och med år 2050. Marknadspotentialen för flytande 

vindkraftverk är störst i de länder som saknar eller har begränsade fysiska 

förutsättningar för bottenfundament såsom Frankrike, Skottland, USA och Japan 

(Energimyndigheten, 2017).  
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2.2 Havskraft 
 

Havsenergi kan utvinnas från vågor (vågkraft), tidvatten (tidvattenkraft), 

salthaltskillnader (saltkraft) och temperaturskillander (havsvärmekraft)2, se Figur 

7 (Energimyndigheten, 2017 (2). 

 

Vågkraft Tidvattenkraft Saltkraft Havsvärmekraft 

 

Figur 7. Metoder för att utvinna energi ur havet (Energimyndigheten, 2017 (3). 

 

Energimyndigheten har gjort följande bedömning avseende havsenergi 

(Energimyndigheten, 2017 (2): 

 

”I dagsläget är vågkraft den havsenergiteknik som har visat sig ha bäst 

förutsättningar i Sverige, men den stora potentialen för samtliga 

havsenergitekniker finns utomlands.” 

 

År 2016 uppgick den installerade kapaciteten havskraft till drygt 0,5 GW varav 

tidvattenkraften (inte strömkraft) utgjorde ca 495 MW, strömkraften 11 MW och 

vågkraften 2 MW (World Energy Council, 2017). 

 

Nedan beskrivs vågkraft och strömkraft enligt önskemål från GR. 

2.2.1 Vågkraft 

 

När solen värmer upp jorden uppstår temperaturskillnader vilket genererar låg- 

och högtryck. Dessa tryckskillnader ger upphov till att det börjar blåsa. När vinden 

sveper över hav och sjöar så bildas det vågor. Med vågkraftverk kan vågornas 

energi göras om till elektricitet (Energimyndigheten, 2011 (2). (Mørk et al., 2010) 

har beräknat den teoretiska globala vågenergipotentialen till 32 000 TWh/år vilket 

motsvarar omkring två gånger den globala elproduktionen under 2008. Av denna 

potential väntas västra och norra Europa utgöra 2 800 TWh/år. Fujita et al. (2002) 

har, utifrån olika antaganden, beräknat den praktiska potentialen till 5 500 

TWh/år medan Cornett (2008) bedömt motsvarande till 2 000 TWh/år.  

  

                                                
2 Benämns ofta OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) 



 

11 av 67 

 

 

 

Förutsättningar för energiproduktion till havs 

 1320030669 
 

Teknik 

Det finns flera vågkraftskoncept som kan placeras antingen vid strandlinjen, nära 

kusten eller ute till havs.  

European Marine Energy Centre (EMEC) har identifierat åtta huvudtyper, se Figur 

8 (EMEC, 2017 (4):  

 

A. Oscillerande vattenpelare/ Oscillating water columns (OWC) 

B. Vattendriven turbin/ Overtopping devices or terminator wave energy 

converters 

C. Oscillerande vågsvallskonverterare/ Oscillating wave surge converters 

(OWSC) 

D. Punktabsorbent/ Point absorber 

E. Tryckdifferens system/ Submerged pressure differential devices 

F. Dämpare/ Attenuator 

G. Utbuktande vågsystem/ Bulge wave devices 

H. Roterande massomvandlare/ Rotating mass converters 

 

 

Figur 8. En sammanställning över åtta huvudtyper av vågkraftsystem. Rörliga 
konceptuella bilder finns att se via http://www.emec.org.uk (World Energy 
Council, 2017). 

 

EMEC sammanställning över vågkraft innehåller 226 koncept varav tio av dessa är 

baserade i Sverige (se Tabell 5). Enligt Energimyndigheten är vågkraften i 

prototyp/demonstrationsfas med förväntad kommersialisering i början på 2030 

(Energimyndigheten, 2017 (3).  

 

 

 

 

http://www.emec.org.uk/
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Tabell 5. Vågkraftkoncept baserade i Sverige (EMEC, 2017 (3). 

Utvecklare Konceptnamn Koncepttyp 

CorPower Ocean CorPower Wave Energy Converter (C) Oscillerande 
vågsvallskonverterare 

CorPower Ocean CPO2 (C) Oscillerande 

vågsvallskonverterare 

Interproject 
Service (IPS) 

IPS OWEC Buoy Annan typ 

Ocean Harvesting 

Technologies 

Ocean Harvester (D) Punktabsorbent 

Sea Power 
International 

Streamturbine (B) Vattendriven turbin  

Seabased Linear generator  

(Islandberg Project) 

(D) Punktabsorbent 

Uppsala University Uppsala/Seabased AB Wave Energy 
Convertor 

Annan typ 

Vigor Wave Energy Vigor Wave Energy Convertor (G) Utbuktande 
vågsystem 

Waves4Power WaveEL-buoy (D) Punktabsorbent 

Wavetube - (F) Dämpare 

 

Under 2014 fördelades inom EU, mest forskningsmedel till huvudtypen 

Punktabsorbent (40 %) följt av Dämpare (23 %) och Oscillerande 

vågsvallskonverterare (OWSC) (19 %), se Figur 9 (EC, 2015). Enligt World Energy 

Council speglar den stora spridningen i finansiering, vågkraftteknikens låga 

mognadsgrad (World Energy Council, 2017). 

 

Figur 9. Fördelning av forskningsmedel inom vågkraft i Europa (EC, 2015). 
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Förutsättningar i Sverige 

Enligt Aquaret, bedöms resurspotentialen på vågenergi i svenska vatten vara 

”väldigt låg” utifrån en fyrgradig skala: hög, mellan, låg och väldigt låg, se Figur 

10 (Aquaret, 2008 (3). Mest energi har vågorna där starka vindar har färdats över 

en lång vattensträcka. 

 

 

Figur 10. Geografiska förutsättningar för vågkraft. Mörkröd = hög, ljusröd = 
mellan, orange = låg, gul = väldigt låg (Aquaret, 2008 (3). 

 

2.2.2 Tidvattenkraft 
 

Tidvattenkraft nyttjar höjningar och sänkningar i havsnivån, direkt eller indirekt 

(vatten som strömmar mellan tidvattenområden) som uppstår på grund av 

månens och solens dragningskraft på havet.  

 

Koncepten avseende direkt nyttjande av tidvatten har överlag kommit längre än 

koncepten avseende indirekt nyttjande av tidvatten (kommer fortsättningsvis 

benämnas strömkraft) och det finns idag flera fullskaliga anläggningar i drift, i 

form av fördämningar eller konstgjorda laguner (World Energy Council, 2017). På 

önskemål av GR beskrivs strömkraften. 

 

Enligt World Energy Council är det svårt att hitta tillförlitliga beräkningar avseende 

potentialen för strömkraft men för t.ex. Europa har 106 lämpliga lokaliseringar 

identifierats där potentialen beräknas uppgå till 48 TWh/år (World Energy Council, 

2017). 
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Teknik 

 

Det finns flera strömkraftkoncept som kan placeras antingen vid strandlinjen, nära 

kusten eller ute till havs.  

 

European Marine Energy Centre (EMEC) har identifierat sex huvudtyper (EMEC, 

2017 (2):  

 

A. Horisontalaxlad turbin/ Horizontal axis turbine 

B. Vertikalaxlad turbin/ Vertical axis turbine 

C. Oscillerande bärplan/ Oscillating Hydrofoil 

D. Reglerad turbin/ Ducted turbine or enclosed tips 

E. Arkimedes skruv/ Archimedes Screw 

F. Tidvattensdrake/ Tidal Kite 

 

 

Figur 11. En sammanställning över sex huvudtyper av strömkraftsystem. Rörliga 
konceptuella bilder finns att se via http://www.emec.org.uk (World Energy 
Council, 2017). 

 

EMEC sammanställning över strömkraft innehåller 96 koncept varav två av dessa 

är baserade i Sverige, se Tabell 6 (EMEC, 2017 (1). Enligt Energimyndigheten är 

strömkraften i demonstration/pre-kommersialiseringsfas med förväntad 

kommersialisering strax före 2030 (Energimyndigheten, 2017 (3). 

 

Tabell 6. Tidvattenkraftkoncept baserade i Sverige (EMEC, 2017 (1). 

Utvecklare Konceptnamn Koncepttyp 

Current Power Current Power (B) Vertikalaxlad turbin 

Minesto Deep Green (F) Tidvattensdrake 

 

Under 2014 fördelades inom EU, huvuddelen av forskningsmedel till huvudtypen 

Horisontalaxlade turbiner (76 %), se Figur 12 (EC, 2015). Enligt World Energy 

Council kan vindkraftsindustrin, där horisontalaxlade turbiner utgör normen, ha 

haft ett visst inflytande på dess utveckling till att bli den mest mogna typen inom 

strömkraft (World Energy Council, 2017). 
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Figur 12. Fördelning av forskningsmedel inom strömkraft i Europa (EC, 2015). 

 

Förutsättningar i Sverige 

Det högsta tidvattnet i världen finns i Fundy Bay vid Kanadas östkust och uppgår 

till en medelhöjd på 12,9 meter. I Östersjön är tidvattenhöjden bara några 

centimeter och således är potentialen begränsad (Energimyndigheten, 2011 (1). 

Figur 13 visar resurspotentialen för strömkraft i Europa, mest energi har 

strömmarna i havsområden där det smalnar av t.ex. i sund och inlopp (Aquaret, 

2008 (2). 

 

 

Figur 13. Geografiska förutsättningar för strömkraft. Mörkröd = hög, ljusröd = 
mellan, orange = låg (Aquaret, 2008 (2). 
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2.3 Flytande solkraft 
 

Solkraften har utvecklats enormt de senaste åren och energislaget är idag 

konkurrenskraftig på flera platser i världen (World Economic Forum, 2016). Figur 

14 visar den globala installerade solcellskapaciteten mellan 2006 och 2016 samt 

den årliga ökningen. Figur 15 visar den installerade solcellskapaciteten i de tio 

länder med störst installerad kapacitet (REN21, 2017).   

 

Figur 14. Global installerad solcellskapacitet samt årliga ökningar, 2006 -2016 
(REN21, 2017). 

   

 

Figur 15. Global installerad solcellskapacitet 2016, fördelat på de tio ledande 
länderna (REN21, 2017). 
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Nedan beskrivs flytande solkraft som är en förhållandevis ny tillämpning av 

solceller där anläggningar kan installeras i olika vattenförekomster, exempelvis 

dammar och sjöar. 

Teknik 

Flytande solkraft bygger på konventionella solceller/solcellsmoduler, monterade på 

speciella, flytande stativ och tillämpningen finns idag i minst 22 länder med 

tyngdpunkt på Asien (Ciel & Terre, 2017 (2). Världens största flytande 

solcellsanläggning återfinns i Kina (40 MW) och har lokaliserats till en vattenfylld 

kolgruva, se Figur 16 (MailOnline, 2017). Utanför London finns Europas största 

flytande solcellsanläggning med en kapacitet om 6,3 MW (The Guardian, 2016). 

Under hösten 2015 installerade solinstallatören Nordic Solar, Sveriges första 

flytande solcellsanläggning i en sjö i Värmland där företaget tillsammans med 

tillverkaren, testar dess förutsättningar att klara vinterklimat (Ny Teknik, 2015). 

För att bättre förstå flytande solkraft, i ett större sammanhang, kan nämnas att 

(Ny Teknik, 2017 (2):  

 Den största landbaserade solcellsanläggningen, Tengger Desert Solar Park 

- Kina, har en kapacitet som uppgår till 1 500 MW 

 Nordens största solcellsanläggning finns på Västra Själland i Danmark och 

uppgår till 61 MW med ett ytanspråk på 800 000 m2  

 Sveriges största solcellsanläggning, Solsidan, finns i Varberg och uppgår 

till 2,7 MW med ett ytanspråk på 60 000 m2  

 

Figur 16. Exempel på flytande solkraftsanläggning i Hyogo, Japan.  Anläggningen 
är placerad i en bevattningsdam och består av drygt 4700 solcellspaneler med en 

kapacitet av 1 203 kWp (Ciel&Terre, 2018 (1).  
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Figur 17. Exempel på flytande solkraftsanläggning i Fukuoka, Japan. 
Anläggningen är placerad i en vattenlagringsdam som har en nivåskillnad om 5,3 
meter (Ciel & Terre, 2018 (2). 

 

Tabell 7 innehåller en sammanställning med några för- och nackdelar med 

flytande solkraft. 

Tabell 7. För- och nackdelar med flytande solkraft (Sahu et al., 2016) (Ciel & 

Terre, 2017 (1). 

Fördelar Nackdelar 

Reflektion från vattenytan och 
vattnets kylande effekt kan öka 

produktionen från solcellerna 

Inköp av flytande stativ innebär en 
kostnad   

Solcellernas avskärmande effekt 
minskar avdunstning från 
vattenförekomsten 

Korrosion och yttre påfrestningar ökar 
behovet och underhåll och kan minska 
livslängden hos anläggningen 

Solcellernas avskärmande effekt kan 

minska fotosyntesen och algtillväxten 
vilket kan förbättra vattenkvaliten 

Minskad solinstrålning riskerar att ha en 

påverkan på djur- och växtlivet i 
vattenförekomsten 

Mindre damm i luften gör att behovet 
av rengöring är mindre än för många 
landbaserade solcellsanläggningar  

Ökad risk för att utsättas för hårt väder 

Minskat anspråk på landyta Högre installations- och driftskostnader  

Mindre risk för objekt som skuggar 
solcellerna 

 

Kan minska stranderosion genom att 
minska vågverkan 
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Idag saknas flytande solkraft till havs men det är sannolikt en tidsfråga innan 

även dessa vattenförekomster blir aktuella. På svenska västkusten planerar 

företaget Freethem Generation att under 2018 genomföra ett pilotprojekt intill 

land. Om projektet är framgångsrikt, planeras ytterligare tester längre ut i 

skärgården. Företagets målsättning är att flytande solceller på sikt ska kunna 

användas för att bl.a. ladda eldrivna båtar (Ny Teknik, 2017 (1).                                     

Förutsättningar i Sverige 

Sveriges geografiska läge, långt upp på norra halvklotet innebär förhållandevis få 

soltimmar och lägre solintensiteten än på andra platser i världen (se Figur 18). 

Detta innebära att svenska solcellsanläggningar förväntas producera mindre än 

motsvarande anläggningar i t.ex. Spanien eller Italien. I Tyskland, med liknande 

solförutsättningar, bidrog solkraften under 2016 till en elproduktion som uppgick 

till 39,8 TWh (6,1 % av elproduktionen i landet) (Clean Energy Wire, 2017). 

Denna utbyggnad har dock skett till stor del genom generösa subventioner. 

 

Figur 18. Solcellspotentialen i Europa. Kartan visar den årliga solinstrålningen 
som beräknas nå en optimalt vinklad solcell, i sydlig riktning (EC, 2012). 

  

  



 

20 av 67 

 

 

 

Förutsättningar för energiproduktion till havs 

 1320030669 
 

2.4 Marin bioenergi 
 

Odling av alger (micro- eller makroalger) eller djur (exempelvis sjöpungar) för el-, 

värme eller bränsle till fordon är inget nytt fenomen och forskning har pågått 

under en lång tid, på flera olika håll i världen (Se-Kwon et al., 2017). Det finns 

flera avsättningar för marin odling och det är framförallt marknaden som styr 

vilken typ av produkter som växer fram. Det finns idag flera potentiella marknader 

för odlade marina växter, bland annat inom (Strömstad kommun et al., 2016): 

 Livsmedelsindustrin 

 Hälso- och läkemedelsindustrin (kosttillskott) 

 Jordbruksindustrin (djurfoder) 

 Materialindustrin 

 

Odling av marina växter och djur för energiändamål kommer sannolikt inte vara 

det primära ändamålet för vattenbruk eftersom de andra avsättningarna, hittills 

betalat sig bättre och det är svårt att hitta lönsamhet i marin bioenergi. På 

Västkusten pågår dock försök till odling av sjöpungar för rötning via företaget 

Marin Biogas och det pågår algforskning på flera svenska universitet däribland 

Göteborgs universitet.   

 

2.5 Förnyelsebar elproduktion i världen  
 

År 2016 svarade de förnyelsebara energikällorna för 24,5 % av den globala 

elproduktionen där majoriteten (16,6 %) producerades av vattenkraft, följt av 

vindkraft (4 %), biokraft (2 %), solkraft via solceller (1,5 %) och övriga 

energikällor3 (0,4 %), se Figur 19 (REN21, 2017).  

 

 

Figur 19. Uppskattad andel av den globala elproduktionen under 2016 (REN21, 

2017). 

 

                                                
3 Inkluderar havskraft, termisk solkraft och geokraft. Installerad kapacitet havskraft uppgick under 
2016 till 500 MW (REN21, 2017). 
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Figur 20 visar de globala investeringar i ny elkapacitet mellan 2012 och 2016, 

fördelat på olika energislag. Under samtliga fem år investerades mer i förnybara 

energikällor än i konventionella energikällor. Under 2016 investerades mest 

kapital i solkraft via solceller (113,7 miljarder USD), tät följt av vindkraft (112,5 

miljarder USD). Motsvarande investering i havskraft uppgick till 200 millioner USD 

(REN21, 2017).  

 

 

Figur 20. Globala investeringar i ny elproduktion fördelad på olika energislag, 
2012-2016 (REN21, 2017). 

2.6 Prognoser och framtidsutsikter 
 

Förutsättningarna inom energiområdet förändras snabbt och förnybara 

energikällor får en allt större plats, ytterst drivet av ett globalt åtagande om att 

minska mängden växthusgaser som ett sätt att hantera en ohållbar 

klimatförändring. Även lokala problem med luftföroreningar och risker med 

kärnkraft har haft en stark inverkan på utvecklingen. Flera länder (Danmark 

(vindkraft), Tyskland (sol- och vindkraft), Japan (solkraft), Storbritannien 

(havsbaserad vindkraft och havskraft) har varit pionjärer och skapat en utveckling 

som nu framförallt drivs av Kina och Indien. Även framgångar inom eldrift, 

batterier och energilagring kommer ha en inverkan på utvecklingen. Ökade 

investeringar påskyndar utvecklingen och minskar kostnaderna per kWh vilket 

ökar dess konkurrenskraft. Enligt World Economic Forum är kostnaden för solkraft 

(via solceller) och landbaserad vindkraft, utan subventioner, numera antingen 

likvärdig eller bättre än ny kapacitet i fossila bränslen i mer än 30 länder, se Figur 

21 (World Economic Forum, 2016).   
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Figur 21. Genomsnittligt pris per kWh för olika energislag (World Economic 
Forum, 2016).   

 

I Tabell 8 sammanfattas några aktuella prognoser som bygger på olika 

antaganden.     

 

Tabell 8. Sammanställning av aktuella energiprognoser. 

Publikation Utgivare Publicerad 

Renewables 2017 
(IEA, 2017 (1) 

International Energy 
Agency (IEA) 

2017-10-04 

IEA har i rapporten analyserat förnybar energi och gjort en prognos för 2022. I 

rapporten bedöms den förnybara energikapaciteten öka med över 920 GW vilket 

innebär en ökning med 43 % (Kina väntas stå för 40 % av kapacitetsökningen). I 

scenariot bedöms solkraft (via solceller) öka mest (mer än vind- och vattenkraft) 

och under 2022 uppgå till en total installerad kapacitet på 740 GW. Elproduktionen 

från förnybara energikällor väntas uppgå till totalt 8 000 TWh vilket motsvarar den 

samlade elkonsumtionen i Kina, Indien och Tyskland. Under samma period 

förväntas den genomsnittliga kostnaden för förnybar energi minska, för storskalig 

solkraft (via solceller) med 25 %, för landbaserad vindkraft med 15 % och för 

havsbaserad vindkraft med 33 %. Biobränslen väntas stå för 90 % av den 

förnyelsebara inslaget inom transportsektorn med ett växande inslag av eldrift 
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World Energy Outlook 
2017 

(IEA, 2017 (2) 

International Energy 
Agency (IEA) 

2017-11-14 

IEA gör årligen en sammanställning av energiläget i världen och har i årets 

upplaga gjort prognoser över energiläget 2040. Enligt deras prognos kommer 

efterfrågan på energi i världen att ha ökat med 30 % (utan omfattande 

energieffektiviseringsåtgärder bedöms energibehovet öka till det dubbla). 

Förnybara energikällor väntas i många länder vara det ekonomiskt bästa valet och 

solkraft (via solceller) bedöms med draghjälp från Kina och Indien, vara det 

ledande förnybara energislaget och bidra till att den förnybara energiproduktionen 

globalt uppgår till 40 %. För EU bedöms andelen förnybar energi vid samma 

tidpunkt uppgå till 80 % där vindkraften redan 2030 väntas generera huvuddelen 

av elbehovet tack vare stark tillväxt på land och till havs 

New Energy Outlook 
2017 

(Bloomberg, 2017) 

Bloomberg 2017-06-15 

Bloomberg har liksom IEA också prognostiserat energiläget 2040. Enligt deras 
förutsägelse kommer bl.a. det globala elbehovet att öka med 58 % (2 % per år). 
Uppskattningsvis 10,2 biljarder USD bedöms investeras i ny 
elproduktionskapacitet varav 72 % av detta väntas gå till förnybara energikällor 
(32 % av detta kapital bedöms komma att investeras i vindkraft och 27 % i 
solkraft). Vindkraft och solkraft bedöms utgöra 48 % av världens installerade 
elkapacitet och 34 % av elproduktionen. Batterier och nya källor till energilagring 

väntas gynna tillväxten. Kostnaden för solkraft (via solceller) väntas minska med 
66 %, landbaserade vindkraft 47 %, havsbaserad vindkraft 71 %. Fordon med 
eldrift ökar elbehovet men väntas även bidra till att underlätta balansen i elnätet. 
Gaskraft väntas öka med 16 % men bedöms främst användas som höglastkraft 
och reglerkraft  

100 % förnybart 

(Skellefteå Kraft, 2017) 

Skellefteå kraft 2017-06-15 

Konsultbolaget Sweco har på uppdrag av Skellefteå kraft gjort en prognos för 

Sverige avseende en omställning till ett 100 % förnybart energisystem till 2040. I 

arbetet har de utgått från scenarion där effekthöjningar i befintliga 

vattenkraftverk samt satsningar på vindkraft och solkraft förväntas leda 

omställningen 
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2.7 Slutsatser och rekommendationer 
 

Havsbaserad vindkraft 

Havsbaserad vindkraft (med bottenfasta fundament) finns idag installerad på 

många platser runt om i världen och tekniken utvecklas av stora globala företag 

såsom Siemens och Vestas. 

 

Havsbaserade vindkraftparker innebär möjligheter att göra större etableringar än 

vad som många gånger är möjligt på land (större parker innebär generellt lägre 

kostnad per installerad MW). I Sverige är det dock fortfarande dyrare att etablera 

vindkraft till havs.  

 

På nationell nivå, planeras vissa åtgärder (exempelvis slopande av 

elanslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft) som sannolikt kommer att 

motivera aktörerna att realisera de projekt som redan är tillståndsgivna och 

eventuellt även få aktörer att lägga en del av sin energi på att börja undersöka 

förutsättningarna för havsbaserad vindkraft. Den 11 oktober publicerade Dagens 

Industri nyheten att danska Dong Energy (numera Ørested) ska börja undersöka 

förutsättningarna för fem havsbaserade vindkraftparker utanför Skåne, Blekinge 

och Gotland vilket om de förverkligades skulle innebära investeringar på 70 

miljarder per park (DI, 2017).  

 

Sverige har goda vindförutsättningar men däremot gör nuvarande låga elpriser att 

ny elproduktion (vare sig förnybar eller konventionell) har svårigheter att 

konkurrera. Stängningen av kärnkraft kan sannolikt förändra denna bild och även 

ökad integration inom EU, genom nya utlandsförbindelser.  

 

Havsbaserad vindkraft med flytande fundament beräknas enligt 

Energimyndigheten börja kommersialiseras under 2030 (i länder som saknar 

förutsättningar för vindkraft med bottenfasta fundament) för att omkring 2050 

vara konkurrenskraftig (Energimyndigheten, 2017 (1). Det finns även vissa 

föreställningar om att denna teknik på sikt, kan bli ännu mer kostnadseffektiv än 

de havsbaserade vindkraftverken med bottenfasta fundament.  

 

Havskraft 

Elproduktion från vågkraft och då framförallt strömkraft har liten eller ingen 

framtid i Sverige, åtminstone inom ett tioårsperspektiv. De geografiska 

förutsättningarna är helt enkelt för dåliga. Däremot kan det finnas en framtid för 

svensk teknikutveckling och även en möjlighet att erbjuda attraktiva testmiljöer.  

 

Förnybar energi har en enorm roll att spela i den energiomställning som sker i 

Sverige och globalt men däremot saknas havskraften i många framtidsprognoser, 

trots att energislaget (i synnerlighet vågkraften) har en stor teoretisk potential. 

Anledningen till detta kan bero på flera saker. En av anledningarna kan ha att 

göra med de framgångar som nåtts inom vindkraft och solkraft vilket gör att 
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havskraften fått mindre uppmärksamhet och fokus dvs. svårare att attrahera 

riskkapital. Havskraften tycks också haft vissa svårigheter att leverera på 

förväntningar. Det kan nämnas att branschen haft vissa motgångar däribland 

konkursen hos två av de ledande vågkraftföretagen Pelamis och Aquamarine 

(World Energy Council, 2017). År 2004 var Palamis, baserat i Storbritannien, först 

i världen att ha en nätansluten våganläggning i drift och företaget hade innan dess 

rekonstruktion 2014, 56 anställda (BBC, 2014). 

 

Flytande solkraft 

Flytande solkraft har idag inga förutsättningar att installeras till havs men inom en 

tioårsperiod kommer sannolikt tekniken finnas tillgänglig i och med det stora 

intresset som finns för solkraft runt om i världen.  

 

Flytande solkraft har flera positiva aspekter såsom: 

 

 minskad avdunstningen från värdefulla sötvattensförekomster 

 möjligheter att minska landanspråket för energiproduktion 

 minskad algtillväxt vilket kan leda till förbättrad vattenkvalitet 

  

Om dessa aspekter inkluderas i den ekonomiska kalkylen så förbättras givetvis 

dess konkurrenskraft. Den sista aspekten kan dock också vara till dess nackdel vid 

installation i naturliga vattenförekomster, hur påverkas naturmiljön av en minskad 

tillgång på solljus?  

 

Det finns idag utmärkta förutsättningar för att installera solceller på hustak vilket 

inte kräver något land- eller vattenanspråk, inga eller låga kostnader för 

ställningar/stativ och ingen dyr elnätanslutning. Tekniken är dessutom beprövad 

och skapar dessutom ett lokalt engagemang utan att generera betydande 

miljöaspekter. Det är svårt att se att det skulle finnas kommersiella grunder att 

installera flytande solkraft i Sverige inom överskådlig tid. 

 

Marin bioenergi 

Marin bioenergi saknar med nuvarande kostnadsmekanismer, förutsättningar för 

att konkurrera med andra energislag. Det är dock möjligt att dessa skulle ha 

bättre förutsättningar om de blev kompenserade för dess miljöförbättrande 

påverkan i sin roll som blå fånggröda. Idag har dessa verksamheter bättre 

avsättning inom andra marknadssegment såsom matproduktion och djurfoder.  

 

Sverige har annars mycket goda förutsättningar för flera typer av vattenbruk med 

lång kuststräcka, ett näringsrikt vatten samt gedigen kunskap och erfarenhet av 

att bedriva denna typ av verksamhet.  
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Sammanfattning 

Utveckling av ny teknik tar tid och det är inte givet att de undersökta energislagen 

kommer ha en roll i framtidens energisystem. Utifrån kunskapsgenomgången har 

vi gjort bedömningen att havsbaserad vindkraft (med bottenfasta fundament) idag 

är det enda energislaget som inom en tioårsperiod har kommersiella 

förutsättningar att etableras såsom fullskalig anläggning i Sverige. Havsbaserad 

vindkraft (med flytande fundament), vågkraft, strömkraft och flytande solkraft 

kommer eventuellt efterfråga miljöer för att kunna testa olika tekniker.  

 

Det har under arbetets gång framkommit att teknikutvecklare med koncept i tidig 

fas, många gånger efterfrågar lugnare vågklimat för att testa sin teknik, vilket är 

något som saknas på flera platser i världen men som finns i Sverige.      

 

Det är svårt att bedöma marin bioenergi och dess potential i och med att det inte 

finns något nätverk/branschförening som bevakar utvecklingen på samma sätt 

som det finns inom de andra energislagen. Det kan sannolikt ha att göra med 

marknadens ointresse och färre antal aktörer som är verksamma inom området. 

Vi skulle föreslå att det genomförs en övergripande studie avseende vattenbruk 

där avsättning för energi är en av möjligheterna som undersöks. Detta för att inte 

göra en förhastad bedömning av dess potential. Tabell 9 innehåller en 

sammanställning utifrån tre perspektiv (teknisk mognadsgrad, geografiska 

förutsättningar och ekonomiska förutsättningar). 

 

Tabell 9. Nulägesanalys av respektive energislag utifrån tre perspektiv. Analysen 
är utförd på en tregradig skala där 1=låg/dålig, 2=medel/mellan 3=hög/god. 

Aspekt Vind- 

kraft 

(fasta) 

Vindkraft 

(flytande) 

Våg-

kraft 

Ström-

kraft 

Flytande 

solkraft 

Marin 

bioenergi 

 

Teknisk  

mognadsgrad 

3 1+ 1 1+ 2 2 

Geografiska 

förutsättningar 

2+ 2+ 1 1- 1 2+ 

Ekonomiska 

förutsättningar 

2 1 1 1 1 1 

Total 7+ 4+ 3 3 4 5+ 

 

Utifrån genomförd litteraturgenomgång och intervjer är bedömning att de olika 

energislagen, endast i liten utsträckning, konkurrerar med varandra ur ett 

rumsligt perspektiv, se Figur 22. Flytande solkraft och marin bioenergi kräver 

lugnare havsklimat medan de andra frodas av tuffare väderklimat. Våg- och 

strömkraft kan, beroende på val av teknik, placeras på olika platser i ett 

havsområde.    
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Figur 22. Översiktlig bedömning av de olika energislagens placering i ett 
havsområde såsom fullskaliga anläggningar. För vågkraft och strömkraft finns det 
ett stort antal koncept som har olika förutsättningar.  

 

Energislagens miljöpåverkan har inte analyserats i sammanställningen ovan. Detta 

kan skilja sig markant mellan de olika beroende på påverkanskategori (klimat, 

biologisk mångfald, övergödning osv.) och även inom varje teknikslag. 

  

I anslutning till 
kusten 

Flytande 
solkraft 

Marin 
bioenergi 

0-50 m havsdjup 

Havsbaserad 
vindkraft 

(bottenfasta 
fundament) 

Över 50 m 

havsdjup 

Havsbaserad 
vindkraft 
(flytande 

fundament) 

Vågkraft Strömkraft 
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3. Målbilder för energiproduktion till havs 

Det finns åtskilliga planer, program och strategier inom energiområdet som berör 

förnybar energiproduktion och förnybar energiproduktion till havs. Nedan 

sammanställs de viktigaste styrdokumenten, målsättningar och en beskrivning av 

dess relevans.     

3.1 Internationell nivå 
 

Tabell 10 innehåller en sammanställning av relevanta styrdokument på 

internationell nivå. 

 

Tabell 10. Sammanställning av internationella styrdokument. 

Styrdokument Innehåll och mål Relevans 

Förnybarhetsdirektivet 
(2009/28/EG) 

 
(EG, 2009) 

Inom den europeiska 
gemenskapen (EG) ska 
andelen energi från 
förnybara energikällor 
uppgå minst 20 % av 
energianvändningen och 
minst 10 % av 

användningen inom 
transportsektorn senast 
2020. För Sverige innebär 
det att andelen 
förnyelsebar energi ska 
öka från 39,8 % (2005) till 
minst 49 % 

Stimulerar satsningar 
inom förnyelsebar energi 
utan att lyfta fram ett 
specifikt energislag 

Energifärdplan för 

2050 
(KOM/2011/0885) 

 
(EU, 2011) 

Åtagande om att EU 

senast 2050 ska ha 
minskat växthusgas-
utsläppen med 80–95 % 
jämfört med 1990. Detta 

ska uppnås genom: 
• hög energieffektivitet 
• diversifierad 
energiförsörjning 
• stor andel förnyelsebara 
energikällor (förnyelsebara 
energikällor förutsätts 

utgöra 75 % andel av 
energianvändningen och 
97 % av elanvändningen). 
• fördröjd avskiljning och 
lagring av koldioxid. 
• liten andel kärnkraft 

Stimulerar satsningar 

inom förnyelsebar energi 
utan att lyfta fram ett 
specifikt energislag 
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3.2 Nationell nivå 
 

Tabell 11 innehåller en sammanställning av relevanta styrdokument på nationell 
nivå. 

 

Tabell 11. Sammanställning av nationella styrdokument. 

Styrdokument Innehåll och mål Relevans 

En sammanhållen klimat- 
och energipolitik - Energi 

(Prop. 2008/09:163) 
 

(Regeringskansliet, 2008) 

Sverige har fastställt 
följande mål till 2020 
avseende förnybar 
energi: 

• andelen förnybar 
energi ska vara minst 50 

procent av den totala 
energianvändningen. 
• Inom transportsektorn 
ska andelen förnybar 
energi vara minst 10 

procent 

Stimulerar satsningar 
inom förnyelsebar 
energi utan att lyfta 
fram ett specifikt 

energislag 

Lag om elcertifikat 
(2011:1200) 

 
(Sveriges Riksdag, 2011) 

 

Syftar till att främja 
produktion av förnybar 
el i Sverige och Norge. 
Följande mål har 
fastställts: 

• till 2020 ska 15,2 TWh 
ny förnybar el 
finansieras (jämfört med 
år 2002) 
• till 2030 ska 18 TWh 
ny förnybar el 

finansieras (jämfört med 
år 2021)  
 

Teknikneutralt 
stödsystem som ska 
gynna 
konkurrenskraftig 
produktion från 

biobränslen (inkl. torv) 
vattenkraft, vindkraft, 
solenergi, vågkraft och 
geotermisk energi.  
 
Under 2016 tilldelades 

elcertifikaten enligt 
följande 
(Energimyndigheten & 
NVE, 2017): 
Vindkraft - 58,8 % 
Vattenkraft - 23.3 % 
Biobränsle - 17,7 %  

Solkraft - 0,2 % 

Förordning om statligt 
stöd till solceller 

(2009:689) 
 

(Sveriges Riksdag, 2009) 

För att bidra till 
omställningen av 
energisystemet och till 
industriell utveckling 
inom 

energiteknikområdet 
syftar detta stöd till: 
• att användningen av 
solcellssystem och 

antalet aktörer som 
hanterar sådana system 

ska öka i Sverige 
 • att systemkostnader 
ska sänkas 
 
 

Stimulerar satsningar 
inom solkraft men har 
sannolikt en begränsad 
effekt på investeringar i 
flytande solkraft 
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• att den årliga 
elproduktionen från 

solceller ska öka med 
minst 2,5 GWh under 
stödperioden (1 juli 2009 
till 31 dec 2019). Stöd 
lämnas med högst 30 % 
eller högst 1,2 M SEK 

per solcellssystem 

Kraftsamling för 
framtidens energi 

(SOU 2017:2) 
 

(Energikommissionen, 2017) 

Överenskommelse 
mellan fem av 
riksdagens partier4 som 
innebär: 
• år 2040 ska 100 % av 

elproduktion vara 
förnybar.  
• till 2030 ska energi-
användningen vara 50 % 
effektivare än jämfört 
med 2005. 
I Energikommissionens 

slutbetänkande ingår 
även ett förslag om att 
slopa 
anslutningsavgifterna för 
havsbaserad vindkraft   

Stimulerar satsningar 
inom förnyelsebar 
energi. Flera åtgärder 
lyfts fram som bl.a. 
bedöms förenkla för 

vattenkraften och den 
havsbaserade 
vindkraften 

Vindkraftsstrategi 
(2016-03-21) 

 
(Energimyndigheten, 2016 

(2) 

Strategins mål är att 
inom några strategiskt 
utvalda områden bidra 
till att bygga upp 
kunskap och kompetens, 
utveckla innovationer 

och stärka näringslivet 

både lokalt och nationellt 

Utifrån dokumentet har 
specifika program 
utarbetats med egna 
mål som ska förbättra 
förutsättningarna för 
vindkraften i Sverige.  

Förslag till strategi för 
ökad användning av solel 

(ET 2016:16) 
 

(Energimyndigheten, 2016) 

Preliminärt nationellt mål 
7-14 TWh solel 2040 
dvs. 5-10 % av 
elanvändningen. I 

strategin lyfts ett stort 
antal åtgärder fram som 
föreslås implementeras 
under tre uppbyggnads 
faser: etablering, 
expandering och fortsatt 
kommersiell utbyggnad 

Om förslaget 
implementeras kommer 
det förmodligen ha en 
positiv påverkan på all 

utbyggnad av solkraft i 
Sverige 

Havsenergistrategi 
(2017-07-13) 

 
(Energimyndigheten, 2017 

(3) 

Innehåller flera mål på 
kort och lång sikt utan 
att specificera exakt vad 
som ska uppnås och 

tidpunkten 

Kan ha en positiv 
påverkan på 
möjligheterna att 
kommersialisera 

svenska innovationer 
inom havsenergi 

   
   

                                                
4 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 
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Kommunal tillstyrkan av 
vindkraft – Redovisning 

av regeringsuppdrag i 
regleringsbrevet för 2016 

 
(Naturvårdsverket & 

Energimyndigheten, 2017) 

Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket 

rekommenderar att 
bestämmelsen om 
kommunal tillstyrkan i 
Miljöbalken (MB 16:4) 
upphävs och gör 
bedömningen att 

miljöprövningen är 
fullgod även utan 
tillstyrkan 

Åtgärden bedöms 
förbättra 

förutsättningarna för 
utbyggnad av 
vindkraft. 

Havsbaserad vindkraft – 
En analys av 

samhällsekonomi och 

marknadspotential 
(ER 2017:03) 

 
(Energimyndigheten, 2017 

(1) 

Energimyndigheten har 
analyserat havsbaserad 
vindkraft ur ett 

samhällsekonomiskt 
perspektiv och dess 
marknadspotential för 
Sverige. Myndigheten 
bedömer att 
havsbaserad vindkraft 
har en hög potential 

både vad det gäller 
utbyggnadsvolym och 
kostnadsreduktion men 
att det samtidigt inte är 
lämpligt att i dagsläget 
ge något särskilt stöd i 

Sverige 

Inget särskilt stöd för 
havsbaserad vindkraft, 
varken underlättar eller 

försvårar utbyggnaden   

En svensk maritim 
strategi – för människor, 

jobb och miljö 
(N2015.30) 

 

(Regeringskansliet, 2015 (1) 

Strategi för att främja de 
maritima näringarna. 
Strategins vision är 
konkurrenskraftiga, 

innovativa och hållbara 

maritima näringar som 
kan bidra till ökad 
sysselsättning, minskad 
miljöbelastning och en 
attraktiv livsmiljö. I 
delområde 

”Förutsättningar för 
näringslivet och 
branschspecifika 
åtgärder” poängteras 
vikten av att ge industrin 
goda möjligheter att 
testa ny teknik och nya 

processer. Det finns 
även skrivelse om att 
det finns ett fortsatt 

behov av satsningar 
inom havsbaserad 
energitillförsel för att nå 
målen om ökad andel 

förnybar elproduktion 

I åtgärdslistan saknas 
specifika åtgärder som 
avser energiproduktion 
och förnyelsebar 

energi. Det finns en 

åtgärd som kan tänktas 
beröra energislaget 
marin bioenergi 
(Regeringskansliet, 
2015 (2):  
 

Se över möjligheterna 
att utveckla 
och implementera nya 
odlingstekniker inom 
vattenbruket i enlighet 
med Statens 
jordbruksverks 

handlingsplan  
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Havsplaneringsförordning 

(2015:400) 
 

(Sveriges Riksdag, 2015) 

Havs- och 

vattenmyndigheten har 
påbörjat arbetet med att 
ta fram havsplaner för 
Bottniska viken, 
Östersjön och 
Västerhavet. Dessa tre 

finns som utkastversion 
med målsättningen att 
presentera 
samrådsförslag under 
2018 och färdigt förslag 
till Regeringen 2019 

(HaV, 2017). En 

havsplan visar lämplig 
användning av havet och 
berör bl.a. området 
energi  

I utkastet för 

havsplanen för 
Västerhavet har fem 
vattenområden avsatts 
för energi. Tre områden 
avser 
utvecklingsområden 

(utrymmen för 
pilotprojekt och 

testplattformar) och två 

områden avser 
energiutvinning (V11 

och V12).5 Arbetet med 

havsplaneringen skulle 
kunna underlätta 
avsättningen av 
lämpliga lokaliseringar 
för energiproduktion 
och också ställa 

regionala 
intresseområden i en 
större kontext 

3.3 Regional nivå 
 

Tabell 12 innehåller en sammanställning av relevanta styrdokument på regional 

nivå. 

 

Tabell 12. Sammanställning av regionala styrdokument. 

Styrdokument Innehåll och mål Relevans 

Klimat 2030 Västra 
Götaland ställer om –

klimatstrategi 
(2017-09-19) 

 

(Länsstyrelsen Västra 
Götalands län & Västra 

Götalandsregionen, 
2017) 

 

År 2009 antogs målet att 
Västra Götaland ska vara 
en fossiloberoende region 
senast 2030. Det har 
sedan preciserats med 

regionala tilläggsmål: 
• utsläppen av 
växthusgaser i Västra 
Götaland ska minska med 
80 procent till år 2030 från 
1990-års nivå. 

• utsläppen av 
växthusgaser från 
västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i 
världen de sker, ska 

minska med 30 % jämfört 
med 2010.  

 
 

Skulle kunna ha en viss 
positiv inverkan på 
energislaget marin 
bioenergi (genom 
satsningar på 

accelererad omställning 
till fossilfria fordon och 
satsningar på 
biobaserade drivmedel) 
men i övrigt berörs inte 
energiproduktion  

                                                
5 (V1 - Strömstad, V2 - Grebbestad, V11 - Väster om Falkenberg, V12 - Stora Middelgrund och V25 
- Hunnebostrand/Bovallstrand) 
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I strategin finns fyra 
fokusområden:  

• hållbara transporter 
• förnybara och 
resurseffektiva produkter 
och tjänster 
• klimatsmart och 
hälsosam mat 

• sunda och klimatsmarta 
bostäder och lokaler 
Området ”Förnyelsebar 
energi” ingick initialt i 
arbetet men 
bortprioriterades vid valet 

av fokusområden 

Västra 
Götalandsregionens 
program för hållbar 

energi och 
bioinnovation  

2017-2020 

(2016-12-14) 
 

(Västra 
Götalandsregionen, 2016 

(3) 

Programmet ska bidra till 
att: 
• utveckla Västra 
Götalands energisystem 
för ökad produktion från 
förnybara källor och 

effektivare 
energianvändning. 
• stärka 
innovationskraften genom 
att stimulera samverkan 
mellan näringsliv, 

forskning och offentlig 
sektor. 
• underlätta teknik och 
tjänsteutveckling som 
bidrar till minskad 

användning av fossil 
energi globalt. 

 
Programmet pekar ut tre 
insatsområden varav 
förnybar elproduktion och 
smarta nät ska bidra till: 
• att underlätta 
introduktion av förnybar 

elproduktion och reduktion 
av effekttoppar 
• konceptutveckling för 
nya solenergilösningar och 
en ökad andel solenergi i 
energisystemet 

• konceptutveckling för 
vindkraft på land och till 

havs samt en ökad 
vindkraftsproduktion i 
energisystemet 

Programmet berör 
vindkraft, solenergi och 
biogas (dock inte från 
marin råvara) men 
saknar konkreta mål för 
energislagen och det är 

såldes oklart vilken 
relevans programmet har 
för energiproduktion till 
havs 
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Handlingsprogram för 
hållbara maritima 

näringar 2016-2019 
(2016-06-16) 

 
(Västra 

Götalandsregionen, 2016 
(1) 

Programmet innehåller 
bl.a. området ”Marin 

Energi” där följande mål 
finns: 
 
• stödja teknikutveckling 
av mer effektiv teknik för 
havsbaserad vind-, våg-, 

tidvatten- och 
strömningskraft samt 
metoder för utvinning av 
marin bioenergi. 
• ett ökat antal (jämfört 
med 2015) västsvenska 

företag ska vara 

involverade i att utveckla 
och kommersialisera 
havsbaserad vind-, våg-, 
tidvatten- och 
strömningskraft. 
 
I arbetet ingår följande 

insatser: 
• stödja uppbyggnaden av 
demonstration- och 
pilotanläggningar inom 
förnybar marin energi 
samt service och 

underleverantörsutveckling 
för ökad exportmarknad. 
• bidra till att attrahera 
nationella och internation-

ella ekonomiska medel till 
demonstrations-
verksamhet och 

utvecklingsinsatser i 
Västra Götaland inom 
området. 
• främja teknikutveckling 
inom havsbaserad och 
övrig förnybar energi. 
• främja tekniksamverkan 

mellan havs- och 
landbaserad vind. 
• stödja forskning kring 
och initiativ till odling av 
biomassa till havs för 
energiutvinning. 

• skapa förutsättningar för 

en utveckling av sam-
verkan med relevanta 
aktörer inom havsenergi-
områdets värdekedja 

Programmet har stor 
relevans för utveckling 

av energiproduktion till 
havs och verkar 
framförallt för att stödja 
vågkraft, tidvattenkraft, 
strömkraft samt marin 
bioenergi dvs. energislag 

i tidigt 
utvecklingsstadium 
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Kraftsamling Biogas 

2017-2020 - 
Miljönämndens 

samlade satsningar på 
biogas-utveckling i 

Västra Götaland 
(2016-12-08) 

 
(Västra 

Götalandsregionen, 2016 
(2) 

Syftet med strategin är att 

• ange mål och inriktning 
för miljönämndens 
satsningar inom 
biogasområdet 
• visa på långsiktighet och 
politisk vilja på regional 

nivå inom detta område 
och därmed vara 
vägledande för de 
satsningar som görs av 
aktörer verksamma inom 
området för att bidra till 

målen 

• stötta en 
samverkansplattform för 
områdets aktörer och vara 
en drivkraft runt de 
viktigaste insatserna för 
att öka biogasutvecklingen 
 

Siktar mot det 
inriktningsmål som 
miljönämnden antog 2010 
baserat på 
potentialberäkningar på 
produktionssidan för länet: 

• produktionen av biogas i 
Västra Götaland ska nå 
2,4 TWh/år 2020, varav 
1,2 TWh genom rötning 

och 1,2 TWh genom 
termisk förgasning 
• Användningen av biogas 

i Västra Götaland – främst 
som fordonsdrivmedel - 
ska nå 2,4 TWh/år 2020. 
Det motsvarar cirka 15 % 
av dagens vägtransport i 
Västra Götaland 

Skulle kunna ha en 

positiv påverkan på 
marin bioenergi 

Länsstyrelsen 
Hallands län - 

Regional klimat- och 
energistrategi 
(2010-04-01) 

 

(Länsstyrelsen Hallands 
län, 2010) 

Strategin innehåller bl.a. 
en delstrategi som avser 
förnyelsebar 
energiproduktion. I 
strategin ingår följande 
åtgärder: 

• ta fram, sammanställa 
och förmedla regionala 

underlag för lokala 
strategier, program och 
åtgärder. 
• ny teknik ges 
förutsättningar att 

utvecklas och pilot-

Strategin berör vindkraft, 
biobränslen, solenergi 
och vågkraft men saknar 
konkreta mål för 
energislagen och det är 
således oklart vilken 

relevans strategin har för 
energiproduktion till havs   
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anläggningar ges stöd 
genom tillväxtprogrammet 

för miljö och energiteknik. 
• samarbete med 
Energimyndigheten för att 
stödja ny teknik. 
• rutiner och underlag för 
gemensamma 

upphandlingar tas fram. 
• regional samordning 
inom biogasområdet  

Tillväxtstrategi för 
Halland 

2014-2020 

(2014-10-08) 
 

(Region Halland, 2014) 
 
 
 

Strategin innehåller tre 
mål: 
Hög attraktivitet 

Stark konkurrenskraft 
Fler i arbete 
 
Inom målet ”stark 
konkurrenskraft” ingår en 
satsning på grön tillväxt 
där förnyelsebar energi 

ingår 

Strategin berör 
förnyelsebar energi men 
saknar konkreta mål och 

det är såldes oklart 
vilken relevans strategin 
har för energiproduktion 
till havs 

Region Halland - 
Kattegatt med kust, 

en maritim strategi för 
hållbar tillväxt 

(2009-06-10) 
 

(Region Halland, 2009) 

Strategin innehåller fyra 
tillväxtområden där Energi 
& Miljö utgör ett av 
områdena. Innehåller 

marin bioenergi 

Strategin har i praktiken 
utgått pga. 
omprioriteringar 

 

3.4 Övriga styrdokument av relevans 
 
Många av Sveriges kommuner har tagit fram vindbruksplaner och detta gäller 
även aktuella kustkommuner (Göteborg stad har ingen vindbruksplan men deras 
översiktsplan berör till viss del vindkraft). Det är dock endast Göteborg stad, 
Kungälvs kommun och Öckerö kommun som identifierat områden till havs (se 

Tabell 13).  
 

Tabell 13. Övriga styrdokument av relevans. 

Styrdokument Innehåll och mål Relevans 

Göteborg stad -  
Översiktsplan för 
Göteborg 
(2009-02-26) 
 
(Göteborg Stad, 2009) 

Planen berör till viss del 
vindkraft 

Två utredningsområden 
för framtida vindkraft har 
identifierats 

Kungälvs kommun -

Vindbruksplan - Tematisk 
tillägg till översiktsplanen 
(2010-12-09) 
 
(Kungälvs kommun, 
2010) 

Kommunen har som en del 

i arbetet med att ta fram 
en kommunal 
vindbruksplan även 
undersökt 
förutsättningarna för 
energiproduktion till havs 

Två möjliga 

utbyggnadsområden har 
identifierats varav ett 
avser vågkraft och det 
andra vindkraft 
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Öckerö kommun - 
Vindbruksplan - 

Tematiskt tillägg till 
Översiktsplan - ÖP 05 
(2012-03-07) 
 
(Öckerö kommun, 2012) 

Kommunen har som en del 
i arbetet med att ta fram 

en kommunal 
vindbruksplan även 
undersökt 
förutsättningarna för 
energiproduktion till havs 

Ett lämpligt 
vattenområde för 

vindbruk har identifierats 
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3.5 Slutsatser och rekommendationer 
 

Utbyggnaden av förnybar energi är i ropet och på både internationell och nationell 

nivå genomförs åtgärder för att skapa goda och långsiktiga förutsättningar för de 

olika energislagen.  

 

Nationellt är det framförallt vindkraften som lyfts fram vilket har att göra med 

mognadsgraden hos energislaget och dess betydelse för den energiomställning 

som påbörjats. Vindkraften utgjorde under 2016 drygt 10 % av elproduktionen i 

Sverige (Energimyndigheten, 2016 (1). Potentialen för utbyggnaden av den 

landbaserade vindkraften har bedömts vara så stor att satsningar avseende den 

havsbaserade vindkraften nästan uteblivit. Behovet av stödåtgärder konstateras i 

styrdokumentet ”Havsbaserad vindkraft – En analys av samhällsekonomi och 

marknadspotential” där Energimyndigheten dock fastslår att det inte ekonomiskt 

försvarbart att i nuläget införa ett ekonomiskt stöd till havsbaserad vindkraft 

(Energimyndigheten, 2017 (1). Energikomissionen verkar dock inte helt dela 

denna bedömning och har föreslagit att det bör göras en utredning om 

nätanslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft ska slopas. Oavsett om Sverige 

väljer att satsa på havsbaserad vindkraft så kommer energislaget gynnas av de 

satsningar som sker internationellt (detta gäller även övriga energislag). Även 

solkraft, bioenergi och havskraft omfattas av nationella åtgärder.  

 

Elcertifikatsystemet är teknikneutralt stödsystem vilket uppmuntrar all förnybar 

elproduktion men stödet gynnar främst teknik med hög mognad såsom 

landbaserad elproduktion av vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Det finns också 

ett stöd att få för installation av solceller men i övrigt saknas 

marknadsmekanismer som gynnar mindre mogen elproduktion såsom havskraft.  

 

På regional nivå (Västra Götaland och Halland) anknyter strategierna främst till 

tillväxt och arbetstillfällen med satsningar som avser främst energislag med lägre 

mognadsgrad, dvs. vågkraft, strömkraft och marin bioenergi.  

 

Det har i samband med en intervju framkommit att tillståndprocessen är svårare 

för odling av t.ex. alger än för andra typer av vattenbruk vilket styrks av 11 

kapitlet miljöbalken där det framgår att inget tillstånd för vattenverksamhet krävs 

för anläggning av odling av fisk, musslor och kräftdjur (Sveriges Riksdag, 1998). 

 

Det har under två intervjuer också framkommit att det saknas mekanismer för att 

belöna ekosystemtjänster som tillhandahålls vid t.ex. odling av musslor, alger och 

sjöpungar via upptag av närsalter. Om det skulle införas skulle de ekonomiska 

förutsättningarna förbättras. 
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4. Lokala förutsättningar för energiproduktion till havs 

I detta deluppdrag har det ingått att undersöka de lokala förutsättningarna för 

elproduktion i anslutning till de åtta kustkommunerna som ingår i projektet. 

Utredningsområdet uppgår till totalt drygt 4 900 km2, där vattenområdet utgör ca 

3 500 km2 (se Figur 23). 

  

 

Figur 23. Översiktskarta med utredningsområdet. 
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Utifrån det som togs fram i kapitel 2.1, är vår bedömning att endast havsbaserad 

vindkraft (med bottenfasta fundament) har förutsättningar att etableras som 

fullskalig energianläggning inom ett tioårsperspektiv. De andra energislagen 

(vindkraft med flytande fundament, vågkraft, strömkraft, flytande solkraft och 

marin bioenergi) kräver fortsatt forskning och utveckling med ett eventuellt behov 

av testbäddar.  

 

Detta kapitel kommer att fokusera på lokalisering av havsbaserad vindkraft och 

inkludera de överväganden som gjort inom ramen för lokaliseringsutredningen. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om testbäddar och en kort beskrivning av 

Testsite Skagerrak. 

4.1 Lokaliseringar för fullskalig energiproduktion 
 

Arbetet har utförts stegvis med målsättningen att skapa ett trovärdigt och 

användbart underlag för de åtta kustkommunerna som ingår i projektet. I följande 

avsnitt beskrivs kortfattat de huvudsakliga arbetsmomenten, identifierade 

lokaliseringar samt ett övergripande resonemang om områdets förutsättningar. 

4.1.1 Inhämtning och bearbetning av relevant GIS-data 

 

Arbetet har inletts med inhämtning av GIS-data och bedömning av dess relevans.  

Inhämtad GIS-data har huvudsakligen utgjorts av riksintressen och skyddade 

områden enligt miljöbalken (MB) men även vindförhållanden, havsdjup och 

bebyggelse har ingått. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa intressen bara är en 

del av alla motstående intressen som kan finnas i utredningsområdet. 

I Tabell 14 finns en sammanställning av data som bedömts vara relevant 

tillsammans med en motivering. Relevant data har beskurits med hänsyn till 

utredningsområdet och därefter inkluderats i en geodatabas. De intressen som 

exkluderats i denna process finns sammanställda i Tabell 15 tillsammans med en 

motivering. 

Tabell 14. Sammanställning av de intressen som inkluderats. 

 Intressetyp Intresse och lagskydd Motivering 

Naturmiljö Riksintresse naturvård 
(MB 3:6) 

Finns inom utredningsområdet 

Naturmiljö Naturreservat  
(MB 7:4-8) 

Finns inom utredningsområdet 

Naturmiljö Djur- och 
växtskyddsområde  
(MB 7:12) 

Finns inom utredningsområdet 

Naturmiljö Natura 2000 – SCI och SPA 
(MB 7:27-28) 

Finns inom utredningsområdet 

Naturmiljö Naturvårdsområde 
(Naturvårdslagen) 

Finns inom utredningsområdet 
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Naturmiljö MPA-område6                     
(Oslo-Pariskonventionen 

(OSPAR)/ 
havskonventionen för 
skydd av den marina 
miljön i Nordostatlanten) 

Finns inom utredningsområdet 

Naturmiljö Ramsarområde 

(Ramsarkonventionen/ 
våtmarkskonventionen) 

Finns inom utredningsområdet 

Friluftsliv och 
turism 

Riksintresse friluftliv  
(MB 3:6) 

Finns inom utredningsområdet 

Friluftsliv och 

turism 

Riksintresse rörligt 

friluftsliv och turism  
(MB 4:2) 

Finns inom utredningsområdet 

Friluftsliv och 
turism 

Riksintresse 
högexploaterad kust  
(MB 4:4) 

Finns inom utredningsområdet 

Kulturmiljö 

 

Riksintresse 
kulturmiljövård  
(MB 3:6) 

Finns inom utredningsområdet 

Kommunikation Riksintresse sjöfart – djupt 
och skyddat område  

(MB 3:8) 

Finns inom utredningsområdet 

Kommunikation Riksintresse sjöfart – 
befintlig farled  
(MB 3:8) 

Finns inom utredningsområdet 

Fiske Riksintresse yrkesfiske – 
lekområde  
(MB 3:5) 

Finns inom utredningsområdet 

Fiske Riksintresse yrkesfiske – 
fångstområde  

(MB 3:5) 

Finns inom utredningsområdet 

Försvar Riksintresse försvaret – 
influensområde  
(MB 3:9) 

Finns inom utredningsområdet 

Försvar Riksintresse försvaret – 

sjöövningsområde  
(MB 3:9) 

Finns inom utredningsområdet 

Försvar Riksintresse försvaret – 
övrigt influensområde  
(MB 3:9) 

Finns inom utredningsområdet 

Försvar Riksintresse försvaret – 
område av betydelse  
(MB 3:9) 

Finns inom utredningsområdet 

Övrigt Buffertområde 1 000 m 
från bebyggelse 

Utgör ett hänsynstagande till 
de boende i anslutning till 

utredningsområdet 

Övrigt Vindhastighet 

(upplösning: 0,25 km2) 

Utgör ett placeringskriterium 

för utbyggnad av vindkraft (se 
avsnitt 4.1.2) 

   

   

                                                
6 Marine Protected Area 
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Övrigt Havsdjup  

(upplösning: 0,25 km2) 

Utgör ett placeringskriterium 

för utbyggnad av vindkraft till 
havs (se avsnitt 4.1.2) 

 

Tabell 15. Sammanställning av de intressen som exkluderats i detta skede och 
skälet till varför de undantagits. 

Intressetyp Intresseområde Motivering 

Naturmiljö Nationalpark 
(MB 7:2) 

Saknas inom 
utredningsområdet 

Friluftsliv och 

turism 

Riksintresse obruten kust 

(MB 4:3) 

Saknas inom 

utredningsområdet 

Kommunikation 

 

Riksintresse hamn – befintlig 

(MB 3:8) 

Punktobjekt är svåra att 

beakta i GIS-analysen 

Kommunikation Riksintresse flygplats – 

flyghinder/influensområde 
(MB 3:8) 

Influensområdet från 

Säve flygplats berör 
marginellt 
utredningsområdet men 
behöver inte innebära 
stopp för utbyggnad av 
vindkraft och har således 
exkluderats 

Fiske Riksintresse yrkesfiske – hamnar 
(MB 3:5) 

Punktobjekt är svåra att 
beakta i GIS-analysen 

Försvaret Riksintresse försvaret – 
influensområde luftrum 

(MB 3:9) 

Berör inte 
vattenområdet inom 

utredningsområdet 

Försvaret Riksintresse försvaret – stoppområde 
för höga objekt 
(MB 3:9) 

Berör inte 
vattenområdet inom 
utredningsområdet 

Försvaret Riksintresse försvaret – 

influensområde för väderradar 
(MB 3:9) 

Saknas inom 

utredningsområdet 

Försvaret Riksintresse försvaret – område med 
särskilt behov av hinderfrihet 
(MB 3:9) 

Saknas inom 
utredningsområdet 

Försvaret Riksintresse försvaret – stoppområde 
väderradar 
(MB 3:9) 

Saknas inom 
utredningsområdet 

  

4.1.2 Placeringskriterier 

 

Placeringskriterier för lokalisering av vindkraft är till hög grad subjektiva och beror 

bland annat på projektörens avkastningskrav, kostnadsbild och 

kunskap/erfarenhet. Nedan beskrivs de kriterier som Energimyndigheten har 

tillämpat avseende havsbaserad vindkraft samt det urval som gjorts i detta 

uppdrag.   
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Kriterier för utpekande av riksintressen för vindbruk 
 

Energimyndigheten har uppdraget av regeringen att ta fram områden på land och 

till havs med särskilt goda vindförutsättningar, för utpekande som riksintresse för 

vindbruk. Idag finns 313 riksintresseområden för vindbruk, varav 284 

landområden och 29 vattenområden (Energimyndigheten, 2017 (5). 

Riksintressena för havsbaserad vindkraft har, i samverkan med länsstyrelserna, 

arbetats fram under tre tidpunkter: 2004, 2008 och 2013. Under 2013 har 

arbetet, med undantag för utpekande av ett nytt område, inriktats på att 

finjustera redan utpekade riksintresseområden till havs. Anledningen till varför 

Energimyndigheten inte valt att göra en total översyn till havs, vilket man vid 

samma tidpunkt gjort på land, har varit att myndigheten gjort bedömningen att de 

befintliga områdena i god utsträckning motsvarar behovet (Energimyndigheten, 

2013). De kriterier som tillämpades vid senaste revisionen var följande: 

 Vindförutsättningar som överstiger 8,0 m/s i årsmedelvind 100 meter 

ovan mark. 

 Vattendjup ned till 35 meter (gränsdragning gjord ur ett ekonomiskt- och 

tekniskt perspektiv). 

 Området ska vara större än 15 km2 (för att skapa storskaliga etableringar 

om minst 10 till 15 vindkraftverk). 

 

Utöver dessa tre kriterier har myndigheten även undantagit tre områden som 
skyddas enligt miljöbalken: riksintresse obruten kust (MB 4:3), riksintresse 
obrutet fjäll (MB 4:5) samt nationalparker (MB 7:2) (Energimyndigheten, 2017 
(4). 
 

Det finns med all sannolikhet ett stort antal havsområden i Sverige som uppfyller 

Energimyndighetens placeringskriterier.  

Val av placeringskriterier 
 

Vindförhållande 

Vindhastigheten är den viktigaste aspekten vid en vindkraftetablering och en 
fördubbling i vindens hastighet ökar produktionen med åtta gånger (Wizelius, 
2015). Små skillnader i medelvind har således en stor betydelse för ett projekts 
lönsamhet.  
 
När vinden förflyttar sig påverkas den av markfriktion som verkar i motsatt 
riktning och resulterar i att minska vindhastigheten. Denna friktion är minst över 

öppet vatten och ökar när det uppstår hinder såsom öar, bebyggelse, skog 
(Wizelius, 2015). Enligt SMHI (SMHI, 2017) är den förhärskande vindriktningen 
väst/sydvästlig

 
vilket gör att vindhastigheten avtar inåt land.  

 
Antagande: 
Val av vindkriterium avgörs av projektörens avkastningskrav och kostnadsprognos 
och det är därför svårt att fastställa en absolut vindhastighet. I de flesta fall 
genomförs även faktiska vindmätningar för att bekräfta de modellerade värdena. 

Vår bedömning är att en medelvind om 8 m/s är rimligt kriterium.    
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Havsdjup 

Etablering på större havsdjup innebär ökande kostnader i alla led, från 
vindkraftverk och fundament till elanslutning, drift och underhåll 

(Energimyndigheten, 2017 (1). Det finns även en teknisk begränsning som avgör 
vad som är möjligt. Generellt ökar djupet med avståndet från kusten. 

 
Antagande: 
Som beskrevs i avsnitt 2.1, har dagens fundament en teknisk begränsning som 

gör att de endast kan installeras på ett havsdjup upp till ca 50 meter. Det är 

möjligt att större havsdjup kan komma att kunna bli aktuella på sikt men utifrån 

erfarenheter från länder, som kommit längre i utbyggnaden av havsbaserad 

vindkraft, har områden med större havsdjup blivit aktuella först efter att de 

grundare områdena blivit utbyggda. Vår bedömning är därför att det är rimligt att 

utgå från ett havsdjup om 50 meter.  

Areal 

I princip efterfrågas samma organisation för mindre som för större 
vindkraftprojekt. Detta har medfört att de marknadsdrivande aktörerna fokuserar 

mot projekt vilket enligt konsultbolaget Sweco avser projekt om minst 70 
vindkraftverk och 300 MW installerad effekt (Sweco, 2017). Detta motsvarar en 

areal som uppgår till omkring 40 km2. 
 
Antagande: 
De åtta tillståndsgivna havsbaserade vindkraftsprojekten, har ett ytanspråk som 
varierar mellan ca 10-67 km2 (se Tabell 3). För att inte tidigt exkludera potentiella 
områden har vi valt att utgå från Energimyndighetens kriterium på 15 km2, även 
om det är realistiskt att tro att intresset är större för stora, sammanhållna 
områden.  

 
Avstånd till land/ närhet till anslutning 

Vid byggnation, drift och underhåll är avståndet en viktig parameter som medför 
lägre kostnad för arbetskraft på grund av kortare transfertider, mindre behov av 
bostadsplattformar, möjlighet att operera vid kortare väderfönster, lägre 
kostnader för transporter och enklare logistik. Vid kortare avstånd till land behövs 
ingen transformatorstation till havs och kostnader för såväl elanslutning som 
själva transformatorn kan hållas på en längre nivå än vid ett längre avstånd 
(Energimyndigheten, 2017 (1).  
 
Antagande: 
Inom ramen för uppdraget saknas möjlighet att ta fram ett avståndskriterium 

samt att utvärdera möjliga anslutningspunkter (vilket delvis beror på storleken på 

vindkraftparken som planeras). Vi har av dessa anledningar valt att bortse från 

dessa aspekter trots att de sannolikt har stor betydelse. Enligt Sweco utgör 

nätanslutningen en stor andel av kostnaden för havsbaserad vindkraft och ligger i 

intervallet 15-30 % (Sweco, 2017). 
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Sammanställning över placeringskriterier 

Tabell 16 visar en sammanställning över de placeringskriterier som tillämpats i 

lokaliseringsutredningen. 

Tabell 16. Översikt över tillämpade placeringskriterier för utpekande av lämpliga 
områden för havsbaserad vindkraft. 

Aspekt Energimyndigheten Detta projekt 

Vindhastighet  > 8,0 m/s (100 m ovan mark) ≥ 8,0 m/s (100 m ovan mark) 

Tillgänglig yta > 15 km2 ≥ 15 km2 

Havsdjup < 35 m < 50 m 

Intressen som 
undantagits 

Riksintresse obruten kust,  
Nationalpark 

Se avsnitt 4.1.3 

 

4.1.3 Värdering av intressen 

 
Havet har stor betydelse för sjöfart, yrkesfiske, energi men också för friluftsliv, 

turism och fritidsboende (se Figur 24). Aktuellt utredningsområde är inget 

undantag, här förekommer ett stort antal intressen som förutsätts kunna 

samexistera nu och på lång sikt. 

 

Figur 24. Illustration som visar några av de många intressena som kan 

förekomma i ett havsområde (HaV, 2016). 

 

Vindkraftverk är höga och syns ofta på långa avstånd. Förutom den visuella 

påverkan, genererar de ljud och skuggor som kan upplevas som störande för 

omgivningen och de kan även utgöra hinder eller stoppområde för andra 

intressen.  

I detta arbete har vi utarbetat tre scenarion för att belysa det subjektiva 

elementet i detta delmoment och de skillnader som det ger upphov till. För att 

förenkla arbetet har samma arbetssätt tillämpats vid beaktande av samtliga 

intressen (hänsyn till ett intresse har gjorts genom att exkludera intresseområdet 

från den potentiella lokaliseringsytan) och samtliga objekt inom ett specifikt 
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intresse antas ha samma status. I en eventuell tillståndsprocess kommer 

inventeringar och utredningar att fastställa de specifika värdena att beakta och 

eventuellt behov av skyddszoner. 

 
Scenario 1: Elproduktion – i främsta rummet 

Detta scenario tar ingen hänsyn till motstående intressen och baseras enbart på 

uppsatta kriterium avseende vindhastighet, havsdjup och areal (se Tabell 17). 

Detta scenario illustrerar således en teknisk- och ekonomisk potential för 

utredningsområdet. 

Tabell 17. GIS-data som beaktats i Scenario 1: Elproduktion – I främsta rummet. 

Intressetyp Intresse Motivering 

Övrigt Vindhastighet (upplösning: 0,25 km2) Se avsnitt 4.1.2 

Övrigt Havsdjup (upplösning: 0,25 km2) Se avsnitt 4.1.2 

 
Scenario 2: Elproduktion – en välavvägd kompromiss 

Detta scenario ska representera en välavvägd kompromiss, där intresseområden 

för vindkraft inte prioriteras högst men samtidigt inte heller lägst. Innehållet i 

detta scenario har utarbetats i samverkan med ”arbetsgrupp Havsanvändning” på 

GR. I Tabell 18 finns en sammanställning av de intressen som beaktats och 

motivering till varför.  

Tabell 18. GIS-data som beaktats i Scenario 2: Elproduktion – en välavvägd 
kompromiss. 

Intressetyp Intresse Motivering 

Utgångspunkt: Samtliga intressen beaktas från Scenario 1: Elproduktion – främsta 

rummet 

Naturmiljö Naturreservat Väl avgränsade områden som 
bedöms ha ett högt skyddsvärde 
ur ett regionalt och lokalt 
perspektiv  

Naturmiljö Natura 2000 - SCI & SPA Väl avgränsade områden som 
bedöms ha ett högt skyddsvärde 
ur ett europeiskt och nationellt 
perspektiv. Krävs ett särskilt 
tillstånd för att bedriva 
verksamhet som kan komma att 

påverka ett sådant område 

Kommunikation Riksintresse sjöfart - djupt 
och skyddat område 

Relativt avgränsade områden 
som bedöms vara betydelsefulla 
ur ett nationellt och regionalt 
perspektiv. Anpassning av dessa 
intresseområden kräver en stor 

arbetsinsats, med många 
inblandade 

Kommunikation Riksintresse sjöfart - 
befintlig farled 

Områden som bedöms vara 
betydelsefulla ur ett nationellt 
och regionalt perspektiv. 

Anpassning av dessa 
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intresseområden kräver en stor 
arbetsinsats, med många 

inblandade 

Fiske Riksintresse yrkesfiske - 
lekområde 

Områden som bedöms vara 
betydelsefulla ur ett nationellt 
och regionalt perspektiv 
Lekområdena för fisket anses 

vara viktiga för att gynna den 
biologiska mångfalden och skapa 
ett hav i balans 

Försvar Riksintresse försvaret - 
influensområde 

Ett nationellt intresse som enligt 
miljöbalken alltid ska ges 
företräde till andra intressen (MB 

3:10). Anpassning av dessa 

intresseområden kräver ofta ett 
Regeringsbeslut 

Försvar Riksintresse försvaret - 
övrigt influensområde 

Samma motivering som ovan 

Försvar Riksintresse försvaret - 
område av betydelse  

Samma motivering som ovan 

Försvar Riksintresse försvaret - 
sjöövningsområde 

Samma motivering som ovan 

Övrigt Buffertområde 1 000 m 
från bebyggelse 

Enligt praxis så får ett 
vindkraftverk inte låta mer än 40 
dB(A) vid en bostad. För att 
uppfylla denna gräns, krävs ett 
avstånd som varierar beroende 
på flera olika faktorer, däribland 

antalet vindkraftverk, 
förhärskande vindriktning och 
vegetationen/terrängen. Det är 

inte osannolikt att anta att 
avståndet till bebyggelse 
kommer behöva vara minst 1000 
meter. På land har 

Energimyndigheten tillämpat 800 
meter till bebyggelse. 
Vid en eventuell 
tillståndsansökan kommer 
ljudberäkningar att fordras vilket 
kommer fastställa det specifika 
skyddsavståndet 
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Scenario 3: Elproduktion – efter alla andra 

Detta scenario illustrerar en verklighet där vindkraften prioriteras lägst och där 

hänsyn tagits till samtliga intressen (se Tabell 19). 

Tabell 19. GIS-data som beaktats i Scenario 3: Elproduktion – efter alla andra. 

Intressetyp Intresse Motivering 

Utgångspunkt: Samtliga intressen beaktas från Scenario 1: Elproduktion – främsta 
rummet samt Scenario 2: Elproduktion – en välavvägd kompromiss 

Naturmiljö Riksintresse 

naturvård 

Intresseområden som i många fall kan 

samexistera med vindkraft, hanteras bäst 
på lokal och regional nivå i en 
tillståndsprocess 

Naturmiljö Djur- och 

växtskyddsområde 

Små områden som hanteras bäst på lokal 

och regional nivå i en tillståndsprocess 

Naturmiljö MPA-område7 Ny typ av intresseområde som saknar 
lagstadgat skydd 

Naturmiljö Naturvårdsområde Intresseområde som är tämligen liktydigt 
med ett naturreservat men då det finns 
en skillnad har vi valt att ge det en lägre 

prioritet 

Naturmiljö Ramsarområde Ramsarområden saknar lagstadgat skydd 
men många av dessa områden är även 
helt eller delvis utpekade som t.ex. 
Natura2000, naturreservat eller djur- och 
växtskyddsområde. Vi har utifrån detta 

antagit att eventuella skyddsvärden 
kommer att beaktas i och med 
hänsynstagande till Natura2000 och 
naturreservat.  I annat fall kan de 
hanteras på lokal och regional nivå i en 

tillståndsprocess 

Friluftsliv och 
turism 

Riksintresse 
högexploaterad kust 

Intresseområden som i många fall kan 
samexistera med vindkraft, hanteras bäst 
på lokal och regional nivå i en 
tillståndsprocess 

Friluftsliv och 

turism 

Riksintresse rörligt 

friluftsliv och turism 

Intresseområden som i många fall kan 

samexistera med vindkraft, hanteras bäst 
på lokal och regional nivå i en 
tillståndsprocess 

Friluftsliv och 
turism 

Riksintresse friluftliv Intresseområden som i många fall kan 
samexistera med vindkraft, hanteras bäst 

på lokal och regional nivå i en 
tillståndsprocess 

Kulturmiljö Riksintresse 
kulturmiljövård 

Intresseområden som i många fall kan 
samexistera med vindkraft, hanteras bäst 
på lokal och regional nivå i en 
tillståndsprocess 

Fiske Riksintresse 
yrkesfiske - 
fångstområde 

Intresseområden som i många fall kan 
samexistera med vindkraft, hanteras bäst 
på lokal och regional nivå i en 
tillståndsprocess 

                                                
7 Marine Protected Area 
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4.1.4 GIS-analys 
 
GIS-analysen har genomförts i ESRI ArcMap 10.5 med hjälp av lämpliga 

geoprocess-verktyg som finns tillgängliga i programvaran. Antalet vindkraftverk 

ska ses som en grov uppskattning och har beräknats med en faktor om 1,8 

multiplicerat med områdets areal. Detta antagande bygger på ett genomsnitt från 

de åtta tillståndsgivna havsbaserade vindkraftparkerna (se Tabell 3).   

4.1.5 Potentiella lokaliseringar 

 
Scenario 1. Elproduktion – i främsta rummet 

Detta scenario resulterar i tre områden, med varierad storlek och djup (se Figur 

25 och Tabell 20). Total areal uppgår till ca 1600 km2, vilket förväntas rymma 
omkring 2 800 vindkraftverk. 

Tabell 20. Potentiella lokaliseringar i Scenario 1: Elproduktion – i första rummet. 

Objekt ID Areal 
 

Årsmedelvind 
(min-max) 

Medeldjup 
(min-max) 

Antal 
vindkraftverk 

A1 1 437 km2 8,5 m/s 
(8,0 - 9,1 m/s) 

26 m  
(0 - 50 m) 

2 587 

A2 110 km2 9,0 m/s 
(8,9 - 9,1 m/s) 

46 m  
(41 - 50 m) 

198 

A3 18 km2 8,7 m/s 
(8,6 - 8,8 m/s) 

44 m  
(18 - 50 m) 

32 
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Figur 25. Potentiella lokaliseringar i Scenario 1: Elproduktion – i första rummet. 
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Scenario 2: Elproduktion – en välavvägd kompromiss 

Detta scenario innebär en fragmentering av A1 och A2 och ett bortfall av A3, 
främst föranledd av Riksintresse sjöfart - befintlig farled men även av Riksintresse 

försvaret – sjöövningsområde och Natura 2000. Buffertområdet för bebyggelse 
har en viss betydelse men eftersom vindhastigheten ökar med avståndet från 
kusten bör detta inte föranleda någon större konflikt. Resultatet är åtta potentiella 
lokaliseringar, spridda i utredningsområdet (se Figur 26 och Tabell 21). Dess 
totala yta uppgår till ca 650 km2 dvs. utrymme för uppskattningsvis 1 170 
vindkraftverk. 

Tabell 21. Potentiella lokaliseringar i Scenario 2: Elproduktion – en välavvägd 
kompromiss. 

Objekt 

ID 

Areal Årsmedelvind 

(min-max) 

Medeldjup (min-max) Antal 

vindkraftverk 

B1 168 km2 8,3 m/s 
(8,0 - 8,6 m/s) 

29 m  
(0 - 50 m) 

302 

B2 142 km2 8,5 m/s 

(8,0 - 8,7 m/s) 

28 m  

(0 - 50 m) 

256 

B3 104 km2 8,7 m/s 
(8,4 - 8,8 m/s) 

29 m  
(0 - 50 m) 

187 

B4 100 km2 8,3 m/s 

(8,0 - 8,6 m/s) 

17 m  

(0 - 37 m) 

180 

B5 44 km2 9,0 m/s 
(8,9 - 9,1 m/s) 

42 m  
(19 - 50 m) 

79 

B6 40 km2 8,9 m/s 
(8,9 - 9 m/s) 

48 m  
(31 - 50 m) 

72 

B7 39 km2 8,9 m/s 
(8,9 - 9 m/s) 

48 m  
(44 - 50 m) 

70 

B8 16 km2 9,1 m/s 
(9,0 - 9,1 m/s) 

48 m  
(44 - 50 m) 

29 
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Figur 26. Potentiella lokaliseringar i Scenario 2: Elproduktion – en välavvägd 
kompromiss. 
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Scenario 3: Elproduktion – efter alla andra 

Detta scenario innebär att huvuddelen av de potentiella kustnära lokaliseringarna 

försvinner. Störst påverkan har Riksintresse högexploaterad kust samt 

Riksintresse rörligt friluftsliv och turism. Även Riksintresse yrkesfiske – 

fångstområde och Riksintresse friluftliv har en viss inverkan. Kvar blir fyra 

potentiella lokaliseringar, med förhållandevis hög årsmedelvind men på stora 

havsdjup (se Figur 27 och Tabell 22). Den totala ytan uppgår till 96 km2 vilket 

motsvarar en yta för omkring 170 vindkraftverk. 

Tabell 22. Potentiella lokaliseringar i Scenario 3: Elproduktion – efter alla andra. 

Objekt 
ID 

Areal Årsmedelvind 
(min-max) 

Medeldjup (min-max) Antal 
vindkraft 

C1 33 km2 9,0 m/s 
(9,0 m/s) 

48 m  
(44 - 50 m) 

59 

C2 32 km2 9,0 m/s 
(8,9 - 9,0 m/s) 

48 m  
(48 - 50 m) 

58 

C3 16 km2 9,1 m/s 
(9,0 - 9,1 m/s) 

48 m  
(44 - 50 m) 

29 

C4 15 km2 8,7 m/s 
(8,6 - 8,7 m/s) 

28 m  
(11 - 50 m) 

27 
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Figur 27. Potentiella lokaliseringar i Scenario 3: Elproduktion – efter alla andra. 
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4.2 Potentiella lokaliseringar för testbäddar 
 

4.2.1 Förstudie – havsbaserat testområde för elproduktion 
 

Under 2013 undersökte SP (numera RISE) förutsättningarna för att anlägga ett 

havsbaserat testområde och arbetet och dess slutsatser beskrivs i deras förstudie 

(SP, 2013). Innehållet kan delas in i tre delar: 

 

Omvärldsbevakning och marknadens behov 

Arbetet har innehållit intervjuer och enkätfrågor med tio utvecklingsbolag, då 

aktiva inom flytande vindkraft, vågkraft eller tidvattenkraft: 

1. Hexicon AB  

2. Anderberg Development 

3. Ocean Harvesting Technologies  

4. Paulander 

5. SeaTwirl  

6. Scandinavian Wind  

7. Cosmomind  

8. Minesto  

9. Vigor Wave Energy  

10. Waves4Power 

 

I enkäten har företagen fått möjlighet att svara på frågor avseende deras 

önskemål avseende fysiska förhållandena för att testa deras teknologi, behov av 

infrastruktur och generellt behov av en svensk testmiljö. Dessa var några av 

slutsatserna som gjordes: 

 

 Teknikerna kräver olika fysiska förutsättningar. 

 Viktigt att testbädden är lättillgänglig från land för att underlätta besök 

under testperioden. 

 Viktigt eller önskvärt att testsiten är utrustad med övervaknings- och 

mätutrustning, att det finns tillgång till verkstad (för enklare reparationer 

och förvaring av reservdelar, verktyg och styrutrustning), 

personalutrymmen på land, tillgång till båtar, närhet till marina 

servicebolag (för större underhållsarbeten), tillgänglig personal (som kan 

utföra felsökning och underhållsåtgärder) och bostad/kontor för 

testpersonal. 

 Två av tio företag uppger att svensk havsbaserad testbädd är avgörande 

för deras företag medan övriga åtta företag uppger att det skulle vara 

positivt. Inget företag har uppgett att det är oväsentligt. 

 

År 2013 fanns 20 testsiter i Europa för att testa vågenergiteknik varav 12 med 

nätanslutning (vid tre av 20 testsiter fanns även möjlighet att testa 

vindkraftsteknik). Det fanns även två testsiter inriktade på vindkraft samt fyra 

testsiter inriktade på tidvattenkraft.  
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I rapporten uppges att flera testbäddar i Europa har utmaningar att attrahera 

tillräckligt många företag som vill testa sina tekniker på deras anläggningar. 

Avsnittet innehåller även en analys av befintliga testbäddar. 

 

Lokaliseringsutredning 

Som utredningsområde valdes Västkusten med en avgränsning som fastställs 

avseende möjliga nätanslutningspunkter i Lysekil och Kungshamn.  

I avsnittet har det ingått en GIS-analys där motstående intressen analyserats för 

att underlätta ett tillstånd för testbädden. Det har också ingått en metereologisk 

studie med fysiska mätningar där följande parametrar ingått (det är oklart vilka 

kriterier som använts för respektive parameter): 

 Våghöjd och vattenstånd 

 Strömmar (hastighet och riktning) 

 Temperatur och salthalt 

 Isförhållanden 

 Vind (hastighet och riktning) 

I valet av lokaliseringar har även hänsyn tagits till möjligheterna till nätanslutning, 

kommunens stöd och vilja och tidigare utfört arbete inom området.  Arbetet har 

utmynnat i fem potentiella testområden, samtliga lokaliserade till Sotenäs 

kommun (ett testområde ligger delvis i Lysekils kommun). 

För att uppföra en testbädd kan följande tillstånd krävas: 

 Tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 

 Miljötillstånd samt kommunal tillstyrkan (avser vindkraft) 

 Tillstånd för att utföra bottenundersökningar enligt kontinentalsockellagen 

 Tillstånd från försvarsmakten att genomföra bottenundersökningar 

 Rådighet över allmänt vatten 

 Ansökan om flyghinderprövning hos Transportsstyrelsen (avser vindkraft) 

 Ansökan om nätkoncession enligt ellagen 

Utöver detta kan ledningsrätt, dispenser för intrång i skyddade områden och eller 

tillstånd enligt kulturmiljölagen komma att krävas beroende på lokaliseringen. 

Tid och kostnader 

Avsnittet innehåller en översiktlig tids- och kostnadsuppskattning där man gjort 

följande slutsatser: 

 

 Från start till färdigt testcenter förväntas processen ta omkring 4 år där 

delar av testverksamheten skulle kunna påbörjas redan under andra året. 

 Utan investering i elnätanslutning blir investeringsbehovet ca 13 miljoner 

SEK. 

 Med investering i elnätanslutning blir investeringsbehovet ca 105 miljoner 

SEK. 
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Projektets enskilt största kostnad utgörs således av en elnätsanslutning. 

 

I förstudien framkommer även att de deltagande företagen siktar på 

exportmarknaden då de ser begränsade möjligheter för storskaliga havsparker i 

Sverige. 

 

I nästa avsnitt beskrivs Testsite Skagerrak som delvis är ett resultat av förstudien. 

4.2.2 Testsite Skagerrak 
 

Testsite Skagerak är ett samarbetsprojekt8 vars målsättning är att skapa ett 

demonstrationsområde för hållbar marin- och maritim innovation.   

 

Projektet utgår från en anläggning i Kristineberg (se Figur 28) men utgörs även av 

verksamhet som bedrivs i Islandsberg. Det finns även två planerade testområden i 

anslutning till Härmanö och Svanesund. Följande är en kortfattad beskrivning av 

de fyra testområdena och tillhörande faciliteter (Testsite Skagerrak, 2016): 

 

Kristineberg 

Anläggningen innehåller undervattensutrustning som nätkablar, videokameror och 

24 kanals fiberoptisk kabel på över 30 meters djup. Anläggningen innehar även 

fyra fjärrstyrda ubåtar, tre forskningsfartyg och forskningsdykare. 

 

Islandsberg 

Anläggning som lämpar sig för förnybar elproduktion från vågor och miljöstudier. 

25–30 meters djup, plan sandbotten, marint ställverk (AC/DC/AC) kopplat till 

elnätet, kraft-, nät- och signalkablar, kameraövervakning, vågmätning, mätstation 

på land.  

 

Islandsberg ingår i nätverket Marinet 2 som finansieras via Horizon 2020. Genom 

nätverket exponeras området till utvecklare och forskare inom marin energi i hela 

Europa. 

 

Härmanö 

Det planerade området är beläget 3-7 km väst Hermanö och särskiljer sig från 

anläggningen i Islandsberg genom djupet på omkring 70 meter vilket ger 

möjligheter för tester av prototyper i större skala. 

 

 

 

                                                
8 Dessa aktörer ingår i projektet: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Lysekils kommun, 
Orust kommun, Bohuslän Marin Energi och RISE. 
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Svanesund 

Den planerade anläggningen lämpar sig för tester av system, prototyper och 

komponenter med fokus på strömmande vatten med ett vattendjup 18 meter, 

strömhastighet omkring 1 m/s. 

Övriga faciliteter 

I anslutning till testzonerna finns även följande faciliteter: 

 Djuphamn med fem kranar och kapacitet för upp till 80 ton 

 Närhet till marina serviceföretag för små och stora installations- och 

underhållsarbeten 

 Kontinuerlig mätning av bl.a. vågklimat på flera platser 

 Verkstäder vid kaj för reparationer, reservdelar, verktyg och 

styrutrustning 

 Båtar för transport ut till testbäddarna 

 Övervakningsmöjligheter 

 Marin mätutrustning 

 Undervattensrobotar för arbete och inspektion 

 Närhet till kvalificerad forskning 

 Bostad och kontor för testpersonal 

 

Figur 28. Testsite Skagerrak med dess verksamhet testcentrum i Kristineberg (1) 
och verksamhet vid Kristineberg (2). Det finns även två projekterade områden i 
anslutning till Härmanö (3) och Svanesund (4) (Testsite Skagerrak, 2016). 
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4.3 Slutsatser och rekommendationer 
 

Lokaliseringar för fullskalig energiproduktion 

GIS-analysen har resulterat i ett antal lämpliga lokaliseringar för utbyggnad av 
havsbaserad vindkraft. Ökad hänsyn till motstående intressen har inneburit att 
möjliga etableringsområden antingen minskat till ytan eller helt reducerats (se 
Tabell 23) och i scenario 3, återstår omkring 3 % eller 96 km2 av det totala 

utredningsområdet. Det kan upplevas som en tillräcklig yta men vid en eventuell 
detaljprojektering kommer delar av denna yta bedömas vara olämplig av olika 
anledningar (exempelvis utifrån ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv).   

 

Tabell 23. Sammanställande tabell över resultat från GIS-analysen. 

Utgångspunkt Total area Andel av 
utrednings-

området 

Totalt antal 
vindkraftverk 

Utredningsområde 
(vattenområde) 

3 502 km2 100 % 6 300 

Scenario 1: Elproduktion –  
i främsta rummet 

1 565 km2 45 % 2 800 

Scenario 2: Elproduktion –  
en välavvägd kompromiss 

653 km2 19 % 1 170 

Scenario 3: Elproduktion –  
efter alla andra 

96 km2 3 % 170 

 

Ett idealt resultat från analysen vore att identifiera minst ett större område med 

havsdjup som understiger 30 meter, hög medelvind och få motstående intressen. 

I Scenario 2 skulle delar av B1, B2, B3 och B4 kunna uppfylla kriterier avseende 

havsdjup, medelvind och ytanspråk men det är osäkert om en kustnära 

vindkraftsanläggning skulle kunna accepteras av boende. För en mer detaljerad 

bild krävs en kvalitativ GIS-analys på resultatet från scenario 2, för att avgränsa 

bort mer kontroversiella ytor och selektera fram mer ekonomiskt intressanta 

etableringsområden, som inte rymts i detta uppdrag. I detta arbete skulle en 

elnätsutredning kunna ingå liksom framtagning av fotomontage/visualiseringar. 

 

Aktuellt utredningsområde innehåller överlag mycket motstående intressen vilket 

för en vindkraftsprojektör kan tolkas som en lång tillståndsprocess med osäker 

utgång. Även djupförhållandena, med en djupränna som passerar genom 

utredningsområdet, förvårar etableringar längre från kusten. Det finns sannolikt 

havsområden i svenska farvatten som har bättre förutsättningar för havsbaserad 

vindkraft och en vindkraftsprojektör kommer givetvis inte begränsa sig till det 

studerade området. För att få ett nationellt perspektiv på de lokala 

förutsättningarna för havsbaserad vindkraft, skulle vi föreslå att en motsvarande 

GIS-analys genomförs på de 29 havsområden som Energimyndigheten utnämnt 

till riksintresse för vindbruk. 

 

Det finns idag fyra kommunalt utpekade vindområden i utredningsområdet, ett i 

Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt två i Göteborgs kommun. Tabell 24 

visar en sammanställning för dessa områden och det man kan konstatera är att 
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områdena i Kungälv och Öckerö uppfyller både uppsatt vind- och djupkriterium 

men däremot inte kriteriet avseende minsta areal. Dessa områden är sannolikt för 

små för att vara intressanta för en vindkraftsprojektör. För områdena i Göteborg 

saknas GIS-data. 

 

Tabell 24. Kommunalt utpekade områden för havsbaserad vindkraft (tyvärr 
saknas tillgång till GIS-data för Göteborg Stad). 

Objekt ID Areal 
 

Årsmedelvind 
(min-max) 

Medeldjup 
(min-max) 

Antal 
vindkraftverk 

G1 Saknar GIS-data för att analysera objektet 

G2 Saknar GIS-data för att analysera objektet 

K1 4 km2 8,3 m/s 
(8,2-8-4 m/s) 

18 m 
(0 - 26 m) 

7 

Ö1 7 km2 8,4 m/s 
(8,4-8-5 m/s) 

21 m 
(0 – 36 m) 

12 

 

Potentiella lokaliseringar för testbäddar 

Inom ramen för detta uppdrag, saknas förutsättningar för att kunna identifiera 

potentiella lokaliseringar för testbäddar. För att identifiera lokaliseringar krävs 

kunskap om vilka behov som finns – nu och framtida (exempelvis avseende 

ytanspråk, havsdjup, vågförhållanden, vindförhållanden, salthalt), kunskap om 

befintlig infrastruktur (exempelvis möjligheten till elnätanslutning) och tillgång till 

bättre data (t.ex. högupplöst djupdata). 

Testsite Skagerrak utgör redan ett befintligt nav för testverksamhet som skulle 

kunna tillhandahålla hela eller delar av det behov som svensk industri efterfrågar. 

Enligt Anne Gunnäs på Lysekils kommun, pågår just nu en studie med flera 

aktörer för att bättre förstå deras behov och deras eventuella behov av 

testmiljöer. Utifrån resultatet finns bättre förutsättningar att identifiera 

kompletterande testmiljöer som faktiskt gynnar industrin och som kanske även 

har kommersiell bärkraft. 
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