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Abstract 

One of the biggest challenges of our time is the climate crisis. If we humans are unable to cope with 

the climate crisis, we risk to not fulfilling many of the 17 global sustainability goals. The climate 

crisis is a consequence of carbon dioxide emissions, which are largely due to the combustion of 

fossil fuels. Fossil fuels globally account for over 60 % of the fuel supply for electricity. In Sweden, 

the domestic electricity supply is almost fossil-free, but electricity is both exported and imported 

that marginally affects the use of fossil fuels. A change of energy supply in the industry and transport 

sectors points to an increasing need for electricity in the future. In order for Sweden to meet its 

climate commitments and achieve the goal of having no territorial emissions of carbon dioxide by 

2045, more renewable electricity needs to be supplied. Wind power is one of the types of power 

needed in the transition to a fossil-free society. To build wind power on a large scale, an environ-

mental assessment is required according to the Environmental Code. The permit application to the 

environmental court describes the impact on the local environment through an environmental impact 

assessment (miljökonsekvensbeskrivning) with associated investigations. However, offshore wind 

power must also be examined as a water activity, in which case the societal benefits must also be 

described. 

The purpose of this report has been to make a general compilation of existing knowledge about 

offshore wind power with regard to the societal benefits it constitutes or may constitute from a local, 

regional and national perspective. The report is based on a literature study based on scientific papers 

as well as reports, statistics and other facts from authorities and industry organisations. The results 

are reported in five different areas: energy systems; energy and environmental assessment; business; 

public activities and civil society. Svea Vind Offshore's offshore wind power projects Utposten 1, 

Utposten 2 and Greta's klackar 2 have been mentioned as examples. They can generate almost 5 

TWh of electricity, which corresponds to the target for 2030 in the County Administrative Board's 

Gävleborg's energy and climate strategy. For comparison, electricity supply in the county was 4,617 

GWh and electricity use 5,034 GWh in 2017 according to the same source. 

The study shows that more electricity supply capacity is needed and electricity supply from offshore 

wind power largely follows the need for electricity. Offshore wind power can assist in meeting the 

power demand and can also be part of a hydrogen expansion. The energy payback period for wind 

power is about 1 year (comparable to solar cells) and has a lower total environmental impact than 

the alternatives (comparable to hydropower). 

Green energy and power from offshore wind power can attract business start-ups. Reef effects and 

a ban on bottom trawling at an offshore wind farm are positive for the fishing environment. Offshore 

wind power can contribute to a stronger hospitality industry and related business and can provide 

both direct and indirect increase in jobs. Annual income arises at local, regional and national level 

during design, construction, operation and maintenance of wind farms. Establishment of wind power 

contributes to technical learning and often leads to improved infrastructure. Anchoring, dialogue 

and distribution of income from offshore wind power can lead to a positive development in the ci-

rest society. 

 
Keywords: offshore wind power, societal benefits, climate crisis, Gävleborg, energy systems, busi-

ness, electricity, job creation 

 



 

 

Sammanfattning 

En av vår tids största utmaningar är klimatkrisen. Om vi människor inte klarar av att hantera klimat-

krisen så riskerar vi att inte heller nå många av de 17 globala hållbarhetsmålen. Klimatkrisen är en 

följd av koldioxidutsläpp som till stor del härrör från förbränning av fossila bränslen. Fossila bräns-

len utgör globalt över 60 % av bränsletillförseln för elektricitet. I Sverige är den inhemska elförsörj-

ningen näst intill fossilfri men vi både exporterar och importerar el som på marginalen påverkar 

användning av fossila bränslen. En omställning inom industrin och transportsektorn talar för ett 

ökande elbehov i framtiden. För att Sverige ska klara sina klimatåtaganden och nå målet att inte ha 

några territoriella utsläpp av koldioxid år 2045 behöver mer förnybar el tillföras. Vindkraft är ett av 

de kraftslag som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att bygga vindkraft storska-

ligt krävs en miljöprövning enligt miljöbalken. I tillståndsansökan till miljödomstolen beskrivs in-

verkan på närmiljön genom en s.k. miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar. Havs-

baserad vindkraft ska emellertid även prövas som vattenverksamhet varvid även samhällsnyttan ska 

beskrivas.  

Syftet med denna rapport har varit att göra en generell sammanställning över existerande kunskap 

om havsbaserad vindkraft med avseende på vilken samhällsnytta den utgör eller kan utgöra utifrån 

ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Rapporten bygger på en litteraturstudie baserad på 

vetenskapliga artiklar samt rapporter, statistik och annan fakta från myndigheter och branschorga-

nisationer. Resultatet redovisas inom fem olika områden: energisystem; energi- och miljövärdering; 

näringsliv; offentlig verksamhet och civilsamhälle. Svea Vind Offshores havsbaserade vindkrafts-

projekt Utposten 1, Utposten 2 och Gretas klackar 2 har tagits upp som exempel. De kan producera 

närmare 5 TWh el vilket motsvarar målet för 2030 i länsstyrelsen Gävleborgs energi- och klimat-

strategi. Som jämförelse var elproduktionen i länet 4 617 GWh och elanvändningen 5 034 GWh år 

2017 enligt samma källa. 

Studien visar att mer elproduktion behövs och eltillförsel från havsbaserad vindkraft följer i stor 

utsträckning elbehovet. Havsbaserad vindkraft kan bidra till att fylla effektbehovet där efterfrågan 

finns och kan även vara en del i en vätgasutbyggnad. Energiåterbetalningstiden för vindkraft är om-

kring 1 år (jämförbart med solceller) och har en lägre total miljöpåverkan än alternativen (jämförbar 

med vattenkraft).  

Grön energi och effekt från havsbaserad vindkraft kan attrahera företagsetableringar. Rev-effekter 

och förbud mot bottentrålning vid en havsbaserad vindkraftspark är positivt för fiskemiljön. Havs-

baserad vindkraft kan bidra till stärkt besöksnäring och relaterat näringsliv och kan ge både direkt 

och indirekt ökning av arbetstillfällen. Årliga inkomster uppkommer på lokal, regional och nationell 

nivå under projektering, byggnation samt drift och underhåll av vindkraftsparker. Etablering av 

vindkraft bidrar till tekniskt lärande och leder ofta till att infrastrukturen förbättras. Förankring, di-

alog och utdelning av inkomster från havsbaserad vindkraft kan leda till en positiv utveckling i ci-

vilsamhället. 

 
Nyckelord: Havsbaserad vindkraft, samhällsnytta, klimatkris, Gävleborg, energisystem, näringsliv, 

elektricitet, arbetstillfällen 



 

 

Förord 

Denna rapport sammanfattar kunskapsläget när det gäller samhällsnyttan med havsbaserad vindkraft 

och då framförallt exemplen med vindparkerna Utposten 1, Utposten 2 och Gretas Klackar 2. Hög-

skolan i Gävle har genomfört denna översiktliga utredning på uppdrag av Svea Vind Offshore. För-

fattarna vill tacka uppdragsgivaren för förtroendet att genomföra denna studie och för värdefulla 

litteraturtips samt återkoppling på arbetet.  

 

Rapporten har tagits fram av följande personer som alla bidragit ungefär lika mycket men på olika 

sätt: Lisa Blom, Ola Eriksson, Karl Hillman och Peder Zandén Kjellén. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mänskliga aktiviteter är den faktor som både historiskt och idag orsakar störst utsläpp av koldioxid 

och andra växthusgaser (IPCC, 2007). Dessa utsläpp bidrar till att växthuseffekten förstärks så att 

jordens medeltemperatur ökar, och kan medföra successivt allvarligare och svåröverblickbara kon-

sekvenser för ekosystem och biologisk mångfald, vilka i sin tur kan orsaka katastrofala konsekven-

ser för människans existens (Rockström et al., 2009). För att motverka att detta sker beslutade FN:s 

generalförsamling år 2015 att världens länder tillsammans måste sträva efter en hållbar utveckling 

där dagens behov blir tillgodosedda utan att kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov äventyras (FN, 2019). Denna deklaration kallas Agenda 2030 och inkluderar 17 globala 

hållbarhetsmål som alla berör de tre dimensionerna inom hållbar utveckling; social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet (Ibid). Samtliga dimensioner är viktiga och inget mål kan nås på bekostnad av 

ett annat (Naturvårdsverket, 2020a). Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den eko-

logiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Sveriges miljömål, 2020).  

Den globala elproduktionen har vuxit varje år sedan 1974, med undantag från år 2008–2009 då den 

globala finanskrisen orsakade en tillfällig minskning. År 2018 fördelades den totala globala elpro-

duktionen på kol (38 %), fossilgas (23 %), vattenkraft (16,2 %), kärnkraft (10,1 %), vindkraft (4,8 

%), olja (2,9 %), biobränslen och avfall (2,4 %), sol (2,1 %), och övriga källor som exempelvis 

tidvatten (0,5 %) (IEA, 2020). De globala energirelaterade koldioxidutsläppen bestod år 2018 av 

33,1 Gt CO2, vilket var en ökning på 1,7 procent från året innan. Koleldad kraftproduktion är den 

enskilt största utsläppskällan och står för 30 procent av alla energirelaterade koldioxidutsläpp (IEA, 

2019). I EU minskade CO2-utsläppen från energisektorn med 13 procent under 2019, vilket berodde 

på en minskad efterfrågan på el, en övergång från kol till naturgas och en ökad andel förnybara 

bränslen. Trots ett stadigt minskande kommer den största andelen av EU:s energiförsörjning fortfa-

rande från fossila bränslen. Även om andelen energi från förnybara källor ökar så behöver fossila 

bränslen ersättas ytterligare för att kunna uppnå miljömålen (Europeiska miljöbyrån, 2019; Energi-

företagen, 2020). 

I Sverige har den totala mängden utsläpp av växthusgaser från el- och fjärrvärmetillförsel minskat 

med 24 procent mellan åren 1990–2018, och bestod år 2018 av 4,9 miljoner koldioxidekvivalenter. 

År 2019 fördelades Sveriges totala elförsörjning på vattenkraft (39 %), kärnkraft (39 %), vindkraft 

(12 %) och biobränslebaserad kraftvärme (10 %) (Energimyndigheten, 2020a; Naturvårdsverket, 

2019). Andelen fossila bränslen i den svenska energitillförseln har minskat, men för att nå de globala 

miljömålen och miljökvalitetsmålet att Sverige år 2045 inte ska ha några territoriella nettoutsläpp 

av växthusgaser till atmosfären krävs dock en fortsatt utfasning av fossila bränslen (Naturvårdsver-

ket, 2019). I Sverige finns goda förutsättningar för vindkraft, bland annat tack vare goda vindförhål-

landen, stora oexploaterade ytor och att landet i jämförelse med många andra länder inom EU är 

glesbefolkat (Nätverket Vindkraftens klimatnytta, 2019). Givet kostnadsbilden för kärnkraft och 

riksdagsbeslutet om orörda norrlandsälvar är ny elproduktionskapacitet genom vindkraft en förut-

sättning för att minska de nationella utsläppsmängderna, samtidigt som det kan stärka Sveriges in-

dustris konkurrenskraft och gynna en storskalig grön näring. Genom att exportera utsläppsfri el kan 

Sverige också bidra till en utfasning av fossil elproduktion i andra länder och sänka mängden utsläpp 

även utanför nationen (Svensk vindenergi, 2019). 

Den globala marknaden för havsbaserad vindkraft har sina rötter i Europa och industrin är mer än 

20 år gammal (Sweco, 2017). Havsbaserad vindkraft uppstod delvis som en reaktion på den bris-

tande acceptans som fanns gällande vindkraftsetableringar på land (Mels & Aronsson, 2010). Kritik 

som framfördes var bland annat att landbaserad vindkraft skulle komma att påverka den visuella 

effekten, ljudupplevelser och till det kopplat en osäkerhet kring vilken effekt detta skulle ha på djur-

livet (Jobert et al., 2007; Wolsink, 2000). Under 1990-talet påbörjades därför en satsning på att 

etablera vindkraft i havsområden och globala marknadstrender har under det senaste decenniet visat 

tecken på att fler länder runt om i världen nu söker tillstånd för havsbaserad vindkraft. Enligt Jay 

(2008) har även havsbaserad vindkraft mött samma skepsis, särskilt vid diskussioner om kustnära 
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etableringar. Trots den ökande mängden godkända tillstånd för etableringar är det få havsbaserade 

vindkraftsparker som är i drift eller under konstruktion i jämförelse med antalet planerade eller god-

kända byggnationer. Runt Östersjön är det främst Danmark och Tyskland som byggt ut betydande 

volymer av havsbaserad vindkraft (Sweco, 2017). 

Vindkraft är ett av de kraftslag som behövs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vindkraft 

byggs sällan som enskilda verk utan ofta i vindkraftsparker på land och till havs. I Sverige domineras 

installerad effekt av landbaserade verk. För att bygga vindkraft storskaligt krävs en miljöprövning 

enligt miljöbalken. I tillståndsansökan till miljödomstolen beskrivs inverkan på närmiljön genom en 

s.k. miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar. Havsbaserad vindkraft ska emellertid 

även prövas som vattenverksamhet varvid även samhällsnyttan ska beskrivas. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att göra en generell sammanställning över existerande kunskap om 

havsbaserad vindkraft med avseende på vilken samhällsnytta den utgör eller kan utgöra utifrån ett 

lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. 

1.3 Avgränsningar 

Varje enskild etablering medför sin egen karakteristik beroende på platsens beskaffenhet och filo-

sofin hos de som vill genomföra etableringen. I rapporten är siktet inställt på effekter av relevans 

för Gävleborgs län och de områden som Svea Vind Offshore för tillfället arbetar med: Utposten 1 

(UP1), Utposten 2 (UP2) och Gretas klackar 2 (GK2). Fokus ligger på de effekter som finns doku-

menterade i olika typer av källor som bedöms hålla en tillräckligt hög kvalitet. Det finns därför 

potentiella nyttor som inte inkluderas fullt ut i rapporten och det kan även tillkomma oförutsedda 

nyttor framöver. 
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2 Metod 

Rapporten bygger på en litteraturstudie med följande huvudsakliga källor: 

 
1. Vetenskapliga artiklar inom för ämnet relevant forskning  

2. Rapporter och statistik från olika myndigheter 

3. Rapporter, statistik och annan fakta från branschorganisationer inom och utom landet 

Databaser som primärt använts för materialinsamling är ScienceDirect och Google Scholar. Den 

information som inte är hämtad via dessa databaser har hämtats genom andra digitala verktyg för att 

komplettera de vetenskapliga artiklarna med avseende på nationell och lokal information om sam-

hällseffekter. Referenser har också hittats genom examensarbeten och doktorsavhandlingar. I dessa 

fall har källorna sedan sökts upp via tidigare nämnda databaser. Personlig kommunikation med ett 

antal experter inom branschen har också använts för att hitta ytterligare relevanta källor. 

Utifrån insamlad litteratur och i samråd med uppdragsgivaren har en struktur med rubriker tagits 

fram för att på ett pedagogiskt sätt beskriva de olika samhällsnyttorna. Sammanställningen gör inte 

anspråk på att vara heltäckande utan ska ses som en översiktlig inventering för vidare studier. 
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3 Resultat 

Nedan redogörs för olika områden där havsbaserad vindkraft ger olika typer av samhällsnyttor. De 

olika delarnas struktur avser att behandla ämnet utifrån tre olika perspektiv; geografiskt oberoende 

samhällsnyttor, regionala samhällsnyttor och företagsspecifika samhällsnyttor.  

3.1 Energisystem 

Svenskt Näringsliv (2019) gick förra året ut med sin senaste analys baserad på en sammanvägning 

av rapporter från Energiföretagen, IVA och Sweco. Det svenska energibehovet av el förväntas öka 

med 60 % från 125 TWh idag till 200 TWh år 2045. Bara fram till 2027 förväntas behovet öka med 

25 TWh, en ökning med 20 %. Samtidigt har Sveriges riksdag enats om att Sverige skall ha 100 % 

förnybar elproduktion till 2040 (Regeringen, u.å.). För att nå målet uppskattar Energimyndigheten 

(2019) att vindkraften behöver generera 60 – 90 TWh, eller ungefär fyra till fem gånger så mycket 

som idag.  

3.1.1 Svensk elproduktion 

Ca 80 % av svensk el kommer årligen från kärnkraft och vattenkraft (Energimyndigheten, 2020b) 

men möjligheterna till utbyggnad av endera kraftslagen är mycket begränsade. Älvar och vattendrag 

är skyddade mot utbyggnad av vattenkraft enligt 4 kap Miljöbalken (SFS 1998:808). I Sverige är 

det endast tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer vid befintliga anläggningar (Ibid). Vattenfall, 

som är Sveriges största ägare i två av tre svenska kärnkraftsanläggningar, Ringhals och Forsmark, 

har annonserat att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ut nya reaktorer eller återinvestera i 

befintliga reaktorer för att undvika avveckling (Kihlberg, 2019).  

I Sverige, under 2018 producerades fossilfri el också från förbränning av biobränslen (12 TWh), 

solkraft (0,4 TWh) och vindkraft (16,6 TWh) (Energimyndigheten, 2020b).1 Biobränsle för elpro-

duktion eldas främst i kraftvärmeanläggningar som också producerar värme i nära anslutning till 

städer, vars efterfrågan ofta styr produktionen (Biokraftplattformen, 2015). Biobränsle är en kon-

kurrensutsatt råvara. Biobränsle räknas som en förnybar energikälla baserat på att nettoeffekten av 

koldioxidutsläppen anses vara noll över en 100-årsperiod då man antar att den tas upp i levande 

biomassa. I och med att klimatfrågan blivit så akut finns det argument att vi behöver byta tidsper-

spektiv till 20-25 år och då blir det svårare att argumentera för att biobränsle är 100% förnybart. 

Sol- och vindkraft är däremot en oändlig resurs. På två timmar strålar det till jorden, i genomsnitt, 

solenergi motsvarande 178 000 TWh (Tsao, Lewis, & Crabtree, 2006), mer än det totala årliga glo-

bala energibehovet (Our World in Data, u.å.). I Sverige är dock solpotentialen störst under sommar-

halvåret (Vattenfall, u.å.) medan energibehovet är störst under vinterhalvåret (SCB, 2020). För vind-

kraft är förhållandet omvänt, mer el genereras på vinterhalvåret än på sommarhalvåret. Den svenska 

eltillförseln från vind följer i stor utsträckning elbehovet månad för månad, vilket illustreras i Figur 

1. 

3.1.2 Ett elnät i balans 

I det svenska elsystemet flödar energin generellt från norra Sverige, där det finns ett produktions-

överskott, till södra Sverige där det finns ett underskott (Svenska Kraftnät, 2015). Kapacitetsbrist, 

brist på eleffekt, har blivit ett vanligare problem under senare år. Effektbrist uppstår när efterfrågan 

på el vid en viss tidpunkt är större än utbudet. Det finns en rad faktorer som i varierande utsträckning 

sammanfaller för att effektbrist ska uppstå: 

 
 Om det råder kraftig kyla i stor del av landet vilket betyder att elvärme som t.ex. värme-

pumpar samt elpatroner kräver mycket effekt. 

 Om det är vindstilla eller vid extrem väderlek, då kan inte vindkraften leverera effekt. 

 Om kärnkraftverken inte drivs med full kapacitet eftersom en eller flera reaktorer är 

tagna ur drift. 

                                                        
1 Det är även möjligt att i framtiden producera förnyelsebar energi via vågkraft. Tekniken har funnits länge men 
det har varit svårt med teknisk och ekonomisk hållbarhet (Östlund, 2018). 
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 Om det har varit ett torrt år, vilket har medfört att vattenkraftsmagasinen är dåligt på-

fyllda vilket begränsar effektuttaget. 

 Om det finns en begränsning i möjligheten att importera el på grund av bristande pro-

duktionsöverskott i grannländerna, alternativt att överföringskapaciteten i länkarna till 

grannländerna är tagna ur drift 

 Om reservkraften inte klarar av att leverera tillräcklig effekt. 

 

 
Figur 1: Genomsnittsdata för perioden 2013-2019 (SCB, 2020). 

Effektbrist kan även uppstå lokalt. I första hand är det våra växande städer som har en ökande risk. 

Ett av problemen här är att stamnätet inte är dimensionerat för att kunna leverera så mycket el som 

behövs. Detta problem brukar kallas för kapacitetsbrist. Framförallt i Stockholm och Mälardalsreg-

ionen, men även Gävle kan få problem på sikt (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholm, 

2019). Gävle Energi bekräftar att kommunens effektkapacitet har minskat.2 Svenska Kraftnät har 

nyligen annonserat att de investerar 75 miljarder SEK för att utöka överföringskapaciteten mellan 

norr och syd, ett projekt som beräknas ta minst 20 år att slutföra (Svenska Kraftnät, 2020). Det 

förutsatt att allt går enligt tidplanen. Sydvästlänken, som ska öka kapaciteten ner till Skåne, är ännu 

inte driftsatt och ligger snart 6 år efter tidplanen (Nohrstedt, 2019). 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholm (2019), poängterar att tillväxten hotas i regioner 

som har eller är på väg att få effektbrist, då företag inte har möjlighet att etablera sig i området. Det 

styrks av Pöyry (2018) som hävdar att redan idag kan den svenska samhällsförlusten i form av för-

lorad etablering, vara så stor som 80 miljarder SEK om året till följd av begränsad kapacitet i näten. 

För att säkerställa regional och lokal tillväxt idag, och inte vara beroende av långsamma stamnäts-

projekt, är det viktigt att regioner bygger ut egen elproduktionskapacitet. Med begränsningar för 

kärn- och vattenkraft, konkurrens om biobränslen och solkraftsproduktion centrerad till sommaren 

så är vindkraft ett bra alternativ. Gävle kommun (2015) har konstaterat att ”Gävle kommun har hög 

potential för vindkraft”. Det stöds av Länsstyrelsen (2019) som vidare anser att utbyggnaden av 

vindkraft i Gävleborg är ”högst prioriterad”.  

En stor andel intermittenta produktionskällor, som sol och vind, skapar ett större behov av att balan-

sera elnätet eftersom kapaciteten inte går att planera i lika hög utsträckning (som t.ex. kärn- och 

vattenkraft) (Byman & Nordling, 2016; Svenska Kraftnät, 2019). Vindkraft är mer pålitligt på års-

basis än solkraft och minskar därför behovet av säsongslagring (Byman & Nordling, 2016). Vind-

kraft kan byggas både på land och till havs. Havsvindar är både starkare och mer stabila än vindar 

på land, vilket leder till större och jämnare produktionskapacitet (Kaldellis & Kapsali, 2013). Jäm-

nare produktion leder till minskat behov av elnätsbalansering. Den geografiska lokaliseringen av 
                                                        
2 Personlig kommunikation 2019-10-30: Hans Ädel & Teddy Hjelm, Gävle Energi. 
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kraftproduktionen har också betydelse för balansen i elnätet (Energimyndigheten, 2019). En stor del 

av Sveriges elproduktion ligger i norra Sverige och det är även där en majoritet av ny vindkraft 

byggs ut (Svensk Vindenergi, 2019), trots att där redan finns ett överskott av el 

(Energimarknadsbyrån, 2020), se Figur 2a och 2b. För att minimera obalansen i elnätet, är det därför 

viktigt att hitta andra lokaliseringar för vindkraften. Olauson (2016) konstaterar att minst 40 % av 

den totala svenska vindkraften bör ligga utanför Norrland, och att fokus bör läggas på utbyggnad av 

havsbaserad vindkraft. Detta stämmer väl överens med lokaliseringarna för Utposten 1, Utposten 2 

samt Gretas Klackar 2. 

 

 
Figur 2a Överblick av geografisk lokalisering av vindkraft i 
Sverige (Svensk Vindenergi, 2019) 

 
Figur 1b Överblick av svenska elområden, in-
klusive energibalanser och flaskhalsar 
(Energimarknadsbyrån, 2020)  

3.1.3 Havsbaserad vindkraft i Gävleborg 

Svea Vind Offshore har identifierat Gävleborgskusten som lämplig för en kraftig utbyggnad av den 

svenska havsbaserade vindkraften och planerar att bygga tre vindkraftsparker som tillsammans för-

väntas leverera 4,7 TWh per år3. Det motsvarar nästan målet för 2030 i länsstyrelsen Gävleborgs 

energi- och klimatstrategi som är satt till 5 TWh (5 000 GWh) land- och havsbaserad vindkraft. Som 

jämförelse var elproduktionen år 2017 i länet 4 617 GWh och elanvändningen 5 034 GWh enligt 

samma källa. Parkerna visas på karta enligt Figur 3. 

Utposten 1 är c:a 15 km2 till ytan och har planerats i Gävle kommun men är för tillfället pausat. 

Vindkraftsparken är lokaliserad 25 km nordost om Gävle och ca 10 km från Norrsundet, se figur 3. 

Den närmast belägna landpunkten ligger c:a 4 km bort vid Iggöskaten, den obebodda delen av Iggön. 

Vid Utposten 1 planerades ca 26 vindkraftverk och årsproduktionen av el beräknades till ca 1 

TWh/år.  

Utposten 2 är c:a 36 km2 till ytan och planeras i norra delen av Gävle kommun med gräns mot 

Söderhamns kommun. Utposten 2 är lokaliserat ca 15 km från land och c:a 17 km öster om Axmar 

                                                        
3 Mattias Värn, VD, Svea Vind Offshore, personlig kommunikation 2020-10-20 
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Bruk. Vid Utposten 2 planeras 32-50 vindkraftverk och årsproduktionen av el beräknas till ca 1,5 

TWh/år. 

 
Figur 2 Lokalisering av Svea Vind Offshores planerade vindkraftsparker, Utposten 1, Utposten 2 och Gretas 
Klackar 2 (Svea Vind Offshore, 2020) 

Gretas Klackar 2 är c:a 57 km2 till ytan och planeras c:a 30 km öster om Söderhamns tätort, samt c:a 

25 km till land, se bild. Vid Gretas Klackar 2 planeras 30-62 vindkraftverk, beroende på storleken 

på turbinerna och årsproduktionen av el beräknas till ca 2,2 TWh/år. 

3.1.4 Förnybar energi och energilager 

Utbyggnaden av sol och vind förväntas öka behovet av energilager. Exempel på lagringsmetoder är 

batterier och vätgaslager, där det är möjligt att lagra el vid överskott och leverera el vid underskott 

(Byman & Nordling, 2016; Regnell et al., 2019) . Vätgas är också en vanlig industrigas som används 

inom bland annat stålindustrin. Inom transportsektorn ses vätgas som en möjlighet att minska ut-

släppen av koldioxid. Vätgas produceras idag från fossilgas vilket ger upphov till stora koldioxidut-

släpp (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 2019). Vätgas som däremot produceras i elekt-

rolysörer med förnybar energi (som vindkraft) är en av de bästa energibärarna vi kan ha med tanke 

på den låga miljöpåverkan (Abdalla et al., 2018; Nikolaidis & Poullikkas, 2017). ). De havsbaserade 

vindkraftsprojekten Utposten 1 och 2 liksom Gretas Klackar 2 är förnybara energikällor som kan 

bidra till stora volymer vätgas. 

En elektrolysör spjälkar vatten genom tillförsel av el och producerar vätgas och syrgas. Vätgasen 

kan sedan lagras i tankar eller transporteras vidare till slutkonsument, som industrier och fordon. 

Lagras vätgasen vid produktionskällan är det möjligt att konvertera vätgas till el igen. På så sätt kan 

vätgas och intermittenta produktionskällor komplettera varandra och skapa ett stabilare elsystem 

(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 2019; Regnell et al., 2019). En cost-benefit analys i 

England gjord av Yan, Zhang, Gu, & Li (2018), antyder att det rent av kan vara samhällsekonomiskt 

fördelaktigt att bygga elektrolysörer för att komplettera vindkraft istället för expansion av distribut-

ionsledningar i elnätet.  
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3.2 Energi- och miljövärdering 

Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar innan en vindkraftsetablering har levererat lika 

mycket energi som den använder under sin livstid. Vetenskapliga artiklar från de senaste åren anger 

en energiåterbetalningstid på 9-14 månader (Huang et al., 2017) respektive mindre än ett år (Bonou 

et al. 2016) för havsbaserad vindkraft, där variationen kommer av hur man räknar på anslutning 

(undervattenskabel) och återvinning. Siemens Gamesa redovisar en något lägre siffra (7,4 månader) 

i sin EPD för en havsbaserad vindkraftspark med större turbiner än i tidigare studier (8 MW) (Sie-

mens Gamesa, uå). Solceller ligger inom ungefär samma spann (se ex. de Wild-Scholten, 2013). För 

Danmark finns en webbaserad tjänst med livscykeldata om vindkraftsverksbeståndet i landet, både 

på land och till havs, med underlag från bland annat LCA-databasen Ecoinvent (LCA_WIND_DK, 

2020). Utvecklingen över tid för det totala beståndet av havsbaserad vindkraft visar på en stigande 

energiåterbetalning – kvoten mellan levererad och använd energi under anläggningens hela livslängd 

– till över 20 ggr i medeltal år 2020 (Figur 4). 

 

 
Figur 4: Energiåterbetalning för Danmarks havsbaserade vindkraft (LCA_WIND_DK, 2020). 

Livscykelanalys (LCA) används för att kartlägga miljöpåverkan från ett produktsystem från vaggan 

till graven. För vindkraft handlar det om råvaruutvinning, förädling, produktion, installation, drift 

och underhåll samt nedmontering och återvinning. Resultaten anges i förhållande till en funktionell 

enhet, vanligtvis 1 kWh levererad el. Olika miljöpåverkanskategorier kan ingå såsom bidrag till 

global uppvärmning, övergödning, försurning, ekotoxicitet, resursanvändning och förlust av biolo-

gisk mångfald. Det finns en stor mängd livscykelanalyser för olika metoder att generera el. Det är 

dessvärre inte helt lätt att göra rättvisa jämförelser mellan olika studier och mellan olika elprodukt-

ionssätt eftersom det finns så många frihetsgrader i hur en livscykelanalys kan utformas. Det finns 

sammanställningar som redovisar intervall för utsläpp av växthusgaser för olika elproduktionsme-

toder där olika faktorer som tillverkningsår, turbinstorlek etc. kan ha stor betydelse för resultatet. 

Det som dock är oomtvistat är att miljöpåverkan i allmänhet och klimatpåverkan i synnerhet är be-

tydligt lägre för vindkraft i alla dess former än el som kommer från förbränning av fossila bränslen 

som kol, olja och naturgas.  

 

Just frågan vad elen från vindkraft ersätter kan besvaras på olika sätt. Ett sätt är marginalperspektivet 

att varje ny tillförd kWh el ersätter den dyraste elgenereringen som i dagens system ofta kommer 

från fossila bränslen. Ett annat sätt att räkna är att titta på en vindkraftsparks totala elproduktion 

under dess livslängd och beräkna vilken annan elproduktion som ersätts under denna tid och då ta 

hänsyn till hur elproduktionsmixen förändras över tid. Ett tredje sätt är att jämföra vindkraft mot 

vilken annan ny elproduktionskapacitet som skulle tillföras systemet. Ett fjärde sätt är att integrera 

el från vindkraft med vätgas och analysera vilka bränslen inom t.ex. transportsektorn och industrin 

som ersätts. 

Ecofys (2014) har på uppdrag av EU-kommissionen värderat samtliga externa kostnader för ett 20-

tal alternativ för elproduktion, vilket är ett sätt att vikta ihop olika miljöpåverkanskategorier. Resul-
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taten baseras på LCA-data och externa kostnader inom kategorierna klimat, partiklar, humantoxici-

tet, användning av jordbruksmark, utarmning av energiresurser, kärnkraftsolyckor och övrigt. Vind- 

och vattenkraft har där absolut lägst kostnader (max 5 Euro/MWh), följda av geotermisk (ca 10 

Euro/MWh), solceller och biokraftvärme (ca 15 Euro/MWh) och kärnkraft (drygt 20 Euro/MWh) 

(Ecofys, 2014). Fossil energi ligger på betydligt högre kostnader (ca 35-95 Euro/MWh) (Ecofys, 

2014). 

3.3 Näringsliv 

Detta avsnitt fokuserar på vilka samhällseffekter havsbaserad vindkraft har på delar av näringslivet. 

Utgångspunkten är att beskriva de generella effekterna med vissa platsspecifika exempel. Områdena 

som behandlats har valts då effekterna inom dessa gäller såväl globalt, regionalt och lokalt.  

3.3.1 Grön profilering 

För att konkurrera idag blir det allt viktigare för företag att ha ett tydligt hållbarhetsarbete. När 

Microsoft valde att anlägga nya datacenter i Gävle och Sandviken var tillgången till stora mängder 

förnybar energi avgörande. I Holland har Microsoft gjort anspråk på all energi som produceras ur 

en 180 MW närliggande vindkraftspark (Microsoft, 2019). För Northvolt, bolaget som gör en av de 

största industriella etableringarna i Sverige i modern tid, är hållbarhet ett givet fokus när man har 

lovat att ”bygga världens grönaste battericell” (Northvolt, 2020). Vid valet av anläggningsort var 

tillgången på förnyelsebar energi en viktig parameter (Teknikens Värld, 2017; Volkswagen, u.å.).  

Nordiska Ministerrådet (2018) identifierar tillgången på förnybar energi som en drivkraft för före-

tagsetablering i Sverige (och Norden). Tillgången på energi i Gävleborgsregionen, framförallt kring 

Sandviken och Gävle, är begränsad. Företag som vill ha en elanslutning till regionnätet har en vän-

tetid på i genomsnitt tre år. För att fortsätta attrahera utländska investeringar är det viktigt att bygga 

ut den regionala försörjningen av el med exempelvis vindkraft och vätgaslager.4 

Stålindustrin är också i behov av förnybar el. Tillsammans har SSAB, LKAB och Vattenfall skapat 

HYBRIT, ett projekt och bolag som syftar till att byta ut all kol i produktionen till vätgas för att 

producera fossilfritt stål och minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 % (Hybrit, u.å.). SSAB har 

anläggning i Borlänge och både Ovako i Hofors och Sandvik i Sandviken har ett intresse av pro-

duktion av förnyelsebar vätgas. 

Allt detta sammantaget visar att god tillgång på förnybar energi gör Sverige attraktivt att investera 

i. Här är vindkraften viktig då den ökar inslaget av förnybar el (som andel av elmixen) och, med rätt 

teknik och implementering, säkrar tillgången på el i större kvantiteter. Projekten Utposten 1, Utpos-

ten 2 samt Gretas Klackar 2 skulle kunna säkra upp stora mängder el i Gävleborgsregionen. 

3.3.2 Fiskemiljö 

Havsbaserad vindkraft kan agera skydd för fiskar, hårdbottenlevande alger och andra hotade arter 

genom att vindkraftens fundament verkar som konstgjorda rev vilka skyddar mot starka strömmar 

och predatorer (Naturvårdsverket, 2020b; Naturvårdsverket, 2008). Dessa så kallade rev-effekter 

har inneburit en ökad fiskförekomst och ett ökat kommersiellt fiske runt om i världen, vilket även 

gynnat fritidsfisket. Att fundamenten lämpar sig särskilt väl för att fungera som ett artificiellt rev 

beror på att den vertikala strukturen sträcker sig från ytan till botten, vilket gynnar både djuplevande 

och ljusberoende arter (Naturvårdsverket, 2008; Fayram & de Risi, 2007; Hammar, Perry & Gull-

ström, 2015).  

Inom vindkraftsområdet är det förbjudet att fiska med bottentrålning. Bottentrålning är en av flera 

fångstmetoder inom yrkesfisket som orsakar stor skada på den marina miljön. I Öresund råder trål-

förbud och området är det enda med ett välmående torskbestånd i svenska vatten (Carneiro m.fl., 

2019). Genom trålförbudet har fiskbeståndet återhämtat sig vilket resulterat i en ökning av arbets-

tillfällen, och andra förtjänster för fisketurismen som är stor tack vare det rika torskbeståndet 

(Stralka, 2019). Lagstiftade bottentrålningsförbud inom svenska vatten gäller dock inte utländska 

fartyg vilket innebär att en vindkraftspark på svenskt vatten skulle skydda områdena från utländska 

båtar som inte behöver följa svenska regler. 

                                                        
4 Personlig kommunikation 2020-09-29: Sam Cole, Business Development Manager vid Invest in Gävleborg. 
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3.3.3 Besöksnäring 

Konkreta exempel på vilka samhällseffekter vindkraft kan ha är bland annat Arise Windpower som 

etablerat sig i Jädraås i Ockelbo kommun. Uppskattningen av antalet besökare till denna vindkrafts-

anläggning har varit ungefär 1000 besökare per år. I nyhetsbrevet nämndes också att Arise Windpo-

wers första park i Laholm lockade ungefär lika många besökare varje år (Vindkraftsnyheter.se, 

2013). Projektet Mörttjärnberget i Bräcke kommun uppskattade att besöksnäringen kunde räkna in 

35 000 gästnätter i närområdet, vilket då gällde besökare från både andra regioner och internation-

ellt. Dessa besökare beräknas ha lagt ut 69 mkr på varor och tjänster i den besökta regionen under 

den undersökta perioden (Strömsunds kommun, 2014). Projektet Glötesvålens tillresta arbetskraft 

genererade 10 900 gästnätter i området. I samband med etableringen har det vuxit fram en turist-

verksamhet med utställning, café och guidade turer. Under år 2015 hade turistverksamheten cirka 

200 betalande besökare och två anställda (Persson & Fernqvist, 2016; OX2, 2015). Persson och 

Fernqvist (2016) menar att detta är en stark indikation på att besöksnäringen påverkas signifikant i 

en positiv riktning. 

3.4 Offentlig verksamhet 

Avsnittet redogör för hur havsbaserad vindkraft kan gynna den offentliga verksamheten genom att 

bidra till utökade arbetstillfällen, skatteintäkter, höjd utbildningsnivå och kompetensutveckling, 

samt utbyggnad och förbättringar av infrastruktur. 

3.4.1 Arbetsmarknad 

Sysselsättning inom vindkraftsbranschen kan skapas utifrån två huvudsakliga insatsområden; att 

stärka tillverkningsindustrin och att skapa sysselsättning genom utbyggnad av vindkraft. Utvecklas 

hemmamarknaden för vindkraft väl så ökar möjligheterna för samverkan mellan de olika delarna 

genom att exempelvis dela kompetenser mellan företag och på så vis stärka hela klustret (Västra 

Götalandsregionen, 2012). Havsbaserad vindkraft har visat sig vara mer arbetsintensiv än landbase-

rad vindkraft. Detta gäller vid såväl projektering, byggande och installation som drift och underhåll 

(Sweco, 2017). Detta skapar bland annat en direkt ökning av antalet arbetstillfällen, och en ökad 

efterfrågan på varor och tjänster inom den region där vindkraftsetablering sker (Ibid). 

I en samhällsekonomisk kalkyl genomförd av IUC (2020) beräknades det framtida årliga samhälls-

ekonomiska värdet och antalet helårsarbeten för planering och etablering av en stor kustnära och 

havsbaserad vindkraftpark i anslutning till ett mindre eller medelstort lokalsamhälle. I kalkylen ut-

gick IUC från en prognostiserad vindkraftpark om 50 vindkraftverk med turbiner på 10 MW, vilket 

väl motsvarar Svea Vind Offshores projekt Utposten 2 samt Gretas Klackar 2 i storlek. Samtliga 

årliga intäkter till samhället fördelades mellan staten, regionen och kommunen. Intäkterna fördela-

des också mellan faserna projektering, byggnation, drift och underhåll, samt tillväxtfaktorer (Tabell 

1). Projekteringen förväntades resultera i totalt 14 lokala årsarbeten under 5-10 år, byggnationen 

förväntades leda till 95 lokala helårsarbeten under 2-4 år, drift och underhåll förväntades ge 62 lo-

kala årsarbeten under 25-30 år och tillväxtfaktorerna i 27 lokala årsarbeten under 2-5 år (Ibid).  

Tabell 1: Årliga värden (miljoner kronor) för havsbaserad kustnära vindkraftpark (IUC, 2020). 
Observera att de olika faserna kommer att vara olika långa, vilket anges inom parentes. 

 Kommuner Landsting/Regioner Staten Summa 

Projektering (6-8 år) 1,5 0,9 3,7 6,1 

Byggnation (2-3 år) 8,5 4,7 20,7 33,9 

Drift och underhåll (ca 25 år) 5,6 3,1 13,5 22,2 

Tillväxtfaktorer (ingen uppgift) 1,9 1,1 4,7 7,7 

Vindkraftsbranschen är dock internationell till sin karaktär där större tillverkare och leverantörer 

med underentreprenörer återfinns utanför Sveriges gränser. Dessvärre saknas det oberoende studier 

från olika länder kring hur många arbetstillfällen och vilka förädlingsvärden samt skatteintäkter som 

kan knytas till en växande vindkraftsbransch. En organisation som låtit göra beräkningar av detta är 

Wind Europe. I en rapport från 2017 (Wind Europe, 2017) görs en socio-ekonomisk utvärdering av 

vindkraft på europeisk nivå av Deloitte där direkta och indirekta bidrag till BNP, export- och im-

portvärde, effekter på sysselsättning och skatteintäkter beräknats för perioden 2011-2016 med sce-

narier för 2020 och 2030. Wind Europe har också alldeles nyligen (Wind Europe, 2020) låtit analy-

sera hur vindkraft kan utgöra en del av en grön återhämtning efter pandemin. Här hävdar man att 
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under 2019 så bidrog vindkraftsindustrin med 300 000 arbetstillfällen inom EU där 75 % var land-

baserad vindkraft och 25 % havsbaserad. Av den årliga omsättningen på 60 miljarder Euro bidrar 

65 % med värde i den europeiska ekonomin medan resterande 35 % är värdeskapande i andra länder. 

Vidare har man beräknat att för varje ny GW havsbaserad vindkraft är bidraget till EU-ekonomin 

2.1 miljarder Euro (något högre, 2.5 miljarder Euro för landbaserad). 

En rapport från International Renewable Energy Agency (IRENA, 2018) presenterar värdeskapandet 

under hela livscykeln för en 500 MW vindkraftspark till havs. Denna storlek är jämförbar med vad 

som planeras av Svea Vind Offshore i de olika områdena och kan användas som tumregel för be-

räkningar av ekonomisk samhällsnytta. Det har inte varit möjligt att inom ramen för detta projekt 

närmare granska siffrorna från dessa källor men rapporterna ger ändå en indikation på storleksord-

ningar och en illustration av hur värdekedjan ser ut idag vilket kan inbjuda till diskussioner kring 

möjligheten att branschen expanderar även i Sverige. En satsning på vindkraft i Sverige bidrar såle-

des till en ökad efterfrågan som skulle kunna leda till en etablering av vindkraftsindustri i Sverige. 

Hur sannolikt detta är och vilka aktörer som kan bli aktuella kan man dock bara spekulera i. 

3.4.2 Kunskap 

Genom att stödja havsbaserad vindkraft gynnas positiva spridningseffekter av tekniskt lärande. 

Marknaden för havsbaserad vindkraft är internationell, vilket betyder att de lärdomar som erhålls 

genom utbyggnad av havsbaserad vindkraft kan delas sinsemellan och inom länder (Energimyndig-

heten, 2017). Vid överföring av kunskap till andra länder kan Sverige även gynna de globala målen 

genom att öka möjligheterna för andra länder att minska utsläppsmängderna genom att satsa på för-

nybar elproduktion. I takt med att aktörer på marknaden lär sig mer om teknologin minskar kostna-

derna som i sin tur bidrar till en ökad samhällsekonomisk hållbarhet (Ibid). Ett specifikt exempel 

med lokal förankring är Södra Norrlands utvecklingscentrum som var ett treårigt projekt under 2009-

2012 för att tillvarata tillväxtmöjligheterna med vindkraftsinvesteringar i regionen.  

3.4.3 Infrastruktur 

För de områden där etablering av vindkraft sker leder detta ofta till att infrastrukturen byggs upp och 

förbättras. Nya vägar, utbyggnad av hamn, elnät och fiber som ordnas i samband med etableringen 

kan ge positiva externa effekter, bland annat i form av ökade kommunikations- och transportmöj-

ligheter i lokalsamhället (Energimyndigheten 2017; Energimyndigheten, 2020c). 

3.5 Civilsamhälle 

Det finns olika sätt att låta lokalsamhället får del av inkomsterna från vindkraften, genom exempel-

vis bygdepeng eller andra mekanismer. Detta innebär en direkt kostnad för vindkraftsprojektören, 

men kan bidra till att öka acceptansen för etableringen, vända eventuell negativ opinion och öka 

chanserna för en tillstyrkan från kommunen (Västra Götalandsregionen, 2020). Avtal om bygdeme-

del kan fastställas med markägare eller en demokratisk part i bygden, exempelvis en intresseorgani-

sation eller samfällighetsförening, där medlemmarna tillsammans får besluta hur pengarna ska för-

delas (Andersson, 2011). Svea Vind Offshore har dock valt ett annat sätt att skapa nytta genom att 

bilda en stiftelse ”Svea Green Foundation” i syfte att påskynda omställningen till ett hållbart sam-

hälle för nuvarande och kommande generationer genom att arbeta lokalt, regionalt, nationellt och på 

sikt även internationellt. Stiftelsens initiala fokus är insatser som begränsar den globala uppvärm-

ningen för att på så sätt bidra till utvecklingen av hållbara scenarier presenterade av FN:s klimatpanel 

IPCC. Stiftelsens arbete kan ske både genom att initiera och driva projekt samt att stödja eller delta 

i projekt eller innovationer som främjar stiftelsens ändamål.   
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4 Diskussion 

I den klimatkris världen befinner sig i så är det behovet av att ersätta fossila bränslen som i första 

hand motiverar en ökning av vindkraft. Det är den primära samhällsnyttan. Denna rapport visar dock 

på många andra positiva samhällseffekter som följer, eller kan följa med mer vindkraft. I ett globalt 

perspektiv kan man förstås ställa sig frågan varför miljardbelopp ska investeras i havsbaserad vind-

kraft i lilla Sverige, vars elförsörjning till stor del är fossilfri, istället för investeringar i förnybar 

energi i länder med hög andel fossilt i elmixen eller i mindre utvecklade länder där det råder ener-

gifattigdom. Svaret på frågan är att vi måste göra både och. Världen har föresatt sig att nå alla håll-

barhetsmål och då måste utsläppen från industri, transporter etc. i Sverige också ner till noll. Sverige 

har föresatt sig att vara ett gott föredöme genom att bli världens första fossilfria land. En sådan 

målsättning kan ha ett egenvärde i sig men framförallt brukar Fossilfritt Sverige framhålla att vi som 

redan kommit relativt långt i omställningen kan hjälpa andra genom att visa att det går och genom 

att exportera vår teknik och vårt kunnande för att på så sätt accelerera omställningen i omvärlden.  

I arbetet med rapporten har vi inte fullt ut lyckats belägga en del potentiella samhällsnyttor. Det 

behöver inte betyda att de skulle vara svåra att beskriva eller kvantifiera utan det kan helt enkelt 

bero på att ingen hittills haft anledning att studera och dokumentera dem. En samhällsnytta som det 

verkar råda delade meningar om, främst beroende på att den är rätt komplex när man kommer till 

detaljerna, är frågan om försörjningstrygghet. Trygg energiförsörjning är relevant för både fredstida 

krigsberedskap och höjd beredskap och krig, och havsetablerad vindkraft kan vara en av de mer 

lämpliga energiförsörjningsalternativ som matchar de tre målområden som utgör grunden för EU:s 

och Sveriges energipolitik; miljö, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (Denwar, Johansson, 

Jonsson & Larsson, 2019). Svensk vindenergi (2019) menar i en av sina rapporter att en ökad lokal 

elproduktion leder till en ökad motståndskraft jämfört med en centraliserad elproduktion. Två vik-

tiga aspekter att lyfta här är förmågan i lokala nät att övergå till s.k. ö-drift och risken för cyberat-

tacker. De lokala elnäten och tillhörande produktionsanläggningar är inte förberedda för det så för-

utom en vindkraftspark krävs betydande ytterligare åtgärder i infrastrukturen. Vindkraft är liksom 

andra kraftslag uppkopplade mot internet för styrning och optimering och därmed lika känsligt för 

cyberattacker som annan samhällskritisk utrustning. Så visst kan vindkraft vara positivt i arbetet 

med ökad beredskap, men det är en komponent bland flera. 

En annan fråga vi inte behandlat fullt ut är den om hur stor samhällsnyttan är med en ökad utbild-

ningsnivå. Det är lätt att förstå att för att planera, bygga och drifta havsbaserad vindkraft så krävs 

kvalificerad arbetskraft. Denna arbetskraft behöver förstås utbildas. Det som gör det svårt att kvan-

tifiera är ifall införandet av dessa utbildningar på marginalen leder till att personer som annars inte 

skulle utbilda sig gör det. Annars handlar det bara om att fördela om resurser inom utbildningssy-

stemet. Det gäller med ett nationellt perspektiv. I ett lokalt perspektiv kan det förstås uppstå en nytta 

om utbildning etableras på en ort som annars inte skulle ha anordnat motsvarande utbildning. Nyttan 

är en utbildningsanordnare med kringtjänster och de skatteintäkter med mera som då genereras. Vi 

har dock inte hittat några studier på området som på ett konsistent sätt beräknar effekterna av sådan 

utbildning.  

Ytterligare en svårkvantifierad samhällsnytta är på vilket sätt en vindkraftsetablering bidrar till fram-

tidstro och identitet i förhållande till hållbar utveckling. Genom att lyfta fram lokala värden och 

tillgångar, och tydliggöra den lokala identiteten så skapar kommunen goda förutsättningar att locka 

till sig besökare i olika sammanhang (Waldo, Ek, Johansson & Persson, 2012). Den lokala identite-

ten är en viktig bakomliggande faktor som kan skapa goda förutsättningar för kommunens utveckl-

ingspotential. Utvecklingspotentialer som är väsentliga för att stärka den lokala identiteten är exem-

pelvis förbättrade kommunikationer, kommunala samverkansavtal eller attraktiva boendemiljöer 

(Jörgensen, 2004). Etablering av vindkraft möjliggör en utvecklingspotential för kommunerna och 

detta har i sin tur visat sig kunna bidra till att utveckla området både som boende-, besöks- och 

affärsarena (Klintman & Waldo, 2008; Waldo, Ek, Johansson & Persson, 2012). De här sambanden 

är dock svåra att leda i bevis då det precis som i fallet med energiförsörjningstrygghet är många 

olika komponenter som måste finnas på plats samtidigt och samverka för att dessa ”goda förutsätt-

ningar” verkligen ska leda till något mervärde och inte bara stanna vid en ”utvecklingspotential”.  
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Det finns också frågor där vi hade önskat att vi kunnat gå lite djupare. En sådan är fiskefrågan där 

mer fakta från Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen rörande förhållandena i anslutning 

till Svea Vind Offshores etableringar hade kunnat studeras för att närmare precisera nyttan med 

undvikande av bottentrålning med mera. Dock har uppdragets omfattning i tid inte medgivit någon 

fördjupad analys av lokala förhållanden.  

Mot bakgrund av det som beskrivits ovan konstaterar vi att det krävs mer arbete för att tydligare och 

mer explicit beskriva och kvantifiera samhällsnyttan för Svea Vind Offshores etableringar. Med mer 

data och fler referenser på ekonomiska effekter som arbetstillfällen etc. går det att göra beräkningar 

för att ge en fingervisning om storleken hos en del nyttor kopplade till planerade investeringar. Detta 

kan vägas mot de samhällskostnader som uppstår och en samlad bild kan ges i en kostnads-nytto-

analys. En kvantitativ analys kompletterar den kvalitativa analys som beskrivits i denna rapport. 
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5 Slutsatser 

De samhällsnyttor som behandlats mestadels kvalitativt i rapporten är sammanställda i tabell 2. 

 

Tabell 2: Sammanställning av rapportens rubriker och identifierade nyttor. 

Område Nyttor  

Energisystem  

 

Mer elproduktion behövs och eltillförsel från vindkraft följer i stor utsträckning 

elbehovet 

Vindkraft kan bidra till att fylla effektbehovet där efterfrågan finns 

Vindkraft kan vara en del i en vätgasutbyggnad 

Energi- och 
miljövärdering 

Energiåterbetalningstid omkring 1 år (jämförbar med solceller) 

Utsläpp av växthusgaser lägre än alternativen 

Lägre total miljöpåverkan (externa kostnader) än alternativen (jämförbar med 

vattenkraft) 

Näringsliv  

 

 

Grön energi och effekt kan attrahera företagsetableringar 

Rev-effekter och förbud mot bottentrålning positivt för fiskemiljön 

Kan bidra till stärkt besöksnäring och relaterat näringsliv 

Offentlig verksamhet 

 

Både direkt och indirekt ökning av arbetstillfällen 

Årliga inkomster på lokal, regional och nationell nivå under projektering, bygg-

nation, drift och underhåll, samt ytterligare tillväxtfaktorer 

Bidrar till tekniskt lärande 

Leder ofta till att infrastrukturen förbättras 

Civilsamhälle  Förankring, dialog och utdelning av inkomster kan leda till en positiv utveckling 

i civilsamhället 

Vindkraft är primärt en teknik för energiförsörjning och bidrar med nytta för energisystemet avse-

ende såväl ökad tillgång på elenergi men också i samverkan med annan teknik ett viktigt bidrag för 

att lösa effektproblematiken. Det som primärt motiverar en utbyggnad av vindkraften är att vi i en-

lighet med internationella avtal och nationella mål ska bli fossilfria och där har vindkraften en tydlig 

klimatnytta jämfört med många andra nuvarande och framtida alternativ. 

Vad rapporten visar är dock att nyttan handlar om så mycket mer än energi och miljö. Vi ser också 

möjlighet till positiva effekter inom både näringsliv och offentlig verksamhet samt i civilsamhället. 

Exempel på detta är samhällsekonomiska vinster i form av arbetstillfällen, höjd utbildningsnivå och 

därigenom ökad attraktionskraft. 

I beslutssituationer som rör vindkraft är det viktigt att beslutsfattarna ser hela bilden och ges möj-

lighet att värdera alla de nyttor som kan uppstå i förhållande till intrång och skyddsåtgärder. En 

aspekt som kan vara viktig att ta med sig är balansen mellan nytta och kostnad för olika målgrup-

per/aktörer. 
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