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Vattenfall



Vattenfall och havsbaserad vindkraft
▪ Vattenfall är världens 

näst största operatör av 
havsbaserad vindkraft

▪ 2 000 MW idag

▪ 4 000 MW år 2020



Utvecklingen



Havsbaserad vindkraft i Europa

Källa: WindEurope



Havsbaserad vindkraft i Europa

Källa: Ewea



Kostnadsutveckling
Större turbiner, som medför:
▪ Färre turbiner 
▪ Färre fundament och kablar 
▪ Snabbare installation

Ökad parkstorlek, som medför:
▪ Mer effektiv drift och underhåll
▪ Storskalsfördelar

Samgruppering av anläggningar, som medför:
▪ Mer effektiv drift och underhåll
▪ Delar på resurser (hotellplattform, jack-up)
▪ Mer effektiv reservdelshantering
▪ Erfarenhetsåterföring från de tidigare projekten

Havsbaserad vindkraft är idag dyrare än landbaserad i 
Sverige men kostnaderna sjunker. Från vindkraftsindustrin 
finns en uttalad ambition att kostnaden för havsbaserat ska 
vara i samma nivå som den för landbaserat.

Diagrammet visar det vinnande anbudet för anläggningar 
som handlats upp de senaste åren. 



Kan kostnaderna minska ytterligare?
▪ Fortsatt anpassning av turbinerna

▪ Ökar antalet fullasttimmar

▪ Fortsatt ökad turbinstorlek 

▪ Färre fundament, mindre kabellängd

▪ Nya fundament 

▪ Mindre materialbehov

▪ Volymproduktion

▪ Enklare installation

▪ Anpassade installationsmetoder

▪ Minskat väderberoende

▪ Anpassade installationsfartyg

▪ Snabbare installation

▪ Bättre boat landing

▪ Anpassade fartygs-/fundament-lösningar

▪ Ökat tillgänglighet

▪ Färdigställ på land

▪ Anpassad hamnkapacitet för installation och 
drift

▪ Mindre kostsamt arbete till havs

▪ Högre kvalitetskrav 

▪ Minskat underhåll

▪ Underhållsstrategi

▪ Anpassad strategi för ”kustnära” projekt

▪ Mer förebyggande



Leverantörerna



En anläggnings livscykel

Projektutveckling
3−10 år

Lönsamhetsanalyser
Vind och hydrografi
Geoteknik
Miljöstudier
Tillstånd
Upphandling
Investeringsbeslut
2−5 % av livscykelbudget

Konstruktion
1−3 år

Slutför upphandlingen
Detaljerad design
Detaljerade fältstudier
Miljöövervakning
Tillverkning
Installation
Anslutning
45−50 % av livscykelbudget

Driftskedet
>25 år

Driver anläggningen
Underhåll och kontroller
Upphandling kring drift
Miljöövervakning
Förbereder avveckling

45−50 % av livscykelbudget

Projektutveckling

Konstruktion

Driftskedet

Avveckling



The big five
▪ Turbiner

▪ Fundament

▪ Transformatorer

▪ Elkablar

▪ Installation

▪ Serviceplattform, -hotell

▪ Servicefartyg

▪ Serviceanläggning



Varor och tjänster under projektutveckling
Konsulttjänster Utrustning Installationsarbeten Service

Elektrisk design

Marin design

Geoteknik

Inventeringar

Miljöundersökningar

Miljöanalyser

Lab-tester

Arkitekt

Riskanalyser

Produktionskalkyler

Lantmätare

Meteorologisk

Oceanografisk

Geoteknisk

Kommunikation

Personlig skyddsutrustning

Radar (fågel, fladdermöss)

Mätmaster

Mätbojar 

Hamnservice

Kontorsservice

Båttransporter

Bevakning

Hotell och restaurang

Catering

Tryckning, publikation

Kommunikatör

Eventbyrå



Varor och tjänster under genomförande
Konsulttjänster Utrustning Installationsarbeten Service

Elektrisk design

Marin design

Miljöövervakning

Miljöanalyser

Lab-tester

Väderprognoser

Arkitekt

Riskanalyser

Marin koordinering

Besiktningar

Elutrustning

Personlig skyddsutrustning

Lyftutrustning

Navigationshjälpmedel

Kontorsutrustning

Verktyg

Förbrukningsvaror

Kommunikation

IT

Sälskrämmor

Elinstallation

Stålarbeten

Anläggningsarbeten

Blästring

Landkabel

Driftkontor

Hamnservice

Kontorsservice

Båttransporter

Bevakning

Avfallshantering

Trafikreglering

Hotell och restaurang

Catering

Tryckning, publikation

Kommunikatör

Fotograf/filmare

Eventbyrå

Utbildningar



Varor och tjänster under drift
Konsulttjänster Utrustning Installationsarbeten Service

Miljöövervakning

Miljöanalyser

Lab-tester

Väderprognoser

Marin koordinering

Besiktningar

Lyftutrustning

Kontorsutrustning

Verktyg

Förbrukningsvaror

IT

Drifttekniker

Hamnservice

Kontorsservice

Båttransporter

Bevakning

Avfallshantering

Utbildningar

Fastighetsservice



Vad sker i Sverige?



Tillståndsgivna projekt

Projekt Utvecklare Effekt Produktion

Stora Middelgrund Universal Wind 800 MW 3 200 GWh

Kriegers flak Vattenfall 640 MW 2 560 GWh

Taggen Vattenfall/Wallenstam 415 MW 1 660 GWh

Trolleboda Vattenfall 150 MW 600 GWh

Utgrunden II Marcon 90 MW 360 GWh

Storgrundet wpd 350 MW 1 400 GWh

Stenkalles grund Rewind Energy 90 MW 360 GWh

Kattegatt offshore Favonius 282 MW 672 GWh

Idag finns åtta tillståndsgivna offshore-projekt med en samman-
lagd kapacitet om nära 3 000 MW och en potentiell årlig produk-
tion av mer än 10 TWh. 



Goda förutsättningar
Sverige har goda förutsättningar för havsbaserat vindkraft:

▪ I Sverige finns stor kompetens inom de områden som är tillämpbara inom havsbaserad vindkraft:

▪ Verkstadsindustri

▪ Elsystem

▪ Stål- och betongkonstruktioner

▪ Marina installationer och transporter

▪ Förhållandena i svenska farvatten är sådana att det finns förutsättningar för lägre kostnader än 
exempelvis i Nordsjön:

▪ Metocean (vågor, vind, tidvatten)

▪ Geoteknik

▪ Vattendjup, avstånd

▪ Det finns idag fleras svenska projekt färdigutvecklade, och med en bra geografisk spridning, så att 
en god konkurrens kan säkerställas vid en upphandling. Dock löper många av tillstånden ut under 
de kommande åren.

▪ Svenska företag har gedigen erfarenhet av att projektera, utveckla och driva havsbaserad 
vindkraft.



Svensk näringsliv
Svenskt näringsliv har en omfattande kompetens inom de 
tekniker som berör havsbaserad vindkraft, däribland 
områden som verkstadsindustri, elteknik, marin 
entreprenadverksamhet, sjöfart.

Omkring en fjärdedel av kostnader för havsbaserad 
vindkraft omsätts lokalt, regionalt eller nationellt.

Detta innebär

▪ Svenskt näringsliv har goda möjligheter att utveckla 
havsbaserad vindkraft.

▪ För det lokala näringslivet kan havsbaserad vindkraft ge 
betydande arbetstillfällen.

Emma, ett svenskutvecklat självinstallerande 
vindkraftfundament, som bland annat har 
använts vid Södra Midsjöbanken.



Var ska vi bygga
▪ Från vindkraftens perspektiv

▪ Bra vind

▪ Ej för långt ut

▪ Ej för djupt

▪ Miljöaspekter

▪ Ej för nära land

▪ Fauna

▪ Sjöfart

▪ Militära intressen



Fördel Östersjön
Förhållandena i Östersjön skapar förutsättningar för ytterligare kostnadsreduktioner, jämfört med 
Nordsjön – om det sker någon utveckling av projekt

▪ Ett större ”väderfönster” ger bättre planeringsförutsättningar och mindre stillestånd både under 
installation och drift faserna

▪ Förhållandena medför enklare design vilket ger lägre kostnader och högre tillgänglighet

▪ Geotekniska förutsättningar möjliggör gravitationsfundament i större omfattning, dessa har lägre 
investerings- och driftkostnad

▪ Lägre extremvind möjliggör för lättare konstruktioner och relativt större turbiner

▪ Avsaknad av tidvatten och lägre våghöjder gör installation och underhåll enklare

▪ Kortare avstånd till hamn effektiviserar drift och underhåll, boendeplattformar krävs inte

▪ Lägre salthalt i svenska farvatten minskar kraven på korrosionsskydd

▪ Lägre våghöjd och vattenrörelser ger mindre påverkan på sjökablar

▪ Kortare avstånd till land minskar kostnaden för elnät och behov av  trafo-stationer till havs



Framtiden
Utveckling av havsbaserad 
vindkraft i Sverige skulle ge 
goda möjligheter för svenskt 
näringsliv.




