STRATEGISK INNOVATIONSAGENDA FÖR VINDENERGI
OCH ELNÄT TILL HAVS – ETT INDUSTRIPERSPEKTIV

VISION
• Utveckla en stark industrisektor med spetskompetens
inom särskilt prioriterade
områden som i sin tur bidrar
till ekonomisk tillväxt och
långsiktig utveckling av företag och nya arbetstillfällen.
• Säkerställa en långsiktigt
stabil, fossilfri och förnybar
elproduktion åt svensk bas-

industri samt svensk transportsektor till internationellt
konkurrenskraftiga och för
Sverige fördelaktiga priser.
• Bidra till en snabbare och
effektivare omställning av
det europeiska energisystemet, genom export av el från
havsbaserad vindkraft, en
förnybar energikälla.

Mål 2030
• Den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin sysselsätter minst 25 000 personer.
• Den svenska havsbaserade vindkraftsindustrin omsätter minst 50 miljarder SEK per år.
• Svenska havsbaserade vindkraftsparker
levererar förnybar el till det europeiska
energisystemet till ett värde av minst
4 miljarder SEK per år.

SVENSK INDUSTRI KAN TA TÄTEN
Genom att identifiera Sveriges styrkeområden och ge svenska företag de bästa förutsättningar för forskning och utveckling, kan Sverige positionera sig som ett utvecklingsland för havsbaserad vindkraft. I förlängningen gynnar det vår tillväxt i form av konkurrenskraftiga företag
och en ökad sysselsättning.
Sverige har ett ambitiöst mål om att vara 100 procent
fossilfritt 2050. Havsbaserad vindkraft ses som en av våra
viktigaste produktionskällor för el i framtiden. På europeisk nivå spår International Energy Agency en femdubbling av vindkraften till havs fram till 2018 och branschorganisationen EWEA tror på investeringar på upp till
750 miljarder kronor. Med andra ord är havsbaserad
vindkraft inte bara ett klimatsmart val för energiproduktion – den har även en stor potential för vår tillväxt.
Svenskt ingenjörskunnande och svenska företags
stora innovationsförmåga och vilja att ligga i teknikens
framkant ger stora möjligheter att delta i utvecklingen
och positionera sig inom olika styrkeområden kopplade
till havsbaserad vindenergi och elnät till havs. Men det
gäller att hänga med när förändringens vindar blåser.
En del länder ligger redan före Sverige i utvecklingen.

Storbritannien, Tyskland och Danmark har både
tekniskt och marknadsmässigt skaffat sig ett försprång.
Men här finns ett tydligt fokus på teknik utvecklad för
förhållanden i Nordsjön.
Industrin pekar på de möjligheter som finns för svenska
företag då blickarna riktas mot Östersjön. Med grundare
vatten, lägre våghöjd och kortare avstånd till land, är
förutsättningarna för kostnadseffektiv utvinning av vindkraft bättre. En halverad produktionskostnad är möjlig
när man beaktar den så kallade lärkurvan där vi i takt
med tiden utvecklar ny teknik och optimerar installation och drift.
Den kommande gemensamma energiunionen gör att vi
inte bara skapar tillväxt på en hemmamarknad utan vi
kan dessutom exportera fossilfritt framtagen el till det
europeiska energisystemet.

SVENSKA FÖRETAG I HELA VÄRDEKEDJAN
Forskning
& produktutveckling
•
•
•
•

Projektering
& tillstånd

Grundforskning
Tillämpad forskning
Företagsbaserad R&D
Design och konstruktion av
serietillverkade produkter
(varor & tjänster)

ABB, SKF, Trelleborg, SeaTwirl,
Hexicon, Roxtec, Greenpipe, SSAB,
SWPTC vid Chalmers och LTU, SP,
Swerea, STRI, StandUp for Wind vid
KTH och Uppsala Universitet m.fl.

• Identifiering, val och utformning
av lämpliga platser
• Samråd med myndigheter
• Bottenundersökningar
• Vindmätning & bedömning
• Undersökning av marin
miljö, fåglar etc.
• Undersökning av förutsättningar
för infrastruktur
• Tillstånd för vattenverksamhet
• Tillstånd på kontinentalsockel
• Miljö & Kulturmiljötillstånd
• Ledningsrätt & tillstånd för
sjökabel
• Tillstånd för arbeten i vatten

Konstruktion,
byggnation
& installation
• Upplåning av kapital
• Upphandling av entreprenader
• Upphandling av fundament,
turbin och nätanslutning
• Konstruktion och tillverkning av
fundament och elnätsutrustning
• Bottenförberedelser
• Transport och logistik
• Installation och drifttagning av
turbiner
• Provdrift

Drift &
underhåll
•
•
•
•
•
•

Drift och el-produktion
Ägande och förvaltning
Driftsuppföljning och planering
Transport och logistik
Planerat underhåll & service
Hantering av oplanerat
underhåll och reparationer

NOS, NDE Offshore, E.ON,
Vattenfall, Vindin, One Nordic,
Certex, Klätterteknik, Extreme
Works m.fl

Avveckling

•
•
•
•
•
•

Nedmontering av turbiner
Destruktion av fundament
Återvinning av komponenter
Återvinning av material
Insamling av nätinfrastruktur
Återställning av bottenförhållanden

SSE, Stena Recycling, Demcon
Demolition, m.fl.

Vattenfall, E.ON, wpd Offshore,
Blekinge offshore, SSE, Baltic
Offshore, NCC, PEAB, Karlshamns
hamn, m.fl.

wpd Offshore, E.ON, Vattenfall,
Favonius, Universal Wind Offshore,
Blekinge Offshore, MMT, Clinton
Marine Survey, Marin Miljöanalys
m.fl.

Ovanstående figur beskriver den havsbaserade vindenergins värdekedja med exempel på svenska företag, aktiva
inom de olika områdena. Vi kan konstatera att svensk industri har konkurrenskraftiga företag inom alla områden
och förutsättningarna för att bygga ett kraftfullt industrisegment finns.
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Innovationsområden

INDUSTRIN HAR TALAT – FOKUSOMRÅDEN FÖR INNOVATION OCH
UTVECKLING ÄR UTPEKADE
•
•
•

Teknikinnovation

•

Tjänsteinnovation

•
•
•

Innanhavsteknik för vindel
Flytande vindkraft
Intelligenta, flexibla och
redundanta elnät till havs
Materialutveckling

Logistik
Service- och underhåll
Drift- och systemoptimering

Samarbete,
stöd och
rambetingelser
• Exportstrategi
• Kompetens- och kunskapsförsörjning
• Entreprenörskap och innovativa SMF
• Demonstratorer

Affärs- och
finansieringsinnovation

•
•
•

Affärsmodeller för investering och drift
av havsbaserad energi
Finansieringslösningar för ökat
innovationsarbete
Inkubatormodell

• Påverkansplattformen mot H2020
• Grundläggande forskning
• Rambetingelser

Industrins förslag till gemensamma satsningar kan delas in i olika övergripande innovationsområden.
Teknikinnovation, tjänsteinnovation, affärs- och finansieringsinnovation och samarbete. Dessutom krävs,
konkurrenskraftiga rambetingelser och ekonomiskt stöd för att katalysera utvecklingsarbetet.

VISION
Sverige och svensk industri har tagit på
sig en ledande roll för omställning av det
globala energisystemet.
Genom fokuserad satsning på forskning
och innovation inom teknik- och tjänsteområden med stort kunskaps-innehåll och hög
grad av komplexitet, affärs- och samarbetsmodeller kombinerad med en gemensamt
utarbetad exportstrategi för såväl industri
som elproduktion, har den havsbaserade
vindkraften blivit ett svenskt styrkeområde
som bidrar till att säkerställa ren, och trygg
elförsörjning i Europa och stora delar av
den övriga världen. Genom industrins engagemang och utveckling bidrar det till fler
företag, ökad tillväxt och fler sysselsatta i
Sverige.
En svensk hemmamarknad för innanhavsteknik har byggts upp som omfattar utveckling av tekniska och affärsmässiga
innovationer inom vindenergiproduktion i
innanhav men också intelligenta, redundanta
och kostnadseffektiva elnätsstrukturer till havs som sammankopplar flera länder i en gemensam energiunion.
Dessa innanhavssystem har också stått som modell för liknande utbyggnader i andra delar av världen.
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Agendan ”Vindenergi
och elnät till havs” är ett
gemensamt arbete med
deltagande i enkäter,
workshops, intervjuer
och forum av:

ABB – Acoustic Agree AB – Alstom Power Sweden – Alten
Athena Advisory AB – Blekinge Offshore – Blue Competence
Bollebygds Plast AB – Bureau Veritas Marine & Offshore
C Marine – Chalmers tekniska högskola – Dalén Power AB
DNV GL - E.ON – Energiforsk – Energikontor Skåne
Eurocon Engineering AB –  Extreme works AB – Favonius AB
Flow Ocean AB – Göteborg Energi – GVA – Havsvindforum
Hexicon AB – HiQ Karlskrona AB – Ingenjörsprojekt AB
Innovatum – Karlshamns Hamn – Kelmo AB – Klätterteknik AB
KTH – Luleå tekniska universitet – Länsstyrelsen i Blekinge län
Marcon Windpower – M.E.Solutions AB – MCT Brattberg
MMT Sweden AB – MoorLink Solutions AB
NCC Construction Sverige AB – NetPort Science Park
NDE Offshore – Oresund Heavy Industries – PEAB – Power Väst
Ramböll AB – Region Blekinge – Region Skåne – Reinertsen Sverige AB
Renew Consulting & Construction AB – Saab Kockums AB
Scandinavian Wind AB –  SeaTwirl AB – Shipboard Safety Int. Co
SP Tekniska Forskningsinstitut – SSAB EMEA – StandUp for Wind
Straits International AB – Sweco AB – Svennes Verktygsmekaniska AB
Svenskt Marintekniskt Forum – Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum
TechNetwork – Trelleborg – Trinda Energy AB – Uppsala Universitet
Vattenfall – wpd Offshore Stockholm AB

www.vindenergitillhavs.se  |  #vindenergitillhavs
Arbetet har samordnats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
genom innovationsmiljön OffshoreVäst

