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Agenda:
1. Energiscenarier för Europa 

och världen
2. Många vill vara i Östersjön
3. Energiscenarier 2050
4. HaV:s havsplaner



Baltic LINes

• Syfte:

Multilateralt samarbete kring 

havsplaner för Östersjön för att 

skapa överensstämmelse mellan 

nationella planer för fartygsrutter 

samt energiutvinning öch -överföring.

• Svenskt deltagande:

HaV partner i Blatic LINes. RISE har 

tagit fram energiscenarier på uppdrag 

av HaV:s. Rapporter publicerade på 

Blatic LINes hemsida:
https://vasab.org/documents/projects/baltic-lines/project-outputs-baltic-lines/

https://vasab.org/documents/projects/baltic-lines/project-outputs-baltic-lines/


• Vindkraft
Östersjön är ett lugnt innanhav 
med goda vindresurser som 
lämpar sig väl för etablering av 
vindkraft.

• Havsenergi
Östersjön lämpar sig väl för test 
och pilotanläggningar. Bristen 
på vågor och tidvatten driver 
kommersiell etablering till mer 
resursrika vatten.

Scenarier för havsbaserad 
vindkraft i Östersjön
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• Baltic InteGrid
2030 lågt och högt samt 2050 högt scenario. Förespråkar 
och antar en hög grad av sammankoppling av elnät runt 
Östersjön.

• WindEurope
2030 lågt, troligt och högt scenario utifrån olika nivå av 
uppfyllnad av EU mål för förnybar energi.

• WindEurope Offshore Wind
2030 troligt och högt scenario för vindkraft till havs i 
Atlanten, Nordsjön och Östersjön. Utgår ifrån exploatering 
av de mest ekonomiskt gynnsamma områdena i respektive 
hav.

• ECOFYS
2045 troligt scenario för vindkraft till havs i Nordsjön. Antar 
halverat energibehov och fortsatt bruk av kärnkraft.

• Stanford WWS
Globalt 2050 högt scenario baserat på energi från vind, 
vatten och sol (Wind, Water, Sun) från Stanfords universitet. 
Speglar vad som krävs för att uppfylla Parisavtalet.
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• Fiske

• Fartygstrafik

• Naturskydd

• Vinkraft 2050

• Elnät 2050



Scenarier 2050 
Vindkraft
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• 2050 lågt

31 GW

1,5 % av havsytan
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• 2050 troligt

58 GW

2,9 % av havsytan
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• 2050 högt

150 GW

7,4 % av havsytan



Hav och 
Vattenmyndigheten
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• Havsplaner inlämnade som 

förslag till regeringen dec 

2019.

• Målår 2030
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• Havsplaner inlämnade som 
förslag till regeringen dec 
2019.

• Målår 2030

• Väl tilltagen areal för 2030, 
missar tidig utbyggnad i södra 
Östersjön

• Behöver troligtvis utökas till 
2050



Når vi upp till höga 
scenariot för 2050?

• Ökande klimatambitioner i 

EU:s medlemsländer

• Exponentiell tillväxt:

16 % årlig tillväxt för att nå 

2050 högt scenario

– 25 % 1991-2017 i Östersjön

– 55 % 2000-2017 i Nordsjön
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Allt pekar mot en stor utbyggnad av vindkraft i 
Östersjöområdet. Frågan är hur stor och hur snabb?



Slut


