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Vindkraftsparker planeras i havet utanför Bråviken 
Publicerat 2021-05-07 

I slutet av 2020-talet kan merparten av den svenska havsbaserade vindelen komma från två 
vindkraftparker i havet utanför Arkösund och upp mot Landsort. Bolaget Svea Vind Offshore har i drygt 5 
års tid arbetat med planerna för projekten. 13 april 2021 hölls ett första avgränsningssamråd med 
myndigheter om projekten Långrund 1 och 2. Samråd med allmänhet, organisationer, föreningar och 
särskilt berörda planeras till slutet av året. 

 
Projektområdena Långgrund 1 och 2 sträcker sig från ett område öster om Fällbådans fyr utanför Arkösund 
till sydväst om Landsort. Avståndet till Inre Olsön vid Tyrislöt blir 21,3 km, Bergö 13,1 km, Arkö 12,6 km och 
Hävringe 4,5 km. Karta från samrådsunderlaget till myndigheter, mars 2021.  

Totalt räknar man med att knappt 200 vindkraftverk ska byggas med en högsta totalhöjd på 350 meter. De 
ska producera 15 TWh el per år. Det kan jämföras med att Sverige konsumerar ungefär 140 TWh el idag, 
varav 30 TWh kommer från vindkraftverk. I Naturvårdsverkets och Energimyndighetens planer räknar man 
med att vindkraften ska öka till ca 100 TWh år 2040, varav 20 TWh ska produceras på havet. Prognoser från 
olika håll visar att det kan bli betydligt mer. Östersjön är allmänt sett lämpligare än Nordsjön för 
havsbaserad vindkraft. Vindarna är jämnare, våghöjden lägre, djupen beskedligare och korrosionen mindre. 

Spansk aktiemajoritet om Långgrund 1 och 2 får tillstånd 

Svea Vind Offshore har specialiserat sig på vindkraft till havs i svenska vatten och projektledare för 
Långgrund är Per Edström. Bolaget har på kort tid vuxit från två initiativtagare till ett företag med elva 
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medarbetare med olika specialkompetenser. För knappt ett år sedan tecknades kontrakt med det spanska 
energiföretaget Iberdrola, som har uppfört havsbaserad vindkraft på olika ställen, bland annat utanför 
tyska kusten i Östersjön. Iberdrola bidrar nu med kompetens och pengar för att fortsätta 
tillståndsprocessen. Om Svea Vind Offshore får tillstånd att bygga vindkraftverken blir Iberdrola 
majoritetsägare till aktierna i de projektbolag som bildas kring projekten. 

Många undersökningar under sommaren 

– Ett exempel på Iberdrolas kompetens är att de är duktiga på tumlare, berättar Helena Nordholm på Svea 
Vind Offshore för ArkipeLaget. Nu har utrustning kommit för att ta reda på förekomst av tumlare i 
projektområdet. Mätutrustningen ska placeras ut i maj i år och vara ute under ett helt år. 

Men det är bara en av en mängd undersökningar som ska göras under den kommande sommaren. 
Häckande fåglar kommer att undersökas av Ulrik Lötberg på Birdlife Sverige tillsammans med Richard 
Ottvall. Marinbiologiska studier ska genomföras av Medins Havs- och Vattenkonsulter som ska studera allt 
från däggdjur, bottenfauna och -flora till förekommande fritids- och yrkesfiske i området. Litteratur- och 
skrivbordsstudier av fladdermöss och eventuella lekområden för fisk kommer även att göras. 

 
Strandnära vindkraftverk söder om Böda på Öland. Foto Lotta Lanne  

Kommunalt veto kommer ofta sent i planeringen 

350 meter höga vindkraftsverk kommer med nödvändighet att synas på långt håll. Visualiseringar – bilder 
av hur det kommer att se ut – ska göras från punkter på land varifrån man kommer se vindkraftverken. 
Enligt SMHI är sikten maximalt 3 mil vid klart väder. Så vi kan räkna med att kraftverken kommer att synas 3 
mil från vindkraftområdena. Turbinhusen kommer också att förses med blinkande ljus. Det blir fullt möjligt 
för småbåtar att segla/köra bland kraftverken. 

Tillståndsprocessen innebär många utmaningar. Påverkan på och möjlighet till samexistens med andra 
intressen behöver utredas. De kommuner som berörs av projektområdena har vetorätt och behöver aktivt 
tillstyrka projektet vilket sker förhållandevis sent i processen när redan mycket kraft och pengar har lagts 
ner på planeringen. Berörda kommuner är i det här fallet Söderköping, Norrköping, Oxelösund, Nyköping 
och Trosa. 

Försvaret kan ställa villkor för tillstånd 

Även försvaret har möjlighet att säga nej till vindkraftparkerna om det bedöms att de skadar försvarets 
verksamhet. Dialog förs nu med försvaret. De är inbjudna till samrådet men har ännu inte kunnat svara. 
Försvaret arbetar med att utreda vindkraftverkens konsekvenser. Regleringsbreven från regeringen till 
försvaret både 2020 och 2021 säger att försvaret ska se över sina krav på vindkraften. Hittills har de bara 
svarat ja eller nej till vindkraftsprojekt. Nu ska de kunna villkora tillstånden. 

De miljöaspekter som utreds är bland annat påverkan på fåglar, fisk, säl och tumlare. Själva byggena av 
kraftverken på sjöbotten 10-50 ner kan ge upphov till miljöpåverkan i form av grumling och habitatförlust. 
Störande ljud blir det både vid bygge och drift. Elkablarna kan påverka botten och ge elektromagnetiska 
fält. En utredning pågår om var kablarna ska gå upp på land. I dagsläget bedöms det som mest troligt att 
det kommer att ske i området kring Oxelösund. 



3 
 

Ett första så kallat avgränsningssamråd hölls med myndigheter den 13 April 2021 och remissvar väntas 
under maj. Ett andra samråd med myndigheter beräknas hållas i höst 2021 och därefter planeras samråd 
med allmänheten, föreningar, organisationer och särskilt berörda. Det är Mark- och miljödomstolen som 
ger tillstånd till havsbaserade vindkraftverk. Långgrund 1 och 2 kan vara i drift år 2028. 

Här finns information om projektet hos Svea Vind Offshore https://www.sveavindoffshore.se/langgrund 

Om du vill veta mer om vindkraft rekommenderar vi Energimyndighetens sida 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/ 

och Naturskyddsföreningens nyutkomna rapport om vindkraft 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/ny-rapport-sa-kan-hallbar-vindkraft-byggas-ut-i-sverige/ 

ArkipeLaget kommer att följa utvecklingen av projektet. 

 


