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Krympt Långgrund i kommande samråd 
Publicerat 23-01-19 

Fram till 28 feb 2023 är det allmänt samråd om vindkraftsprojektet Långgrund 1 och 2. Fram till dess vill 
Svea Vind få in synpunkter och kan svara på frågor. Som underlag finns en samrådshandling på 180 sidor. 
Synpunkter som kommer in under samrådstiden ska ge underlag till en miljökonsekvensbeskrivning. Vad 
vet vi idag om projektet? 

Sedan tidigare planer har området krympt något. 182 verk vill man bygga och höjden sänks 15 meter till 
335 meter, med en rotordiameter på 300 meter. Kraftverken ska stå på botten, därför måste de byggas där 
det inte är för djupt. 

Nästan 14 TWh el beräknas produceras. Det kan jämföras med dagens totala elkonsumtion i Sverige på 
cirka 140 TWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftsområdena sträcker sig från 
sydväst om Landsort till öster om 
Fällbådans fyr utanför Arkösund.  

Karta med avstånd till olika platser.  

Från samrådshandlingarna. 

 

Kraftverken kommer att ligga i 5 kommuner, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping. 

De yttre kraftverken runt områdena får ett vitt blinkande ljus för att varna flygtrafiken. Alla övriga kraftverk 
får ett fast rött ljus. 

Man räknar med att mindre båtar ska kunna ta sig fram i vindkraftsområdena. Men när kraftverken byggs 
och demonteras måste områden avlysas. Trålningsfiske kommer inte kunna ske inom vindparkerna, och där 
kablar ska dras till land. Förekomst av fisk beräknas bli bättre i vindkraftsområdena jämfört med idag på 
grund av att vindkraftskonstruktionerna gynnar fisken. 

Långgrund 1 gränsar direkt till Natura 2000-området vid Hartsö-Enskär. Där finns ett rikt fågelliv. Vid 
området för Långgrund 2 finns förslag på utökat Natura 2000-område för fågel eftersom EU anser att 
Sverige inte skyddar sjöfågel tillräckligt. Det finns gott om gråsäl och havsörn i de blivande 
vindkraftsparkerna eller i deras närhet. Några få observationer av tumlare har gjorts under ett års 
mätningar. Säl och tumlare blir skrämda av undervattensbyggen, speciellt vid pålning. Svea Vind menar att 
de flesta fåglarna flyger lägre än kraftverkens rotorblad, så det ska inte vara någon större fara för 
kollisioner. 

Under samrådet presenteras visualiseringar från olika fotopunkter. De visar dock inte hur det skulle kunna 
se ut från yttre öar i Arkösunds- och St Annas skärgård, där man idag ser en fri horisont. För att få en 
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uppfattning om hur utsikten kan se ut från till exempel Lundarnas ostsida (öster om Arkö), 
Kopparholmarnas norra sida eller Bergöns utsiktspunkter, kan man titta på visualiseringen från Persö, som 
ligger strax söder om Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Visualiseringen är gjord från ungefär samma 
avstånd, en dryg mil. 

Visualisering från Persö, strax söder om Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Från samrådshandlingarna.  

Följande aspekter kommer miljökonsekvensbeskrivningen bland annat att ta upp: 

 Påverkan på rekreation och friluftsliv. 

 Risk för att båtar, fåglar och fladdermöss kolliderar med kraftverken. Kan räddningsaktioner för 
båtar i nöd försvåras inom vindkraftsparken? 

 Fartygstrafik får ta längre rutter för att gå runt vindkraftparkerna. 

Vad händer sedan? 

När den allmänna samrådstiden är slut sammanställer bolaget miljökonsekvensbeskrivningen och skickar in 
en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Eventuella kompletteringar görs och när domstolen är nöjd med 
handlingarna kungörs projektet och alla har möjlighet att yttra sig under 3 veckors tid. 

Någonstans i detta skede har berörda kommuner möjlighet att lägga in veto. Försvaret har också vetorätt. 

När alla handlingar är klara och om kommuner och försvaret är positiva till projektet sker 
huvudförhandlingar och dom fälls. Domen kan överklagas av de som berörs av projektet. 

Svårigheter med projektet 

Ett antal svårigheter återstår att övervinna för att projektet ska bli verklighet: 

 Försvaret kan sätta stopp. Säkerhetsläget i Östersjön har skärpts, och Försvaret har sagt nej till en 
majoritet av vindkraftsprojekt till havs. 

 Berörda kommuner kan säga nej. Nyköpings kommun har i sin översiktsplan uttryckt sig negativt 
över vindkraft i Långgrunds-området. Norrköpings nya politiska styre har kommit överens om att 
inte tillåta storskalig vindkraft i kommunen. 

 Naturvården kan protestera mot den påverkan som projektet kan ha på fågel, speciellt havsörn, säl 
och tumlare. 

 


