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Projekt och bakgrund

info@kustvind.se



Ett havsbaserat vindkraftsprojekt 
utanför Trelleborgs och Skurups kust.
• 25-33 vindkraftverk

(beroende på teknikval)
• Totalhöjd maximalt 305 m
• Beräknad effekt: 500 MW
• Beräknad årsproduktion: 2 TWh
• 8–15 km från kusten (inom 

territorialhavet)
• Skurups och Trelleborgs kommun

info@kustvind.se

Projekt: Sydkustens vind



• ca 700 000 elbilar 
(fler än samtliga bilar i 
Skåne, 1500 mil/år)
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2 TWh räcker till

eller

• 100 000 villor 
(uppvärmning och hushållsel ca 
20 000 kWh/år)



• Stort behov av ny, förnybar elproduktion under kommande 
decennier

• Klimatomställning
• Hållbar elförsörjning i södra Sverige
• Havsbaserad vindkraft störst potential och mest 

konkurrenskraftigt alternativ i södra Sverige
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Varför havsbaserad vindkraft?



• Ökad förnybar elproduktion förutsättning för elektrifiering av 
transporter och industriprocesser

• Minskar behovet av elproduktion i kol- och gaseldade kraftverk i 
andra europeiska länder.

• 1 MWh kolkraft ≈ 1 ton CO2

• 1 MWh fossil gaskraft ≈ 0,5 kg CO2

2 TWh ny vindkraft kan minska CO2-utsläppen 
med 1–2 miljoner ton per år ≈ 2–4 procent av de 
samlade svenska utsläppen.
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Klimatnytta



• Stort underskott på elproduktion i Skåne:
• Användning ca 13 TWh
• Produktion ca 3 TWh

• Högre elpriser i södra Sverige (Elområde 4)
• Ökad lokal produktion av förnybar el leder till säkrare 

elförsörjning och lägre elpriser
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Hållbar elförsörjning

År: 2021 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Januari 45,1 45,1 49,1 50,2
Februari 43,6 43,6 53,6 54,4
Mars 25,4 25,4 36,8 45,9
April 26,9 26,9 33,7 43,2
Maj 38,9 38,9 43,5 48,5
Juni 34,8 34,8 40,3 73,9
Elpriser i Sverige 2021. Öre per kWh.
Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Källa: Dagens Industri



• Sydkusten har unikt goda förutsättningar för havsbaserad 
vindkraft:

• Mycket goda vindförhållanden (9,5 m/s)
• Gynnsamma bottenförhållanden
• Närhet till hamnar
• Närhet till region med stor efterfrågan och underskott på egen 

elproduktion
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Varför just här?



Vindförhållanden

--9,6 m/s 100m hh

--9,4 m/s 100m hh

• Vindförhållanden baserade på 
3 olika studier

• 1 tredjeparts analys
• 9,5 m/s 100 m höjd



• Jämn bottenplatå med 
25-30 m djup
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Bottenförhållanden

Källa: Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013, Baltic Sea Bathymetry
Database version 0.9.3. http://data.bshc.pro/



Många intressen i havet



• Affärsmöjligheter för lokalt näringsliv
• Byggfas: investeringar på runt 10 miljarder kronor
• Driftskostnader på ca 300 miljoner kronor per år

• Många varor och tjänster som kan tillhandahållas lokalt
• Studie av IUC Sverige (500 MW kustnära vindpark):

• Ca 60 arbetstillfällen under drift
• Samverkan med Trelleborgs hamn, RISE mfl. NOW Ports:

• Regionalt leverantörsnätverk hub för offshore vind
• Möjliggör nya industrietableringar, t ex vätgasproduktion
• Stort behov av yrkesutbildningar för offshore vindkraft
• Kanalisera intäkter till lokal utveckling, t ex genom lokal stiftelse
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Lokal nytta
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Hur kan det se ut från land?

Beddingestrand
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Hur kan det se ut från land?

Abbekås hamn



Elisabeth Werner, Advokatfirman Delphi
2021-06-29



Juridiska processen
Elisabeth Werner, Advokatfirman Delphi



• Alla som söker tillstånd för en planerad verksamhet ska hålla samråd med 
länsstyrelsen, berörd kommun, myndigheter, enskilda och övrig allmänhet som 
kan bli berörd av verksamheten.

• Detta är ett s.k. avgränsningssamråd. 
• Samrådets syfte är att inhämta synpunkter och information som kan ha 

betydelse för verksamhetens utformning. 
• Samrådet hålls i ett tidigt skede för att relevant information ska kunna erhållas 

vid relevant tidpunkt. 
• Synpunkter lämnas med fördel skriftligen till den e-postadress som angetts eller 

det formulär som finns på Kustvinds hemsida senast den 31 augusti 2021. 
• Alla synpunkter som har med verksamheten att göra kommer att 

sammanställas i en samrådsredogörelse som biläggs tillståndsansökan.

Samrådsprocessen



Prövningsprocessen



När ansökan kommer in till domstolen
• Kompletteringsremiss. Sökanden åläggs ev. att komplettera ansökan. 

• Att ansökan lämnats in kungörs i dagspressen och allmänheten ges därefter tillfälle att 

lämna in yttranden över ansökan. Ansökan skickas även på remiss till vissa myndigheter.

• Inkomna yttranden gås igenom och sökanden ges möjlighet att bemöta dem. Ofta sker 

viss skriftväxling.

• Förhandling.

• Domstolen meddelar dom. 

• Domen kan överklagas av bl.a. sökanden, grannar och andra berörda.



Miljöpåverkan



• Buller
• Habitatförlust/skapande av nya habitat
• Skugga
• Grumling
• Spridning av förorenade sediment
• Visuell påverkan
• Kumulativ påverkan
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Miljöpåverkan



Luftburet buller
• Tillfälligt vid anläggning och avveckling
• Gränsvärde för 35 dB(A) vid drift uppnås långt utanför stranden

Undervattensbuller och vibrationer
• Vissa frekvenser kan ha stor påverkan på framförallt tumlare
• Aktiviteter vid geofysiska undersökningar och anläggningsfasen 

kan behöva begränsas under delar av året
• Val av fundament får betydelse för påverkan
• Påverkan från buller och vibrationer vid drift är liten, längre 

studier på fisk saknas dock
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Buller



Planerade inventeringar och utredningar
• Tranor – höst- och vårsträck inventerat
• Fladdermöss – uppföljande inventering augusti 2021
• Övriga sträckande fåglar – litteraturstudie planerad
• Rastande och övervintrande fåglar – pågående inventering månadsvis
• Marin naturvärdesinventering med konsekvensbedömning – pågår
• Naturvärdesinventering på land – planerad inom valt landtag
• Sandödla - sannolikt inom valt landtag
• Analys av påverkan på landskapsbilden – pågår
• Undervattensbuller – kommande
• Sedimentspridning – kommande
• Geofysiska undersökningar – planerade
• Tumlare – sammanställning av kunskap och inventering i fält
• Litteraturstudie kring fisk
• Magnetfältsberäkningar elkablar

Avgränsning MKB



Verksamhetsbeskrivning



• Etableringsområde 59 km2
• Etableringskorridorer 500 m bredd
• Etableringskorridorer 

internt kabelnät
• Utredningskorridorer

exportkablar 500 m brett
• Två layoutexempel

- 33 st á 15 MW
- 25 st á 20 MW

Omfattning



Landtag väst och öst



1. Gravitationsfundament
2. Stålfundament
3. Monopile
4. Jacket
5. Tripod

Fundament 2

3

1

4 5
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Grundläggning
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Transport GBS



info@kustvind.se

Placering GBS
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Erosionsskydd
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Jack up fundament
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Tre stödben
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Installerat fundament



info@kustvind.se

Installation WTG



• Vindkraftverk 277 – 305 m
• Hindermarkering
• Internt uppsamlingsnät
• Exportkablar
• Station på land/avgränsning mot E.ON
• Överliggande nät

Utformning övriga delar



• Fundament 1-1,5 år (installation 5-6 mån)
• Vindkraftverk 3-4 mån
• Kablar till sjöss 3-4 mån
• Kablar på land och passage av kusten

Byggnation



• 25-30 år
• Fjärrstyrt övervakningssystem, SCADA
• Driftkontor i närliggande hamn
• Servicefartyg
• Planerat, oplanerat och tillkommande underhållsarbete

Drift och underhåll



• Tillståndspliktig verksamhet som prövas i eget ärende
• Återställning till ursprung om lämpligast
• Återvinning och återanvändning av komponenter

Avveckling



Skriftliga synpunkter sänds till

sv-samrad@kustvind.se

Senast 31 augusti 2021

mailto:sv-samrad@kustvind.se


på www.kustvind.se hittar ni
-

• samrådshandlingar
• information
• kontaktuppgifter

http://www.kustvind.se/


Tack för att ni deltog!
www.kustvind.se


