
HAVSBASERAD VINDKRAFT 
för Klimatnytta och Konkurrenskraft



LOKAL OCH REGIONAL NYTTA AV 
VINDKRAFT TILL HAVS 

Det är viktigt att medvetet öka attraktiviteten för havsbaserade vindkrafts-
projekt för såväl investerare som för lokalt och regionalt näringsliv där 
offshore parker byggs.  För de regionala företagen är detta en ny bransch, 
där de idag saknar kunskap om värdekedjan för havsbaserad vindkraft och 
var i den det finns behov av produkter och tjänster som de erbjuder eller kan 
erbjuda. 

Att förmedla kunskap till samtliga relevanta aktörer om vilken regional 
utveckling kring värdekedjan som kan uppstå vid en framtida utbyggnad av 
havsbaserad vindkraft är avgörande.  

Genom att arbeta proaktivt och tidigt lyfta fram nyttan med havsbaserad 
vindkraft när det gäller kommande lokala och regionala inköp av tjänster och 
produkter så ger man beslutsfattare ett bra underlag i konkreta siffror, vilket 
ökar förutsättningarna till att havsbaserad vindkraft bidrar till att uppnå målet 
om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040.  



Flertalet studier och analyser 
har genom åren kopplat till 
vindkraftsprojekt till havs, i Sverige 
och internationellt. Det  har bidragit 
till nya erfarenheter och ökad 
förståelse hos lokala och regionala 
aktörer gällande den klimatnytta 
och den konkurrenskraft som 
kustnära vindkraftsprojekt innebär för 
lokalsamhället.

Fortsatt kunskapsspridning och 
dialog kring frågan är viktigt för att 
öka möjligheterna och maximera 
vinsterna och lyfta de många fördelar 
som det innebär att få en sådan 
industrisatsning i nära anslutning till  
sin egen kommun eller region. 

ERFARENHETER AV 
HAVSBASERAD  
VINDKRAFT
Havsbaserad vindkraft på kommunalt 
vatten bär med sig decennier av värde  
för lokalsamhället

Kustnära havsbaserad vindkraft  
innebär verkliga möjligheter för det 
lokala näringslivet. 

Lokalt organiserade förberedelser  
är väsentliga för största möjliga nytta. 

Havsbaserad vindkraft - en industri-
satsning som är viktig för våra barns 
framtid

Havsbaserad vindkraft - en industri-
satsning som är tyst, ren och lokalt 
värdefull

Ett exempel på beräkning av nyttan  
har tagits fram inom ramen för  
projektet Havsbaserad vindkraft 
för klimatnytta och konkurrenskraft.  
En samhällsekonomisk rapport  
som bygger på faktiska erfarenheter  
och visar på stora vinster och stor  
potential vad gäller arbetstillfällen  
och kommunala och regionala intäkter  
finns i sin helhet på projektets hemsida  
https://www.offshorewind.se/.



Erfarenheterna visar att det är viktigt att vara tidigt ute med förberedelser  
och information till lokala och regionala aktörer för att de ska kunna få så 
mycket som möjligt av effekterna.

“Innan bygget av Kårehamns vindkraftpark fick vi en hel del information, 
men: det kunde ha varit bättre när det gällde vad som faktiskt skulle hända 
här. Hade vi vetat hur mycket folk som skulle passera hamnen dagligen 
under byggtiden hade vi investerat i en ny liten hotellanläggning vid hamnen 
– möjligheten fanns. För lokala företag är alltså relevant information och 
hjälp till förberedelser viktigt för att det ska fungera bra. Nu ser vi fram mot 
att försvaret ska släppa fram en utbyggnad av vindkraftsprojektet.”

Tomas Isaksson,
Kårehamns Fisk & Havskök
https://karehamnshavskok.se

Mer under rubriken Sagt om lokal nytta finns på https://www.offshorewind.se/

Fakta om havsbaserad vindkraft 
• hög effektfaktor ger högt bidrag till baseffekten
• hög och stabil produktion
• billigt sätt att snabbt öka södra Sveriges produktionskapacitet 
• idag finns omfattande erfarenhet av samexistensen med naturvärden

www.offshorewind.se


