Vilka är Blekinge Offshore AB?
Företagen bakom vindkraftsparken
Blekinge Offshore AB (BOAB) är ett dotterbolag till
Eolus Vind AB. BOAB har också två andra delägare:
Vingkraft och NTR Sweden HoldCo 2 AB.

Vingkraft
Initiativtagare till Blekinge Offshore är Vingkraft AB.
Bolaget är ett lokalt förankrat bolag i Sölvesborg som
tidigare har varit involverat i framtagandet av tillståndsansökningar för bland annat de åtta vindkraftverk som är etablerade i Hakarp, Ronneby kommun,
som utgör Blekinges största landbaserade vindkraftspark.

NTR Sweden HoldCo 2 AB
NTR Sweden HoldCo 2 AB ingår i den irländska
NTR-koncernen, som ägs av pensionsfonder som
investerar i förnybar energi i Europa. Med nästan 40
års erfarenhet av att investera i och förvalta infrastrukturtillgångar tillämpar NTR nu den
kompetensen på uppdrag av investerare som vill utnyttja de attraktiva, tillförlitliga kassaflöden som hållbara infrastrukturtillgångar av hög kvalitet kan ge.
Under de senaste två decennierna har NTR
investerat i förnybar energi och under den perioden
har NTR genom sina intressebolag byggt och driftat ca
2 GW vindkraftsprojekt och 630 MW solenergiprojekt
i Europa och USA. Sedan 2015 har NTR förvärvat och
förvaltat investeringar i förnybar energi genom sina
fonder för förnybar energi. Idag förvaltar koncernen
mer än 500 MW vindkraft och 40 MW solkraft.

Eolus Vind AB
Eolus är en drivande aktör i omställningen till förnybar
energiproduktion och har sedan starten 1990 utvecklats
till en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. Eolus
huvudsakliga verksamhet omfattar projektering och
etablering av anläggningar för förnybar energi och
energilagring. Hittills har Eolus medverkat vid
uppförandet av mer än 700 vindkraftverk med en
sammanlagd effekt om 1 420 MW.
Eolus bedriver för närvarande verksamhet i Norden,
Baltikum, Polen och USA. Eolus är engagerat i
projektutvecklingen av ett flertal havsbaserade vindkraftsprojekt inom de länder där verksamhet bedrivs.
Eolus Vind AB är sedan 2015 börsnoterat på NASDAQ,
Stockholm.

Blekinge Offshore i korthet
I detta dokument beskrivs vindkraftsparken Blekinge Offshore i ett mer kortfattat
format än i det officiella samrådsunderlaget. För att ta del av samrådsunderlaget samt
information om hur du går tillväga för att lämna synpunkter på projektet,
se blekingeoffshore.se

Historien om Blekinge Offshore
Blekinge Offshores historia
Under 2009 genomförde BOAB ett samråd gällande en vindkraftspark inom det nu
aktuella området. Vindkraftsparken omfattade då 500 – 700 vindkraftverk med en
beräknad årlig produktion på uppemot 7 TWh förnybar el.
Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrade sig i ärendet 2013 och förordade att tillstånd
skulle medges till den sökta verksamheten under förutsättning att vissa villkor ställdes för
tillståndet. Med andra ord ansåg MMD att det fanns möjligheter till att vidta skyddsåtgärder, hänsynstaganden i driften av vindkraftsparken eller andra kompenserande
åtgärder vilka skapar förutsättningar för verksamheter att verka sida vid sida.
MMD överlämnade till regeringen att avgöra tillåtligheten av den sökta verksamheten
med rekommendationen om att säga ja under ovan nämnda förutsättningar. År 2016
avslog Regeringen tillståndsansökan för dåvarande utformning av Blekinge Offshore med
hänvisning till Försvarsmaktens intressen.
Med facit i hand vore tajmingen perfekt om parken hade fått tillåtlighet att byggas, då
hade den producerat el idag år 2022. Vår produktion hade halverat elunderskottet i södra
Sverige och därmed kunnat dämpa elprisutvecklingen. Därtill hade tillskottet av förnybar
el varit ett viktigt steg i att uppnå Sveriges energipolitiska klimatmål.
Det är idag mycket glädjande att allt fler inser betydelsen av att bygga havsbaserad vindkraft och arbetar för att möjliggöra detta. Den tekniska utvecklingen och politikens
mycket tydliga signaler om behovet av havsbaserad vindkraft är grunden till att vi nu nystartar Blekinge Offshore med en stark tro på att nå framgång.

PRELIMINÄR PRODUKTION
Blekinge län förbrukar årligen 2,2 TWh el,
Den förväntade årliga elproduktionen i
Blekinge Offshore vindkraftspark uppgår samtidigt som den lokala produktionen
uppgår till ca 0,6TWh per år.
till omkring 4,3TWh. 				

Lokalisering och områdesbeskrivning
Den planerade vindkraftsparkens västra gräns
är belägen drygt 5 km öster och sydost om Hanö
i Sölvesborgs och Karlshamns kommuners havsområde. Projektet omfattar utredningsområde
för vindkraftsparken samt anslutningskorridor
för nätanslutning och tar i anspråk en yta om
totalt ca 190 km². Vindkraftsparken kommer att
vara synlig från kustkommunerna runt Hanöbukten.

Goda förutsättningar för havsbaserad
vindkraft
Området bedöms vara särskilt intressant för
etablering av havsbaserad vindkraft. Dels eftersom vindförhållandena är mycket goda i
området, dels eftersom djupen och bottenförhållandena möjliggör för beprövad
fundamentsteknik i form av gravitationsfundament. Vindkraftsparken är dessutom
lokaliserad så att elnätsanslutning kan göras till
befintlig elnätsinfrastruktur på närliggande
Stärnöhalvön. Därtill medför lokaliseringen av
Blekinge Offshore att elproduktionen sker där
elunderskottet är som stört, nämligen i elprisområde Malmö (SE4).

Blekinge Offshore – nystarten
Blekinge Offshore AB nystartar projektutvecklingen av vindkraftsparken
Blekinge Offshore. Utredningsområdet för vindkraftsparken omfattar en yta
av 150 km² och bedöms kunna rymma ca 50 – 70 vindkraftverk med en totalhöjd om 260– 330 meter över havet.
Sedan nystarten av projektet under 2021 har Blekinge Offshore AB fört dialog
med lokala, regionala och nationella intressenter angående projektet och
därigenom funnit att det finns ett stöd för den tänkta etableringen. Detta utgör
också en viktig faktor till att Blekinge Offshore AB har nystartat utvecklingen
av vindkraftsparken Blekinge Offshore.
I tidigare tillståndsprocess genomförde Blekinge Offshore AB allt som
krävdes för en komplett miljökonsekvensbeskrivning. Flera av de då
genomförda utredningarna måste naturligtvis justeras, aktualiseras och
kompletteras men mycket av materialet kan användas även idag. Blekinge
Offshores historia och därmed erfarenhet av området, berörd allmänhet,
organisationer, föreningar med mera, är positivt. Detta, tillsammans med att
vindkraftsparken kan byggas med beprövad fundamentsteknik och anslutas
till befintlig elnätsinfrastruktur, gör att Blekinge Offshore har mycket bra
förutsättningar för en snabb etablering och att därmed reducera
elproduktionsunderskottet i södra Sverige och möjliggöra stabilare och sänkta
elpriser.

Preliminära uppgifter om vindkraftsparken
Total höjd över havsytan [m]

ca 260–330

Rotordiameter [m]

ca 230–300

Navhöjd [m]

ca 145–165

Vattendjup [m]

ca 15–40

Effekt per vindkraftverk [MW]

ca 15–20

Antal vindkraftverk [st]

ca 50–70

Avstånd mellan vindkraftverk [m] ca 1 600–2 300
Vindkraftsparkens yta [km2]

ca 150

Anslutningskorridorens yta [km2] ca 43
Minsta avstånd från land [km]

ca 11 (hanö ca 5)

Årlig elproduktion [TWh]

Upp till ca 4,3

Kablar inom vindkraftsparken [m] ca 100–120
Spänningsnivå internkabelnät
[kV]
Exportkablar till havs [km]

ca 66–132

Spänningsnivå exportkablar [kV]

ca 132–400

Fundament vindkraftverk

Gravitationsfundament

ca 30

Fundament transformatorstation Gravitationsfundament eller
fackverksfundament
Total installerad effekt [MW]

Upp till ca 1 000

Förväntad livslängd [år]

30–35

Blekinge Offshore vindkraftspark
– styrkor och synergier
Nedan listas några av Blekinge Offshores styrkor och de synergieffekter
som en etablering kan medföra:
• Blekinge Offshore är ett kustnära projekt med goda möjligheter att anslutas till befintlig
elinfrastruktur på Stärnöhalvön eller till stamnätet i Hemsjö.
• Blekinge Offshore möjliggör att ny förnybar elproduktion ansluts direkt till elprisområde
Malmö SE4, där underskottet av befintlig elproduktion är som störst.
• Bottenförhållanden samt djupet möjliggör att gravitiationsfundament kan användas, detta
är en beprövad och kostnadseffektiv fundamentslösning för havsbaserad vindkraft, som
därtill ger låg miljöpåverkan vid installation, drift och avveckling.
• Flera närbelägna hamnar som är lämpliga för både installation, drift och underhåll.
• Representanter från den lokala fiskenäringen har informerats och de är fortsatt positiva till
projektet.
• Sölvesborgs kommuns, såväl ledande partier som partier i opposition, har i ett tidigt skede
ställt sig fortsatt positiva till Blekinge Offshores etablering.
• Utredningsområdet ligger inom ett område som sedan 2013 är utpekat av
Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk. Området har fortfarande denna status.
• Naturskyddsföreningen inkluderar Blekinge Offshore i sin rapport om möjliga platser för en
hållbar vindkraftsutbyggnad.

• Energiforsk har konstaterat att lokal elproduktion sänker elpriserna.

• Blekinge läns kustkommuner har området utpekat för energiproduktion i sin gemensamma
Havsplan för Blekinges Kustkommuner som antogs 2019. På kommunnivå har Sölvesborg,
med cirka 90 % av utredningsområdet för vindkraftsparken, inkluderat det i sin översiktsplan
2020.
Karlshamns kommun, med cirka 10 % av utredningsområdet för vindkraftsparken, har inga
utpekade områden för energiproduktion i sitt havsområde. Däremot framgår det i kommunens översiktsplan att de är positiva till vindkraft i exempelvis Blekinge Offshores
utredningsområde

• Ett positivt näringsliv säkrar befintliga samt skapar nya arbetstillfällen.

• Lägre elpriser ger ett näringsliv med positivare syn på investeringar.
• Lägre elpriser ger mer köpkraft åt oss alla.
• Investeringar på tiotals miljarder i regionen skapar arbetstillfällen både
direkt och indirekt.
• Drift och underhåll beräknas skapa ca 100 nya arbetstillfällen lokalt.

Havsbaserad vindkraft
En viktig del i energiomställningen

Klimatförändringar

Klimatförändringar till följd av utsläpp av
växthusgaser är ett reellt hot, där effekterna
redan nu är påtagliga och bedöms kunna bli
katastrofala om inte åtgärder vidtas snabbt.
FN:s senaste klimatrapport (IPCC, 2021) från
augusti 2021 slår fast att målet om maximalt
1,5 graders uppvärmning riskerar att passeras
redan om 10–20 år. Detta kräver snabba
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Mål

EU-parlamentet har satt mål om en utsläppsminskning på 55 % till år 2030. Målen ska
uppnås huvudsakligen genom ökad andel
förnybar energi och energieffektivisering. För
att klara det är målet att 32 % av den totala
energianvändningen inom EU ska komma från
förnybara energikällor år 2030. I tillägg har
Sverige ett nationellt mål om en 100 %
förnybar energiproduktion till år 2040.

Stort behov av el

Efterfrågan på energi ökar såväl i Sverige som
i andra länder. Enligt prognoserna väntas det
svenska behovet av el bli minst dubbelt så stort
inom 20 år. Fossil energi ska bytas ut mot grön
el inom både industri- och transportsektorn.
Den ökade elektrifieringen och klimatomställningen kräver en kraftig utbyggnad av
elproduktionen.

Vindkraftens klimatnytta

Vindkraft har en viktig roll för att kunna nå
klimatmålen och klara den energiomställning
som krävs för att säkra vår elförsörjning.
Enligt en rapport från nätverket Vindkraftens
Klimatnytta skulle vindkraftsutbyggnaden
kunna minska klimatutsläppen avsevärt. När
den ökade elproduktionen från vindkraft
ersätter kol- och gaskraft i våra grannländer,
eller används för elektrifiering av transportsektorn och industrin i Sverige, kan de årliga
utsläppen av koldioxid minska med omkring
27 miljoner ton. Det motsvarar drygt hälften
av Sveriges territoriella utsläpp på 53 miljoner
ton år 2017.

Regionens behov

Det regionala näringslivet har ett stort behov
av konkurrenskraftig el för att behålla
konkurrenskraften och möjligheten att
utveckla sina verksamheter i den pågående
elektrifieringen av samhället. Elprisområde
Malmö (SE4) har ett underskott på
elproduktion som varit oförändrat sedan 2009
(ca 15 TWh). Elproduktion behöver i större
utsträckning ske där förbrukningen finns på
grund av begränsad överföringskapacitet från
norr till söder samt ökad elanvändning i norr.

VINDKRAFTENS KLIMATPÅVERKAN
Vindkraft är bland de kraftslag som har lägst växthusgasutsläpp sett ur ett
livscykelperspektiv. De växthusgasutsläpp som genereras är vid tillverkning
av själva anläggningen. Det genomsnittliga livscykelutsläppet av koldioxid för
vindkraft ur ett nordeuropeiskt perspektiv är cirka 13 gram koldioxid per
producerad kilowattimma.
Efter cirka 4–6 månaders drift har ett modernt vindkraftverk producerat lika
mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Livscykelanalyser visar att
energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av
ett vindkraftverk motsvarar cirka 1 % av dess energiproduktion under
livslängden.

En vindkraftspark till havs
Omfattning och utformning

Navhöjd

Totalhöjd

Rotordiameter

De vindkraftverk som
är vanligast idag är
tre-bladade
horisontalaxlade vindkraftverk. Ett havsbaserat vindkraftverk
består av maskinhus
(nacelle), nav med
rotorblad och torn som
monteras på ett
fundament.

Den planerade verksamheten består av ca 50–70 vindkraftverk, monterade på
gravitationsfundament. Vindkraftverken kopplas ihop via ett internkabelnät inom
parkområdet och ansluts till en eller flera transformatorstationer för vidare export av den
producerade elen.
Exportkablarna tas sedan iland och kopplas in till landbaserade transformatorstationer för
anslutning till region- och stamnät. En schematisk figur av utformningen av en havsbaserad
vindkraftspark inklusive exportkablar och landtagning framgår av figuren nedan. Den
förväntade livslängden för den planerade vindkraftsparken är 30–35 år.

Vindturbin

Den tekniska utvecklingen för havsbaserad vindkraft har gått fort, och utvecklingen
förväntas gå fort även de kommande åren. I projekt med byggstart runt år 2025-2030
bedöms vindkraftverk med en installerad effekt på ca 15-20 MW och med
rotordiametrar på ca 270–300m vara de största som kan etableras.
Antalet vindkraftverk, vindkraftverkens positioner samt vindkraftverkens slutliga dimensioner kommer att utredas och justeras under kommande projektutveckling, dels
utifrån de förutsättningar som finns inom utredningsområdet och som fortlöpande
undersöks, dels utifrån de förutsättningar för elnätsanslutning som utreds parallellt.
Slutligt val av vindkraftverk är möjligt först när utredningar gällande bland annat
bottenförhållanden, fundamentsalternativ, havs- och vattenförhållanden,
miljökonsekvensutredningar, vindresurs med mera har genomförts.

Landfäste
Markkabel

Transformatorstation

Nedgrävd exportkabel

Schematisk bild över en vindkraftpark till havs med alla olika delar som omfattas.

Fundament

Projektet är reducerat

– men elproduktionen är fortsatt av betydande storlek
Blekinge Offshore är med sin nystart inom samma geografiska område ett unikt projekt. Flera åtgärder har gjorts för
att underlätta samverkan med andra intressen i området. Jämfört med tidigare har exempelvis Blekinge Offshores
utformning och omfattning reviderats, dels utifrån totalförsvarets intressen, dels utifrån den snabba
teknikutveckling som skett i vindkraftsbranschen de senaste tio åren.
Antalet vindkraftverk inom utredningsområdet för vindkraftsparken har reducerats med ca 90 %. Vindkraftverken
är nu högre och avstånden mellan verkan har mer än dubblerats. Dessutom har utredningsområdet för vindkraftsparken förminskats med över 30 %. Minskningen har gjorts av områdets östra delar för att begränsa intrånget i
Försvarsmaktens påverkansområden och riksintressen. Vidare är utredningsområdet utpekat som riksintresse för
energiproduktion. För en jämförelse mellan tidigare och nuvarande utredningsområde för vindkraftsparken se
figurerna nedan.
Blekinge Offshores möjliga årliga elproduktion på 4,3 TWh motsvarar nästan en tredjedel av det rådande
elunderskottet i elprisområde Malmö. Trots reduceringen av vindkraftsparken är alltså elproduktionen från
Blekinge
EgenskapOffshore fortsatt av stor betydelse.

Det tidigare utredningsrområdet från 2009.

Det nya utredningsområdet från 2022.

Hur allmänheten kan påverkas av
vindkraftsparken
Blekinge Offshore bedöms enligt miljöbalken kunna leda till miljöeffekter på olika aspekter av den marina naturmiljön och ävenpå
mänskliga aktiviteter kopplade till den marina miljön, såsom fiske, sjöfart och fritidsaktiviteter. Nedan presenteras ett urval av de
aktiviteter som berör er som allmänhet och som kommer att utredas vidare inför kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
För mer fullständig läsning hänvisar vi till samrådsunderlaget som går att läsa på vår hemsida, blekingeoffshore.se

Fiske

Visuell påverkan

Fiske kommer troligtvis att begränsas i närområdet av
varje enskilt vindkraftverk. Därutöver är det fritt fiske
inom vindkraftsparken.

Visuell påverkan är svårast att definiera eftersom det
är individuellt vad man tycker om att se roterande
vindkraftverk. Det vi som projektörer kan göra är att
genom välgjorda fotomontage åskådliggöra hur parken kan komma att se ut.

Buller

Egenskap

Ljudutbredningen från vindkraftsparken kommer
med god marginal att ligga under Naturvårdsverkets
gällande gränsvärde för buller från vindkraftverk vid
bostad, vilket ligger på 40 dB.

Skuggor
Skuggor kan upplevas av det mänskliga ögat på avstånd upp till ca 2 km. Vindkraftsparkens kortaste avstånd till land är Hanö och är då ca 5 km.

Turism och friluftsliv
Vindkraftsparken kommer följa de riktlinjer och lagar som finns för markering av vindkraftverk till havs
samt följa de villkor som ställs i ett kommande tillstånd. Vår avsikt är att parken ska hållas så öppen
som möjligt för fritidstrafik. Avstånden mellan vindkraftverken är mellan 1,5 - 2,3 km.

Detta har vi gjort från ett flertal väl valda platser vilka
vi anser vara mest berörda längs med Hanöbuktens
kust. På vår hemsida finns dessa fotomontage att studera, där finns även information om vilka avstånden
är till respektive fotopunkt. Den visuella påverkan
kommer att utredas vidare i kommande MKB.

