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1. Förord och läsanvisningar

Sweden Offshore Wind AB (nedan Sweden Offshore) planerar en vindkraftspark på Kriegers Flak, ett område i södra Östersjön utanför Sveriges
territorialgräns, ca 30 km söder om Trelleborg. Parken består av 128 verk
med en sammanlagd effekt av 640 MW.
Detta dokument är ett utkast till en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) enligt 6 kapitlet Miljöbalken (MB).
Enligt MB 6 kap 7 §, skall en MKB innehålla följande information:
• Icke-teknisk sammanfattning
• Beskrivning av verksamheten (lokalisering, utformning, omfattning m.m.)
• Redovisning av alternativa platser och alternativa utformningar
• Beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten inte kommer till stånd
• Beskrivning av påverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen
med mark och vatten
• Beskrivning av åtgärder för att minska påverkan
Syftet med en MKB är att identiﬁera och beskriva de direkta och indirekta
effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor,
djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på
annan hushållning med material, råvaror och energi.
Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter
på människors hälsa och på miljön.
MKB-arbetet är en process. Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram och sätts ihop bit för bit, alltefter att synpunkter
och information inhämtas.
Detta dokument utgör underlag för utökat samråd, vilket kan kategoriseras som steg två i den här processen. Då vindkraftsparken respektive
kabeldragningen är av olika natur utförs två separata samrådsprocesser för
dessa två ”delmoment”. Det utökade samråd som detta dokument utgör
underlag för avser endast själva vindkraftsparken, inte kabelanslutningen
till elnätet.
Viss information om kabeldragningen ingår ändå i detta dokument.
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Läsanvisningar
I dokumentet förekommer ett antal faktarutor. Dessa är avsedda som
fördjupningsinformation för dem som anser ämnet vara särskilt intressant.
Faktarutorna måste inte läsas för att förstå övrig text.
I dokumentet refereras ofta till undersökningar utförda på uppdrag
av företagsgruppen på den tyska sidan av Kriegers Flak. Anledningen till
att undersökningar utförts på denna plats är att företagets moderbolag
planerar en vindkraftspark även här (Kriegers Flak I). Då förhållandena
i de ﬂesta sammanhang är likvärdiga på båda sidor om Kriegers Flak kan
resultatet av dessa undersökningar även användas för att beskriva förhållandena på den svenska sidan (Kriegers Flak II).
Fotnoterna återﬁnns sist i dokumentet.
Kapitel 2 innehåller en utförlig sammanfattning av dokumentet. Kapitlet
läses med fördel innan resten av dokumentet för att underlätta en helhetssyn.
I kapitlet Bakgrund, kapitel 3, redogörs för målet för Sveriges energipolitik samt för fördelarna med vindkraft och det planerade projektet. I detta
kapitel presenteras även företaget Sweden Offshore samt den utredningsgrupp som varit med och tagit fram detta dokument.
Kapitel 4, lagstiftning, behandlar de allmänna hänsynsreglerna i MB och
de juridiska delmomenten i processen.
Här återﬁnns även en sammanfattning av det tidiga samrådsförfarande
som genomförts.
Kapitel 5 innehåller en beskrivning av själva vindkraftsanläggningen (antal
verk, positionering, teknik m.m.), projektets olika faser (undersökning,
anläggning, drift och avveckling) samt dess fysiska påverkan på omgivningen (t.ex. buller och vibrationer). Detta kapitel undersöker inte konsekvenserna av den påverkan som kommer att inträffa utan innehåller endast
en faktisk beskrivning.
Kapitel 6 innehåller samma moment som kapitel 5 men hänvisar till kabeldragningen i stället för vindkraftsanläggningen.
Kapitel 7 innehåller en preliminär kalkyl av kostnaderna för att anlägga
parken.
Kapitel 8 redovisar den tidplan som gjorts upp för projektets olika delmoment.
Kapitel 9 beskriver de alternativa lokaliseringar som undersökts och förklarar varför Kriegers Flak har ansetts vara det bästa alternativet.
Även de olika kabeldragningsalternativen som har undersökts
presenteras här.
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Kapitel 10 redogör för de olika alternativ som övervägts beträffande
parkens utformning och omfattning.
Nollalternativet, d.v.s. hur situationen kommer att utvecklas på sikt om
vindkraftsparken inte kommer till stånd, behandlas i kapitel 11.
Kapitel 12 har vi benämnt områdesbeskrivning. I detta kapitel redogörs
för förhållandena på den utsedda platsen.
Här behandlas ämnen som botten-, vind-, vatten- och isförhållanden,
förekomsten av djur och växter samt kulturmiljö och landskapsbild. Även
områdets betydelse för ﬁske, sjöfart, rekreation och utvinning av naturresurser behandlas i detta kapitel.
Risker och säkerhet behandlas i kapitel 13. Här behandlas bl.a. risker för
omgivningen p.g.a. fartygskollision eller tekniska fel hos vindkraftverken
samt de risker kraftig isbildning i Östersjön kan medföra för fundamenten.
Kapitel 14 beskriver och bedömer de miljökonsekvenser som kan uppkomma p.g.a. vindkraftsparken.
Kapitlet utgår från det som berörs (t.ex. människor, djur och sjöfart)
och beskriver sedan på vilket sätt påverkan sker (t.ex. genom buller och
vibrationer). Efter detta görs en bedömning av graden av påverkan. För
att bedömningarna ska bli konsekventa och för att läsaren lättare ska förstå
vad som föranlett bedömningarna, redovisas även de bedömningsgrunder
som använts. Bedömningsgrunderna har tagits fram av WSP.
Kapitel 15 redogör för väntade konsekvenser av kabeldragningen.
En samlad bedömning av projektet utförs i kapitel 16. Kapitlet är indelat
i effekter på global, regional och lokal nivå. På lokal nivå är effekterna
uppdelade i anläggnings-, drift-, och avvecklingsfasen.
Kapitel 17 innehåller en källförteckning.
Kapitel 18 innehåller förkortningar och förklaringar.
Kapitel 19 innehåller en förteckning över bilagorna.
Själva bilagorna återﬁnns i ett separat dokument.

Sammanfattning
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2. Sammanfattning
Inledning
Sverige är behov av ny elproduktion och denna ska
enligt 2 kap. 5 § MB i huvudsak baseras på inhemska
och förnybara energikällor. Enligt riksdagens planeringsmål för vindkraft ska Sverige producera 10 TWh
vindkraft år 2015. För att detta mål ska kunna uppnås
är det viktigt att större havsbaserade vindkraftanläggningar kommer till stånd.
Sweden Offshore Wind AB affärsidé är att projektera vindkraftsanläggningar till havs. Företaget,
som grundades år 2002, är svenskt och ägs av de två
tyska företagen WPD AG och Wind-Projekt GmbH.
Inom företagsgruppen ﬁnns det 12 års erfarenhet
av vindkraft och de har sammanlagt byggt ﬂer än
440 vindkraftverk. WPD och Wind-Projekt planerar
även en vindkraftspark på den tyska sidan av Kriegers Flak och en tillståndsansökan, inklusive MKB,
har redan skickats in till tyska myndigheter. Alla
erforderliga undersökningar för den tyska parken
har således redan utförts och då förhållandena på de
båda platserna i de ﬂesta sammanhang är likvärdiga
(avståndet mellan de båda parkerna är 2 km) kan
kunskapen från dessa även användas för projektet på
den svenska sidan.
Omfattning och lokalisering
Det av Sweden Offshore Wind planerade projektet
avser att skapa en vindkraftspark med 128 verk med
en effekt av 5 MW vardera. Parken skulle kunna producera 2,1 TWh, vilket utgör drygt 20 % av riksdagens planeringsmål för vindkraft.
Det utsedda området är lokaliserat på den nordöstra delen av Kriegers Flak, en upphöjning i södra
Östersjön ca 30 km söder om Trelleborg. Området
ligger utanför Sveriges territorialgräns men innanför
Sveriges ekonomiska zon, där den gränsar till Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner.

Verken kommer att placeras i ett vattendjup på
mellan 16 och 39 meter. Avstånden mellan verken
kommer att uppgå till 575 respektive 900 meter.
Alternativa lokaliseringar
Statens energimyndighet har pekat ut sju områden
som är tänkbara för vindkraft. De utpekade områdena är Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund,
Norra Midsjöbanken, Södra Midsjöbanken, Hoburgs
bank och Finngrunden och dessa har undersökts och
jämförts med Kriegers Flak. De faktorer som undersökts är bl.a. vattendjupet, områdets omfattning,
avståndet till kusten, bottenförhållandena samt huruvida området innefattas av miljörestriktioner. Sex
av energimyndighetens sju alternativ har valts bort
på grund av hänsyn till de stora naturmiljöintressena
i områdena. Det sjunde alternativet, Finngrunden,
har främst valts bort på grund av de problematiska
isförhållandena på platsen.
Området vid Kriegers Flak hyser inga skyddade
arter och har inga särskilda miljövärden. Det går inte
heller några farleder genom området. Området ligger
på största möjliga avstånd från land, vilket gör att påverkan på landskapsbilden från land sett blir minimal,
och det är stort nog för en vindkraftspark i planerad
storlek. Vindförhållandena på platsen är mycket
goda. Kriegers Flak har även utsetts av Boverket till
en av de två mest lämpliga platserna för storskalig
vindkraftsetablering i Sverige1.
Parken kan samordnas med den vindkraftspark på
tyska sidan av Kriegers Flak som planeras av företagsgruppen.
Teknisk beskrivning
Verkens totalhöjd förväntas bli ca 145 meter. Av dess
145 meter kommer tornet att vara ca 85 meter högt
och rotorbladen ca 60 meter långa. Tornets diameter
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kommer att bli ca 5 meter.
Vindkraftverken kommer att utmärkas i enlighet
med Sjöfartverkets och Luftfartsverkets regler. Då
verkens totalhöjd understiger 150 meter kommer inga
blinkande ljus att användas.
Provborrningar har visat att både djupet och bottenmaterialet varierar inom området och på grund av
detta kommer troligtvis ﬂera olika typer av fundament att användas. Tripod-fundament, en trebent
ramkonstruktion av stålrör, är den fundamenttyp som
främst planeras att användas. Andra typer av fundament som kan komma att användas är monopile och
succtionpile. Den sistnämnda fungerar ungefär som
ett uppochnedvänt glas som trycks ned i botten varpå
vakuumet släpps ut.
Anläggningen kommer att byggas i två faser uppdelade på två säsonger (sensommaren/hösten år 2006
och 2007). Installationen tar en till två dagar per verk.
Drifttiden beräknas till 30 år.
Utförda undersökningar
För att få så mycket information som möjligt om
det utsedda området har följande undersökningar
utförts:
1. Undersökningar/studier utförda vid Kriegers Flak
• Förekomst av rastande fågel
• Förekomst av sträckande fågel
• Förekomst av ﬁsk
• Förekomst av bentos
• Förekomst av däggdjur
• Undersökning av hydrograﬁ/
strömningsförhållandena
• Undersökning av siktförhållandena
• Undersökning av sedimentstrukturen
• Undersökning av bottenförhållandena
• Provborrningar
2. Övriga undersökningar/studier
• Ljudutbredning
• Visualisering
• Förutsättningar för nätanslutning
• Riskanalys
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Riskanalysen utfördes för den av företagsgruppen
planerade parken på den tyska sidan av Kriegers Flak.
Undersökningen innefattar dock mycket intressant
information även för projektet på den svenska sidan.
Så har t.ex. isförhållandena och sjöfarten i Östersjön
undersökts. Även vindförhållandena har utretts.
Områdesbeskrivning
Vindförhållanden på platsen är mycket goda. Snitthastigheten har uppmätts till 9,6 m/sek och maxhastigheten till 23,9.
Botten består mest av lera, morän och sten men
även sandpartier förekommer. Växtligheten är mycket
sparsam.
Det ﬁnns inga kända vrak i området och inte heller några naturtillgångar (förutom vindenergi) som
skulle kunna utvinnas.
26 olika ﬁskarter har observerats, de vanligaste är
sill och torsk. De kommer att utredas huruvida det
utsedda området utgör ett födo-, lek- och/eller uppväxtområde för ﬁsk.
Enstaka tumlare, gråsäl, knubbsäl och vikare tros
ibland passera området men inget däggdjur har hittills observerats på platsen.
Området har inte någon särskild betydelse för
sjöfåglar. Detta beror främst på det stora djupet.
Inga farleder går genom området men området
har betydelse för ﬁskenäringen.
Förväntade miljöeffekter
Vindkraftsparken kan medföra olika miljöeffekter.
Dessa effekter kan uppkomma såväl under anläggnings- och driftskedet som under avvecklingsskedet.
Viktiga effekter är de som kan uppkomma på grund
av buller och vibrationer, elektromagnetiska fält samt
ljus, skuggning och reﬂexer. Även risken för utsläpp
och föroreningar, ändrade sedimentationsförhållanden, fåglars kollision med verken samt risken för
påverkan på hydrograﬁ, eventuella fornlämningar
och landskapsbilden har undersökts. Flera möjliga
problem har identiﬁerats och behovet av ytterligare
undersökningar beträffande påverkan på ﬁsk och
på strömningsförhållandena har fastställts. Det är
dock viktigt att påpeka att området inte innefattar
några särskilt skyddade värden eller arter och att den
påverkan som kan komma att uppkomma på grund
av parken därför aldrig kan anses bli stor.
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Nedan sammanställs de miljöeffekter som förväntas uppkomma under de olika skedena.
Anläggningsskedet
Buller och vibrationer från arbetsfartyg och från
grundläggningsarbetena kan skrämma ﬁsk och
däggdjur. Då anläggningsfasen är begränsad i tiden
bedöms påverkan bli liten.
Viss bottenyta kommer att tas i anspråk av fundamenten och denna plats försvinner således som
uppehållsyta för bottenlevande djur. Fundamenten
bildar dock en sekundär hårdbotten som till stora
delar kompenserar förlusten.
Grumling och förändrad sedimentation kan leda
till att växter, makrozoobentos, ﬁskrom och yngel
blir övertäckta. Detta kan leda till nedsatt tillväxt eller
i värsta fall död. Grumligt vatten kan leda till habitatförändringar för mobila arter. Hur mycket sediment
som rörs upp vid anläggningsarbetena beror på
bottenförhållandena. Undersökningar utförda under
muddringsarbetena vid Göteborgs infart har visat
att effekterna av grumling och sedimentation blivit
mycket mindre än de ﬂesta forskare utgått ifrån. Påverkan vid anläggningsarbetena är begränsad i tiden
och det ﬁnns inga skyddsvärda arter eller biotoper i
området. Påverkan p.g.a. grumling och sedimentation bedöms preliminärt därför i detta fall bli liten.
Driftskedet
Parken kommer att påverka landskapsbilden men
upplevelsestörningen på land bedöms som ringa då
parken under dagtid sällan kommer att vara synlig
från kusten. Nattetid kommer belysningen inte att
synas till land. På närmare avstånd kommer vindkraftverken att dominera landskapet. Från förbipasserande
båtar blir påverkan på landskapsbilden därmed stor.
Buller från vindkraftverken kommer inte heller att
nå land.
Det ﬁnns en risk för att fåglar kolliderar med
vindkraftverken. Konsekvenserna bedöms som ringa
eftersom att få fåglar (inga skyddade arter) uppehåller
sig i området och eftersom att undersökningar visat
att fåglar väjer för havsbaserade vindkraftverk.
Det ﬁnns en risk för att fartyg kolliderar med vindkraftverken. Risken för detta har beräknats till en på
1 782 år, vilket är den lägsta siffran som hittills uträknats
för en offshore vindkraftspark. Vid en olycka skulle de

negativa konsekvenserna dock kunna bli stora.
Det ﬁnns inte tillräcklig kunskap om ﬁskars reaktioner på undervattensljud från vindkraftverk. Ljuden
skulle kunna leda till att ﬁskarna undviker området
men även en tillvänjningseffekt är möjlig.
Om ﬁskeförbud/marint reservat inrättas inom
området kan detta få mycket positiva effekter för
ﬁskebeståndet. Detta förutsätter dock att ﬁsken inte
undviker området p.g.a. buller.
Ett ﬁskeförbud skulle vidare få negativa effekter på
yrkesﬁsket på kort sikt men positiva effekter på lång
sikt (bl.a. genom en så kallad spill-over effekt).
Vindkraftverken kan påverka strömningsförhållandena och detta skulle kunna få negativa konsekvenser
för salt- och syrehalten i Östersjön. Ändrade strömningsförhållanden kan även leda till förändrad sedimentation. Risken för att vindkraftverken påverkar strömningsförhållandena nämnvärt är dock troligtvis liten.
Avvecklingsskedet
Under avvecklingsfasen blir påverkan likartad den
under anläggningsfasen. Skillnaden är att det troligtvis uppkommer mindre buller, vibrationer och
sedimentation då den delen av fundamenten som
beﬁnner sig i botten kommer att lämnas kvar. Även
kablarna kommer troligtvis att lämnas kvar.
Inte heller under denna fas riskerar någon skyddad
art eller biotop att påverkas negativt.
Anslutning till elnätet
Anslutningen planeras att ske i två faser. I fas 1 ansluts
340 MW till anslutningspunkten Trelleborg Nord
och i fas 2 ansluts 300 MW till anslutningspunkten
Arrie. Nätanslutningen genomförs med 4 stycken
trefas sjökablar och 4 stycken trefas landkablar, alla
växelström. Kablarna kommer att förläggas ca 0,8
meter ner i havsbotten. På land kommer markledningar att användas.
Eftersom ﬂera länder vill bygga elektriska förbindelser ut till Kriegers Flak området ﬁnns det dock en
stor möjlighet att bättre utnyttja den samlade investeringen, nämligen genom att möjliggöra eltransmission länderna emellan. Ett förslag är att denna aspekt
tas i beaktande i framtida överväganden och att
potentialen härför analyseras närmare.

Bakgrund
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3. Bakgrund
3.1. Behov av ny elproduktion
Enligt prognoser från Statens Energimyndighet
kommer efterfrågan på el på den svenska marknaden att fortsätta att öka i samma takt som den gjort
de senaste tio åren. Om inte Sverige skapar förutsättningar för ny elproduktion kommer den ökade
efterfrågan leda till att Sverige även fortsättningsvis
tvingas vara nettoimportör av el. Enligt Nordels
prognoser kommer den största importen ske från
Danmark och Finland, vilket till stor del innebär
import av fossilkraft.
Den svenska energipolitikens mål är att på kort
och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi
på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor (prop.
2001/02:143). Energipolitiken skall skapa villkoren
för en effektiv och hållbar energianvändning och en
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg
negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt
underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt
samhälle.
En ökad efterfrågan på el, i kombination med den
planerade avvecklingen av kärnkraften, medför ett behov av ny miljövänlig energiproduktion för att kunna
uppfylla dessa mål.

3.2. Varför vindkraft
Enligt 2 kap. 5 § MB ska ny elproduktion i huvudsak
baseras på inhemska och förnybara energikällor.
Vindkraft är en oändlig energikälla som är utsläppsfri och som inte kräver några bränsletransporter. Vindkraften är reversibel, d.v.s. den kan lätt tas
bort efter avslutad drift varpå miljön kan återställas.
Då vindkraft används som energikälla uppfylls direkt
eller indirekt de ﬂesta av de 15 nationella miljökvalitetsmålen, t.ex. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,

Bara naturlig försurning, God bebyggd miljö, Hav i
balans samt Levande kust och skärgård.
Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för
tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av
ett vindkraftverk motsvarar ca 1 % av dess energiproduktion under dess livslängd. Detta innebär att ett
modernt vindkraftverk placerat i ett bra vindläge har
producerat lika mycket energi som det går åt för dess
tillverkning redan efter 4 månaders drift (SOU 1999:
75, s. 246).
I Tyskland, Danmark och Holland utgör vindkraftsproduktionen en betydande del av den sammanlagda energiproduktionen.
I Sverige har vindkraften byggts ut kraftigt sedan
slutet av åttiotalet men trots detta uppgår produktionen endast till 0,6 TWh/år. Såväl allmänheten som
regeringen är dock positivt inställda till en fortsatt
utbyggnad av vindkraften.
Som planeringsmål för utbyggnad av vindkraften
har riksdagen fastställt 10 TWh för en tidsperiod på
10–15 år (Prop. 2001/02:143).

3.3. Varför detta projekt
Havsbaserad vindkraft, så kallad offshore vindkraft, är
ett relativt nytt teknikområde. I Sverige restes det första havsbaserade vindkraftverket år 1997. I dag ﬁnns
offshoreanläggningar på fyra platser i Sverige, Yttre
Stengrund, Näsudden, Lillgrund och Utgrunden.
Fördelen med att bygga vindkraft till havs är framförallt att det blåser mycket mer till havs jämfört med
på land. Havsbaserade vindkraftverk får också mindre
påverkan på landskapsbilden då de kan placeras långt
ifrån närmaste bebyggelse. Vindkraftsparker till havs
medför även den fördelen att större anläggningar kan
byggas. Detta beror på att transporten av t.ex. stora
rotorblad blir enklare sjövägen.

BAKGRUND

Den av Sweden Offshore planerade parken på
Kriegers Flak ligger i bästa möjliga vindläge och på
största möjliga avstånd till land.
Platsen ligger inom ett område av riksintresse
för ﬁsket men i övrigt ﬁnns det inte några särskilt
skyddsvärda arter eller dylikt på platsen och det ﬁnns
inte heller några planer på att använda området till
något annat.
En etablering av vindkraftsparken skulle kunna
bidra till att uppfylla svensk energipolitiks mål. Med
128 vindkraftverk på 5 MW skulle 2,1 TWh kunna utvinnas, d.v.s. drygt 20 % av riksdagens planeringsmål.
Uppförande av parken skulle även innebära att
Skånes planeringsmål för vindkraft på 2 TWh uppfylls.
2,1 TWh motsvarar årsförbrukningen av hushållsel
för ca 420 000 villor.

3.4. Beskrivning av Sweden Offshore
Wind AB
Uppbyggandet av en vindpark är ett komplext projekt, där teknisk, ﬁnansiell och juridisk verksamhet
måste samordnas. Sweden Offshore är ett nyligen
grundat (år 2002) svenskt företag som förenar mångårig erfarenhet inom just dessa områden.
Företaget ägs av de tyska företagen WPD Wind
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Projekt Development AG (nedan WPD) och WindProjekt GmbH (nedan Wind-Projekt), vilka besitter
gedigen kompetens inom olika delar av vindkraftutbyggnad och drift.

WPD

www.wpd.de

WPD förverkligar projekt inom förnyelsebara energikällor (vind, vatten, sol, jordvärme) och företaget
har hittills projekterat 318 vindkraftverk, av vilka
alla är i drift. Arbetsfältet omfattar det totala
företagsekonomiska och finansiella konceptet. WPD
är initiativtagare till vindkraftsparker och ackvirerar
investerare och kapital. Vidare utvecklar bolaget
företagsstrukturer för de bolag som behöver bildas,
exempelvis för drift av verket och för försäljning av
elen. WPD är för närvrande delaktigt i fem planerade offshore-anläggningar. Företaget fick i september 2003 högsta möjliga betyg i en oberoende
företagsranking (EULER HERMES Ranking). Enligt
undersökningen är WPD betydligt bättre positionerat
än sina konkurrenter. WPD hade från 1997 t.o.m.
årsslutet 2002 fått in kapital om 167 miljoner €.
Sammanlagt har företaget varit delaktigt i projekt
med en investeringsvolym på över 550 miljoner €
och därmed är WPD marknadsledande för placering
av privat kapital i vindkraft.
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WIND-PROJEKT

www.wind-projekt.de

Wind-Projekt är en oberoende ingenjörsfirma som
arbetar med planering, uppförande och teknisk drift
av vindkraftverk och andra regenerativa energisystem.
Sedan starten 1994 har Wind-Projekt ansvarat för byg-

Genom företaget Offshore Ostsee Wind AG projekterar WPD och Wind-Projekt tillsammans ett
offshore-projekt på den tyska delen av Kriegers Flak
(”Kriegers Flak I”). Parken kommer att bestå av
93 vindkraftverk med en sammanlagd effekt av 365
MW och man beräknar att tillstånd kommer att ges
våren 2004.
I Sverige kompletteras vår kompetens av svenska
ingenjörer, jurister och miljökonsulter. Vi samarbetar

gandet av 121 vindkraftverk. För närvarande bygger
Wind-Projekt ett offshore-pilotprojekt utanför Rostock,
Tyskand, som går under namnet ”Breitling”.

även med forskare i Tyskland, vilka har djupgående
ekologiska kunskaper och som använder sig av mycket
utvecklade undersökningsmetoder. Då företagsgruppen redan anlitat tyska forskare för ekologiska studier
i tidigare projekt, tillvaratas dessa kunskaper även i
det här projektet.
Sweden Offshore är oberoende av tillverkare,
vilket gör att vi kan välja den teknik som passar bäst i
varje enskilt fall.

3.5. Beskrivning av utredningsgruppen
Företag

Medarbetare

Sweden Offshore Wind
Wind-Projekt
WPD
WSP Samhällsbyggnad
IfAÖ
NVE HVDC Group

Maria Röske, Achim Berge
Andree Ifﬂänder, Carlo Schmidt
Gernot Blanke, Nils Brümmer
Jan Berglund, Anna Johansson
Jan Kube, Michael George
Peter Christensen, Niels Andersen

Sweden Offshore har ansvarat för den övergripande projektledningen.
Wind-Projekt har bidragit med teknisk kunskap.
WPD har ansvarat för de ekonomiska delarna av projektet.
WSP har väglett och granskat dokumentet samt bidragit med delar av innehållet.
IfAÖ (Institut für Angewandte Ökologie) har undersökt de miljömässiga förhållandena på
platsen samt bistått med allmän kunskap om ﬂora och fauna.
NVE har utrett anslutningsmöjligheterna till elnätet.

Dessutom har dokumentet granskats av marinbiologen Lars-Harry Jenneborg, HydroGis AB.

Lagstiftning
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4. Lagstiftning
4.1. Allmänna hänsynsregler, 2 kap MB
Enligt 6 §, Lag om Sveriges ekonomiska zon, ska
bestämmelserna i 2 kap. MB tillämpas vid prövning
av tillstånd. Kapitlet innehåller följande hänsynsregler
som företag ska ta hänsyn till för att samhället ska
utvecklas i en hållbar riktning:
a) Bevisbörderegeln
b)Kunskapskravet
c) Försiktighetsprincipen
d)Bästa möjliga teknik

b) Kunskapskravet
Denna regel innebär att verksamhetsutövaren ska ha
kunskap om sin verksamhets påverkan på miljö och
hälsa.
Under arbetet med att ta fram en MKB inhämtas
all nödvändig information som behövs för att kunna
avgöra på vilket sätt vindkraftsparken kommer att
påverka miljö och hälsa. Informationen inhämtas
genom ett ﬂertal undersökningar och genom samtal
med berörda organisationer, myndigheter och kommuner, samt med befolkningen i dessa kommuner.
Undersökningarna har utförts av erfarna forskare och
väl ansedda institut.

e) Lokaliseringsprincipen
f) Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
g) Produktvalsprincipen
Nedan beskrivs på vilket sätt Sweden Offshore
beaktat dessa regler vid planeringen av det aktuella
projektet.
a) Bevisbörderegeln
I enlighet med denna regel måste verksamhetsutövaren bevisa att verksamheten bedrivs på ett sätt som
inte påverkar miljö och hälsa på ett alltför negativt
sätt. De konsekvenser som uppkommer för miljö
och hälsa på grund av parken redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Här beskrivs även de åtgärder
som utförs för att begränsa nämnda konsekvenser.

c) Försiktighetsprincipen
Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått
som kan krävas för att hindra negativ påverkan på
människors hälsa och på miljön.
I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för de
mildrande åtgärder som kommer att vidtas för att
begränsa den negativa påverkan.
d) Bästa möjliga teknik
Sweden Offshore är oberoende av särskilda tillverkare
och kommer att välja den teknik som erbjuder den
miljömässigt bästa processen för att uppnå önskat
resultat.

LAGSTIFTNING

e) Lokaliseringsprincipen
Denna princip innebär att den plats ska väljas där
verksamhetens miljöpåverkan blir så liten som möjligt. De olika alternativa platser som har undersökts
redovisas i kapitel 9. Vid val av plats har stor hänsyn
tagits till att undvika områden som är särskilt skyddsvärda ur någon synpunkt.
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g) Produktvalsprincipen
I enlighet med denna princip ska verksamhetsutövaren använda de produkter i sin produktion
som medför minsta möjliga miljöpåverkan. De oljor
som kommer att användas är biologiskt nedbrytbara.
Materialet som används till torn och fundament
kommer så långt det är möjligt att återvinnas.

f) Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Den planerade vindkraftsparken medför en god hushållning med naturresurser då vindenergin på platsen
tillvaratas.

4.2. ÄRENDEGÅNG
Följande ärendegång gäller vid etablering av en vindkraftsanläggning till havs utanför territorialgränsen:
• Inledande kontakter med berörda myndigheter
och lokala intressenter för analys av alternativa
lokaliseringar
• Ansökan om tillstånd enligt 3 § Kontinentalsockellagen för bottenundersökningar
• Tidigt samråd enligt 6 kap. 4 § första stycket MB
• Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
• Underrättelse enligt Esbokonventionen genom
Naturvårdsverket
• Utökat samråd enligt 6 kap. 5 § MB
• Ansökan om rådighet över allmänt vattenområde
för kabeldragning innanför territorialgränsen

• Ansökan om tillstånd enligt Lagen om Sveriges
ekonomiska zon för byggande och drift av vindkraftverk. Enligt 5 § punkt 3 krävs tillstånd av regeringen,
eller den myndighet regeringen bestämmer, för
uppförande och användning i kommersiellt syfte av
anläggningar och andra inrättningar
• Ansökan om tillstånd enligt Kontinentalsockellagen
för kabeldragning inom Sveriges ekonomiska zon
• Ansökan om nätkoncession enligt Ellagen för kabeldragning innanför territorialgränsen
• Ansökan enligt 11 kap. MB om tillstånd till vattenverksamhet för kabeldragning innanför territorialgränsen
• Ansökan om ledningsrätt enligt Ledningsrättslagen
för läggning av elkabel inom enskilt vatten
• Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB avseende skador på naturmiljö vid ledningsdragning inom
enskilt vatten
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4.3. Redogörelse för tidigt samråd
Under december 2002 till och med april 2003 har
Sweden Offshore genomför tidigt samråd med länsstyrelsen i Skåne, berörda myndigheter och kommuner samt med allmänheten i dessa kommuner. Tidigt
samråd har även hållits med yrkesﬁskare verksamma
vid Kriegers Flak, med Sveriges Fiskare Riksorganisation och med Svenska Västkustﬁskarnas Centralförbund. Inför mötena med kommunerna och myndigheterna erhöll deltagarna information om företaget
och om projektet.
De kommuner som Sweden Offshore träffat för
tidigt samråd är Trelleborgs kommun, Kävlinge kommun, Vellinge kommun och Skurups kommun.
Inför de tidiga samråden med allmänheten i de
ovan nämnda kommunerna sattes informationsutställningar upp i varje kommun. Vid utställningarna,
som pågick i ca tre veckor vardera, fanns det ett
informationsblad med en sammanfattning av projektet samt brevlådor avsedda för synpunkter och frågor.
Personal från Sweden Offshore Wind AB fanns vid
i förväg aviserade tillfällen på plats för att svara på
eventuella frågor. Såväl information om utställningarna som om de tidiga samråden aviserades i god tid
och vid upprepade tillfällen i dagspressen.
I och med utställningarna svarade representanter
för företaget på frågor från i huvudsak tre personer.
Informationsutställning, Vellinge kommunhus

Ett litet antal lappar emottogs även i brevlådorna.
De myndigheter som Sweden Offshore haft tidiga
samråd med är Fiskeriverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. I november 2002 skickade Sweden Offshore ut underlag för tidigt samråd till Fiskeriverket
och Sjöfartsverket. De båda verken svarade på denna
information skriftligen. De ofﬁciella tidiga samråden
genomfördes sedan i månadsskiftet mars/april. Efter
förslag från Luftfartsverket hölls ett gemensamt tidigt
samråd med Sjöfartsverket och Luftfartsverket.
Berörda yrkesﬁskare informerades om projektet
vid ett möte i december och senare hölls även ett
tidigt samråd med denna grupp. Vid detta samråd
deltog även representanter från Sveriges Fiskare Riksorganisation och Svenska Västkustﬁskarnas Centralförbund.
Kontakten med yrkesﬁskarna har skett genom
Eva-Lena Olsson och Lennart Kindblom. Yrkesﬁskarna
informerades om det tidiga samrådet genom dessa
två samt genom annonser i Sydsvenska Dagbladet
och tidningen Yrkesﬁskaren.
Försvarsmakten kontaktades i november 2002 per
telefon och myndigheten har preliminärt ingenting
att invända mot parken.
En samrådsredogörelse skickades till Länsstyrelsen
i Skåne län i maj 2003 och i juni 2003 erhölls beslutet
om att den planerade vindkraftsparken medför betydande miljöpåverkan (bilaga 5).

Projektbeskrivning av vindkraftsparken
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5. Projektbeskrivning av vindkraftsparken
Detta kapitel innehåller en beskrivning av själva vindkraftsanläggningen (antal verk, positionering, teknik m.m.), projektets olika faser (undersöknings-, anläggnings-, drift- och avvecklingsskedet) samt dess fysiska påverkan på omgivningen (t.ex. buller och vibrationer).
Kapitlet undersöker inte konsekvenserna av den påverkan som kommer att inträffa utan
innehåller endast en faktisk beskrivning. För konsekvenserna, se kapitel 14.

PROJEKTBESKRIVNING AV VINDKRAFTSPARKEN

5.1. Omfattning
Sweden Offshore planerar att uppföra en vindkraftspark med 128 vindkraftverk med en effekt på 5 MW
vardera. Uppbyggnaden av parken planeras att fördelas på två säsonger. Hur många vindkraftverk som
anläggs i varje fas beror på bottenförhållandena,
typen av fundament som används och på
vilket sätt kabeldragningen genomförs.
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För att utnyttja det begränsade området av grunt
vatten så effektivt som möjligt planeras avstånden
mellan verken till 575 respektive 900 meter (se ﬁgur
nedan).

5.2. Lokalisering
Utredningsområdet är lokaliserat i södra Östersjön på den nordöstra delen av Kriegers Flak.
Kriegers Flaks är en upphöjd klack i havsbotten vars area uppgår till ca 18 km (väst–öst) x 7 km
(nord–syd). På de centrala delarna av Kriegers Flak
uppgår vattendjupet till mellan 16 och 17 meter och
på utkanterna av området till mellan 20 och 25 meter,
vartefter djupet snabbt ökar till över 40 meter.
Kriegers Flak ligger till största delen i Danmark
men sträcker sig även in i tysk och svenskt vatten.
Det utsedda vindkraftsparksområdet ligger utanför
Sveriges territorialgräns men inom Sveriges ekonomiska zon, där denna gränsar till Danmarks och
Tysklands ekonomiska zoner.

Placering av verken
Verken skall resas där vattendjupet inom utredningsområdet är som lägst, vilket innebär ett vattendjup
på mellan 16 och 39 meter. Detta är en förutsättning
för en kostnadseffektiv etablering av vindkraftverken.
Innan verken installeras och tas i drift måste mer detaljerad information om bland annat miljöpåverkan,
ﬁsket, sjöfartens säkerhet, klimatet och vindförhållandena fastställas.
Den exakta positioneringen av de 128 verken avgörs efter att exakta vattendjup och bottenförhållanden har analyserats inom utredningsområdet och mer
information har inhämtats beträffande ﬁsk och ﬁsket.

5.3. Utformning
Den närmaste landmassan i Sverige är Trelleborg
(30 km), i Danmark Mön (34 km), och i Tyskland
Rügen (40 km).
Parkens area är cirka 4,5 km x 12,5 km. Koordinaterna och motsvarande referenspunkter för utredningsområdet redovisas i bilaga 3. De har tagits fram
utifrån tyskt sjökort nr 40; Sund, Hanöbukten och
Pommerska Bukten, skala 1:250 000.

5.3.1. Vindkraftverken
Ett vindkraftverk består av rotor, maskinhus och torn.
Rotorn består av tre ca 60 meter långa blad som är
monterade på ett nav. Då vinden passerar rotorn omvandlas luftens rörelseenergi till ett vridande moment
på huvudaxeln. Genom att reglera bladvinkeln styr
man eluttaget.
Maskinhuset är placerat högst upp på tornet och
rymmer verkets delkomponenter och system, som
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t.ex. verkets rotoraxel, generator och växellåda.
Tornet består av två delar av stål som svetsats samman. Tornets höjd kommer att vara ca 85 meter och
diametern ca 7 meter. Verken kommer således totalt
sett att bli ca 145 meter höga.
Verken som ska användas planeras att ha en effekt
av 5 MW vardera. I dagsläget ﬁnns inget vindkraftverk med en effekt av 5 MW, ett ﬂertal företag arbetar
dock med framtagandet av dylika verk. Vindkraftverkstillverkaren RePower Systems kommer i årsskiftet 2003/2004 ut med en prototyp för 5 MW och
även Nordex har ofﬁciellt talat om att man arbetar
med utvecklingen av 5 MW verk. Diskussioner har
inletts med såväl RePower och Nordex som med
Bonus.
Vid upphandlingstillfället kommer den typ av
vindkraftverk väljas som ger de bästa ekonomiska
förutsättningarna.
Information om potentiella verk som kan komma att användas återﬁnns i bilaga 4. Jämfört med
landbaserade verk skiljer sig havsbaserade verk åt på
ﬂera punkter. Detta beror på att klimatet till havs är
hårdare än det på land (saltvatten, vågor, is) och på
att förutsättningarna är annorlunda (inte lika lätt att
utföra reparationer o.s.v.)

5.3.2. Fundamenten
Fundamentet förankrar vindkraftverket vid havsbotten. För offshoreanläggningar ﬁnns det ﬂera olika
fundament som kan komma att användas. Exempel
på dessa är monopile, tripod och gravitationsfundament.
Monopile

Gravitationsfundament

Tripodfundament

En ny typ av fundament utvecklas för närvarande.
Denna konstruktion kommer att vara ﬂytande, liknande en oljeplattform, och hålls fast med kättingar
(se den vänstra bilden på nästa sida).
I Nordsjön används även så kallade jacketkonstruktioner men dessa kan inte användas i Östersjön
på grund av de här rådande isförhållandena.
Vilket fundament som väljs beror bland annat på
bottenmaterialet, vindkraftverkens tyngd, vattendju-

MODIFIERING FÖR HAVSBRUK
• Installation av ett kompletterande servicekransystem
i turbinhuset för att reducera kostnaden för användning av dyrbar pontonkran.
• Komplettering med en container på arbetsplattformen, cirka fem meter ovanför vattenytan. Denna
innehåller all elektronisk utrustning inklusive transformatorn (690V/20kV) och är hermetiskt tillsluten
för att skydda mot den salta havsluften. Containern
innehåller även ett utrymme för driftspersonalen.
• Komplettering med en stege och ett angöringssystem för att möjliggöra säker angöring och påstigning.
• Grundlig inkapsling av de elektroniska komponenterna i spänningscentralen.

• Behandling med korrosionsskydd. Korrosionsskyddet
är av väsentlig betydelse för livslängden på verken.
Vid avdunstning bildar havsvattnet en skadlig saltvattendimma i de högre luftlagerna. I enlighet med
ISO 12944-2 (1998) kommer därför alla exteriöra
ytor behandlas med korrosionsskydd enligt klass
C5-M. Exteriöra ytor som kan komma i kontakt med
vatten behandlas med klass 1m 2/high. Interiöra ytor
som kommer i kontakt med utomhusluft kommer
att korrosionsskyddas enligt klass C4 och interiöra
ytor som inte kommer i kontakt med utomhusluft
kommer att korrosionsskyddas enligt klass C3.
• Alla försörjningssystem, t.ex. oljepumparna, är
redundanta, vilket betyder att de finns i dubbel
upplaga.
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Halbtaucher

pet och kostnaderna. Provborrningar har utförts och
med hjälp av dessa har företaget Kvaerner Warnow
Werft/OTP utfört beräkningar som har använts för
dimissionering av fundamenten.
Dessa beräkningar resulterade bl.a. i ritningarna
ovan.
Då bottenförhållandena och djupet varierar i det
aktuella området kommer ﬂera olika typer av fundament att behöva användas.
På grund av att vattendjupet på de största delarna
av det planerade området är 20 meter och mer kommer troligtvis främst så kallade tripod-fundament att
användas. Tripod-fundament är en trebent ramkonstruktion av stålrör som har sitt ursprung i dom lätta
och prisvärda trebenta oljeplattformarna som används
i små oljefält. Pelaren under tornet är förbunden med
en ram av stålrör som sprider belastningen på tre stålpelare. Dessa pelare kommer att tryckas 20–30 meter
ner i botten, det exakta djupet avgörs av bottenförhållandena.

Tripod

Tripodfundament (Ramboll/DK)
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För att minska ljudspridningen och för att öka
tyngden från verken under vattnet kan stålrörsramen
fyllas med sand.
Fundamenten förankras i havsbotten med hjälp
av smala stålrör (upp till 3 meter i diameter vid torn
med ca 7 meter i diameter) som sitter i hörnen av
fundamenten.
Även fundamenten ska behandlas med korrosionsskydd.
På de ställen botten endast består av sand kommer troligtvis succtionpile att användas. Detta är en
konstruktion som fungerar som ett uppochnervänt
glas som trycks ner ca 6–10 meter i botten varpå
vakuumet sugs ut. Fördelen med denna konstruktion
är att verken kan monteras på fundamentet på land
vartefter hela konstruktionen bogseras ut ﬂytande på
vattnet.

5.4. Utmärkning av vindkraftverken
Följande kommer att iakttas:
• Sjöfartens märken och fyrar får inte skymmas eller
begränsas i synlighet (identiﬁeringen av dem får
inte påverkas).
• Vindkraftverken märks ut i enlighet med sjöfartens
regler. Verksamhetsutövaren ansvarar för kostnaderna för inköp, installation, drift och underhåll av
dessa markeringar.

• Under anläggningsfasen kommer området markeras
med lysbojar där det är nödvändigt. De arbetsfartyg
som kommer att beﬁnna sig i området skall förses
med AIS (automatiskt identiﬁkationssystem).
Den exakta utmärkningen av parken avgörs av
Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Vid det tidiga
samrådet med dessa myndigheter har det meddelats att den exakta utmärkningen först kommer att
fastslås då placeringen av verken samt höjden av
dessa är 100 % fastlagda. Utmärkningen kommer att
utformas i samråd med tyska myndigheter så att de
närbelägna parkerna får samma utseende.

5.5. Beskrivning av projektets olika faser
5.5.1. Undersökningsskedet
Ett ﬂertal undersökningar har redan utförts (se kap
17.1) och de viktigaste sammanfattas här. Ytterligare
undersökningar planeras för närvarande. Dessutom
väntas resultatet av ett antal undersökningar utförda
under sommaren och hösten 2003 komma under
november 2003.
a) Geologiska undersökningar
För att få information om hur botten ser ut idag,
d.v.s. för att fastställa status quo, har bottenytan undersökts med sidescan sonar. För att erhålla information om sedimentskiktning och avstånd till fast berg
har även boomer använts.2

• Vindkraftverken märks så att all eventuell förväxling med sjöfartsmärken utesluts. Detta kan ske
genom målning med reﬂexfri färg och genom
indirekt ljussättning (spotlight).
• Vindkraftsparkens hörn märks ut med belysning.
15 meter över högsta vattenståndslinjen kommer
fyrljus, namn och spotlights monteras. (ﬂash eller
interuption (2) eller interuption (3) b. 5 sm).
• Tornen målas gula upp till 11 meter över medelvattenståndet.
• Hörnpositionerna förses med racon för att markera passager genom parken samt parkens början
och slut.
• Ytterkanten på parken markeras med gult blixtljus,
belysning och nummer.

För att kunna välja ut passande form av fundament
samt för att kunna dimensionera fundamenten rätt
har provborrningar genomförts.
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b) Biologiska undersökningar
Omfattande undersökningar har skett och sker med
ﬂyg, båt och dykare.

Här utreds förekomsten av makrozoobenthos
(d.v.s. bottenlevande djur) ﬁsk, däggdjur och växlighet i området. Även förekomsten av sträckande och
rastande fågel i området har utretts.
c) Undersökning av strömningsförhållandena
Strömningsförhållandena på platsen kommer att undersökas. Ett expertutlåtande om de generella strömningsförhållandena i Östersjön har redan inhämtats.
d) Meterologiska undersökningar
Vindstyrka, förekomst av is, vattentemperatur, salthalt m.m. har undersökts.
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5.5.2. Anläggningsskedet
På grund av den rådande vattendjupsvariationen
kommer troligtvis främst så kallade ”tripod-fundament” att användas som fundament till vindkraftverken. Pelaren under tornet är förbunden med en ram
av stålrör som sprider belastningen på tre stålpelare.
Dessa pelare kommer att tryckas upp till 30 meter ner
i botten. Ytan på fundamenten kommer att behandlas med ett ytskikt som är giftfritt och biologiskt
nedbrytbart.
Den tekniska utvecklingen beträffande montering
av vindkraftverk går mycket snabbt framåt. Troligtvis
kommer man snart att kunna bygga ihop hela verken
på land och sedan frakta ut verken på stora specialfartyg. Ett fartyg för frakt av 2,5 MW turbiner är redan
under konstruktion. Då denna teknik är kostnadseffektiv och mindre tidskrävande kommer den att
användas om det är möjligt.
Om detta alternativ inte ﬁnns tillgängligt vid anläggningstidpunkten kommer anläggningsskedet att
se ut på följande sätt:
Verkens olika delar byggs på land och monteras
sedan ihop så långt det är möjligt.
Följande fyra huvuddelar monteras sedan ihop till havs:
• Övre delen av tornet
• Nedre delen av tornet
• Turbinhus
• Rotor och rotorblad
Delarna fraktas ut på pontoner och lyfts upp med
kranar.
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Installationen tar vanligtvis en till två dagar per
verk men är beroende av sjögången och väderförhållandena.
Installationen kommer att delas upp i två etapper.
Anledningarna till detta är två. För det första så kan
man då undersöka effekterna på miljön av den första
fasen för att se om det inträffat något oväntat. För
det andra så är det naturligt att dela upp kabelanslutningen i två delar då drygt 300 MW kan kopplas till
vardera transformatorstation i parken (läs med om
detta i rapporten ”Elektrisk integrering av Kriegers
Flak II i det Sydsvenska elnätet”, bilaga 8).
När byggfasen inleds kommer området samt en
säkerhetszon på 500 meter att spärras av. Säkerhetszonen kommer att kvarstå under hela driftperioden.
5.5.3. Driftskedet
Vindkraftverken fungerar helt automatiskt och
producerar elektricitet i vindhastigheter mellan 3,5
m/s och 30 m/s. Blåser det 30 m/s eller mer ändras
rotorbladens lutning till 0 grader och verket stannar
tills vinden minskar.
Vindkraftverken kommer att kontrolleras genom
fjärrövervakning. Det kommer att ﬁnnas ett system
som tidigt identiﬁerar problem och som avger varningssignaler. Flera ingrepp, t.ex. att slå av eller på ett
verk, ska kunna göras från land. Informationsutbytet
planeras ske genom en glasﬁberkabel som integreras i
huvudkabeln och genom satellit.
All driftdata registreras på en ledningscentral på
land. Ledningscentralen är alltid bemannad. Följande
kommer att övervakas:
• Vindkraftverken
• Infrastrukturen (kabel, fundament)
• Nautiska säkerhetsanordningar
• Flygsäkerhetsanordningar (kontroll av att lamporna
fungerar m.m.)
Dessutom kommer en allmän övervakning att ske av
transformatorstationen som registrerar storm, brand
och dylikt.
Övervakningssystemet i ledningscentralen måste
kunna avgöra var en eventuell skada inträffar och hur
omfattande den är.
Genom denna konstanta övervakning ska fel/

problem snabbt kunna avhjälpas innan stora skador
uppkommer.
Ett till två gånger per år kommer vindkraftverksleverantörerna att utföra inspektion och underhållskontroller på verken. Vi dessa insatser byter man
även oljeﬁlter och utför andra underhållsåtgärder.
För att underlätta i nödsituationer kommer
vindkraftverken att vara utrustade med ett nödrum
där det ﬁnns förstahjälpenutrustning, mat, livbojar,
livlinor, täcken, brandsläckare och brandvarnare.
Det kommer också att ﬁnnas kommunikationsutrustning med direkt förbindelse till räddningsstationer på fastlandet. Nödrummet kan även
användas av servicearbetare som behöver stanna en
längre tid vid verken för att utföra reparationer eller
kontroller.
På varje verk kommer det att ﬁnnas möjlighet att
angöra med båt och det kommer att ﬁnnas anordningar för att personer ska kunna klättra upp på
verken från vattnet på egen hand.
Servicepersonalen kommer att få utbildning i de
särskilda risker som är förknippade med offshore
anläggningar.
Vindkraftverken kommer att drivas i enlighet med
gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.
5.5.4. Avvecklingsskedet
Driftperioden beräknas till ca 30 år. Efter att vindkraftverkens ordinarie drift avslutats kan vindkraftverken, liksom det mesta av infrastrukturen runt om,
avlägsnas. Alternativt kan man välja att låta fundamenten stå kvar och tjäna som artiﬁciella rev för ﬁsk.
För att förhindra okontrollerat läckage måste allt
ﬂytande material (t.ex. olja) tas bort innan verken avlägsnas. Den del av fundamenten som ligger djupare
än en meter ner i havsbotten kommer att lämnas kvar.
Alla delar som kan återvinnas (t.ex. de som är av stål
och koppar) kommer att återvinnas.
För att säkerställa att avvecklingen genomförs
kommer verksamhetsutövaren att deponera en bankgaranti när anläggningsfasen inleds.
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5.6. Fysisk påverkan på omgivningen
Fysisk påverkan på omgivningen till följd av vindkraftsparken kan uppkomma på grund av buller och
vibrationer, ljus, skuggning och reﬂexer, sediment och
sedimentation och utsläpp och föroreningar. Verken
kan även komma att fungera som barriär för sträckande fågel och fundamenten kan medföra en reveffekt
och de kan även komma att påverka strömningsförhållandena och därmed saltvattenﬂödet. Slutligen
påverkar parkens fysiska närvaro landskapsbilden
5.6.1. Anläggningsfasen
a) Buller och vibrationer
Eventuell pålning eller borrning kan ge upphov till
kraftiga bullerstörningar under byggskedet. Av dessa
två metoder är pålning det som framkallar mest ljud.
Båda metoderna ger upphov till tryckvågor i vattnet.
Enligt Damsgaard Henriksen (2001) uppkom
ljudvågor uppmäta till 220 dB vid byggandet av
en vindkraftspark vid Kalmarsund. Frekvensspektrumet låg på 1 Hz – 16 kHz. Allt som allt varade
grundläggningsarbetena en och en halv timme med
1320 borrslag per fundament.
Även båttraﬁk som används för frakt och montering avger ljud.
b) Sediment och sedimentation
Sedimentspridning uppkommer under muddring,
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pålning och eventuell förborrning. Muddringens
omfattning beror på vilken grundläggningsmetod
som kommer att användas.
Med tripoder kommer troligen endast ytterst begränsad muddring att krävas. I samband med muddring och eventuell förborrning kommer en beräkning
ett utföras för den totala volym material som kan
komma att spridas i samband med arbetena.
Uppmuddrade rena massor kan lämpligen deponeras till havs. I den fortsatta projekteringen skall
utredas var tillgängliga deponier ﬁnns samt vilka
konsekvenserna blir av att använda de olika deponeringsalternativen.
c) Utsläpp och föroreningar
Båtar som används vid uppförandet av vindkraftverken använder sig av olika oljor som drivmedel
och smörjmedel och dessa oljor skulle teoretiskt sett
kunna läcka ut.
5.6.2. Driftfasen
a) Buller och vibrationer
Vindkraftverken alstrar både aerodynamiskt ljud (från
vingarna) och mekaniskt ljud (från växellåda eller generator). Det aerodynamiska ljudet är ett ”svischande” ljud medan det mekaniska ljudet är skorrande,
ibland med hörbara toner. Ljud alstras även under
anläggningsfasen och servicearbetena.

LJUDUTBREDNING VID HAVSBASERADE VINDKRAFTVERK
På grund av att vattnet är synnerligen hårt ur akustisk
synvinkel reflekteras ljud som faller in mot en vattenyta
mycket effektivt. Ljudutbredningen från havsbaserade
vindkraftverk blir därför i princip annorlunda än kring
markbaserade aggregat. Vid medvind kommer ljudet
att böjas av ned mot vattenytan och reflekteras upprepade gånger, vilket leder till en betydligt längre utbredning än över land. Över vatten bör man därför räkna
med en dämpning av 3 dB per avståndsfördubbling till

skillnad från de 6 dB som används över land.
Ljudutbredningen påverkas även av vilken temperatur
vattnet och luften har. Under hösten blir ljudutbredningen mindre på grund av att ljudvågorna böjs av uppåt
när de rör sig i kall luft över en varm vattenyta. Under
vår och försommar kommer ljudet istället att böjas ned,
på grund av att vattnet är kallare än luften, och fångas i
ett mycket grunt skikt närmast vattenytan, vilket orsakar
större ljudutbredning.
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Beräkningar av bullernivåer i luften har genomförts med hjälp av dataprogrammet WindPRO
version 2.3.0.125. Bilden nedan visar var gränserna
för 55, 50, 45, 40 och 35 dB går. Gränsen för 40 dB,
vilket är det värde som godkänns vid tomtgräns och
som motsvarar ljud från ett vanligt kylskåp, går vid
maximal ljudutbredning ca 1,5 km från parken.

Vindkraftverk alstrar även ljud i vattnet. Detta sker
dels genom direkt ledning av vibrationer genom torn
och fundament ut i vattnet och dels genom tryckﬂuktuationer vid vattenytan som uppstår vid rotorbladens passage.3
En undersökning av undervattenljudutbredningen
från 2 MW vindkraftverk har utförts av Ødegaard &

De innersta ringarna runt varje enskilt vindkraftverk representerar 35 dB(A).
Sedan ökar bullernivån med 5 dB(A) för varje linje som byggs på runt parken.
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Danneskiold-Samsøe, på uppdrag av SEAS. I undersökningen, vilken utfördes på ca 20 meters avstånd
från både stål- och betongfundament, konstaterades
följande:
• Undervattensljud från offshore vindkraftverk är
inte högre än bakgrundsljudet i frekvensområdet
över 1 kHz
• Undervattensljud från offshore vindkraftverk är
högre än bakgrundsljudet i frekvensområdet under
1 kHz
• Betongfundament alstrar mer ljud än stålfundament i frekvenser under 50 Hz och mindre ljud i
frekvensområdet 50 Hz till 500 Hz
b) Grumling och förändrad sedimentation
Ändrade sedimentationsförhållanden kan uppkomma
som en följd av att strömmarna förändras på grund
av vindkraftverkens fundament. Undersökningar vid
andra havsbaserade vindkraftsparker (t.ex. Lillgrund)
visar dock att vindkraftverks påverkan på strömmarna
är ringa.
Fraktionsstorlekarna av sedimentet avgör i vilken
utsträckning partiklarna sprids. Generellt gäller att
större/tyngre partiklar sedimenterar snabbare än
mindre partiklar. Även omgivande faktorer såsom
vattenrörelse och vattendensitet (salthalt, närvaro
respektive frånvaro av termokliner eller halokliner)
påverkar sedimentspridningen.
c) Utsläpp och föroreningar
Vindkraftverk i normal drift ger inte upphov till
några utsläpp. Verkens växellåda innehåller smörjolja
(ca 300–400 liter) som regelbundet fylls på (ej verk
med direktdriven generator). Det ﬁnns även olja i de
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hydrauliska delarna. Växellådan och de andra delarna
som inrymmer olja är helt slutna system. Detta gör
att olja inte kan läcka ut i havet i fall av inre läckage.
Om det uppstår en skada i maskindelarna så att olja
rinner ut fångas oljan upp av en särskild ränna. I rännan ﬁnns det detektorer som registrerar läckaget och
avger ett varningsmeddelande.
Transformatorn som placeras i transformatorstationen innehåller transformatorolja men även denna är
försedd med en särskilt ränna med varningsdetektorer.
Oljan som planeras att användas är miljöanpassad.
Båtar som används vid servicearbeten använder sig
av olika oljor som drivmedel och smörjmedel. Dessa
oljor skulle teoretiskt sett kunna läcka ut.
Det skall ﬁnnas rutiner för omhändertagande av
mindre läckage på plattform och båtar samt en handlingsplan för kontakt med Kustbevakningen i händelse av utsläpp av olja eller annan kemikalie i vattnet.
Vid haveri på grund av kollisioner med båtar och
större fartyg kan utsläppen bli stora. Risken för detta
behandlas i avsnitt 13.2.2
d) Ljus, skuggning och reflexer
Belysning kommer att ske av torn och rotorer på
vindkraftverken (se kap 5.4). Den exakta utformningen kommer att avgöras av Sjöfartsverket och
Luftfartsverket.
Vindkraftsverkens torn kommer att ge upphov till
fasta skuggor.
Hastig överskuggning och reﬂexer uppkommer
genom att rotorbladen antingen bryter eller reﬂekterar en ljuskällas strålar. Vid solsken eller artiﬁciell belysning medför detta att rotorbladen kastar frekventa
sskuggbilder och ljusreﬂektioner i närområdet. Kastskkuggor från rotorbladen kan bli upp till 2 500 meter
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långa. Längden varierar beroende på solens höjd över
horisonten. Hur många timmar om året olika områden skuggas har räknats ut med hjälp av datasystemet
WindPRO version 2.3.0.125, se bilden nedan.
För att hindra reﬂexer kommer bladen att ytbehandlas med ett reﬂektionsminskande medel.
e) Barriäreffekt
Vindkraftsparker kan utgöra barriärer för sträckande
fågel eller fågel som förﬂyttar sig mellan rast- och
födosökslokal.
f) Reveffekt
Den delen av tornet som är under vattnet samt fundamentet kan fungera som artiﬁciella rev för ﬁsk och
andra marina organismer.
g) Marina reservat
Om ﬁske förbjuds inom parken leder det till att området fungerar som ett marint reservat.

h) Påverkan på hydrografin
Fundamenten kan komma att ändra strömningsförhållandena som i sin tur skulle kunna ändra
saltvatteninﬂödet i Östersjön.
i) Påverkan på landskapsbilden
Vindkraftsparkens fysiska närvaro kommer att förändra landskapet. Från att ha varit en fri, öppen yta
kommer området att domineras av vindkraftverken.
5.6.3. Avvecklingsfasen
a) Buller och vibrationer
I avvecklingsfasen kommer ljud att uppstå i samband
med demontering av verken. Även traﬁken med
arbetsfartyg kommer tillfälligt att öka, vilket medför
ökade ljudnivåer.
b) Grumling och förändrad sedimentation
Hur mycket sedimentspridning och förändrad sedimentation som uppkommer under denna fas beror
på bottenförhållanden och på vilken typ av fundament som använts.
c) Utsläpp och föroreningar
Båtar som används vid avvecklingsarbeten använder sig av olika oljor
som drivmedel och smörjmedel
och dessa oljor skulle teoretiskt sett
kunna läcka ut.

Hur många timmar om året olika områden
skuggas har räknats ut med hjälp av datasystemet WindPRO vers. 2.3.0.125.

Projektbeskrivning kabeldragning
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6. Projektbeskrivning kabeldragning
På uppdrag av Sweden Offshore har NVE HVDC Group utfört en studie om förutsättningarna för nätanslutning (bilaga 8). Denna studie ligger till grund för informationen nedan.
Kapitlet innehåller en beskrivning av planerad kabelsträckning, teknisk utformning, projektets olika faser samt dess fysiska påverkan på omgivningen.

Potentiella kabeldragningar öst och väst om Trelleborgs stad

6.1. Omfattning och lokalisering
Anslutningen av vindkraftsparken till nätet planeras
att ske i två faser. I fas 1 ansluts 340 MW till anslutningspunkten Trelleborg Nord och i fas 2 ansluts 300
MW till anslutningspunkten Arrie.
Sjöförlagd matarkabel kommer att ﬁnnas mellan
de enskilda verken och de två transformatorstationerna (nedan TS-stationerna) och mellan TS-stationerna
och land.
Avståndet mellan TS-stationerna och land kommer
att vara ca 30 km.

Under fas 1 kommer det att förläggas landkablar
mellan landningspunkten (4 olika alternativ har
lokaliserats, se bilden ovan) och anslutningspunkten
Trelleborg Norra.
Om en östlig väg runt Trelleborg väljs kommer
sträckan att uppgå till 5, 7 eller 8 km, beroende på landningspunkten.
Om en väg väst om Trelleborg väljs kommer sträckan att uppgå till 9 km. Man använder då samma landningspunkt som Baltic Cable (en likströmsförbindelse
mellan Tyskland och Sverige), nämligen ”Fredshög”.
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Vilken av de fyra olika sträckningsalternativen till
Trelleborg Nord som väljs kommer att avgöras senare
i processen. Den västliga dragningen har dock i dagsläget värderas som den mest lämpliga, eftersom att
detta alternativ verkar medföra minst påverkan.
Kartan till höger visar de områden kring Trelleborg som klassats som Klass 1, respektive Klass 2
landskap. Ju högre klass, desto större skyddsvärden.
Under fas 2 kommer det även att förläggas landkablar mellan landningspunkten Fredshög (samma
landningspunkt som för Baltic Cable) och Arrie (se
bilden nedan). Avståndet mellan Fredshög och Arrie
beräknas till 17 km.

Exempel på kabeldragningsförslag från
kusten till Arrie (grön sträckad linje)
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6.2. Utformning
6.2.1. Elsystem
Med de avstånd och den effektstorlek som är aktuella
är vi i närheten av vad kabelteknologin år 2003 kan
klara av – speciellt när det gäller havskablar. Av elektrokemiska skäl måste havskablarnas ledande medium
vara av koppar. Vidare erfordras en armering och
detta leder till att valet så gott som alltid faller på en
trefaskabel. Detta innebär att havskablarna får en stor
diameter. Till vindkraftsparken Horns Rev användes
en 630 mm2 kopparkabel – vilket för en kort tid var

världens tjockaste havskabel (se bilden nedan). Till
offshoreprojektet Nysted användes därefter en 772
mm2 kopparkabel.
Sammanlagt kommer
fyra sjökablar och fyra
landkablar att användas,
alla växelström.

Offshorekabel 630 mm2 Cu

Transformatorstation, Nysted vindkraftspark
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Transformatorstation, schematisk skiss, Ramboll, DK

6.2.2. Transformatorstationerna
(TS-stationerna)
De två plattformarna ska placeras centralt i parken.
Här sammanstrålar alla kablar från vindkraftverken
(300 MW respektive 340 MW till vardera plattform)
och här transformeras sedan strömmen från 33 kV till
en högre spänningsnivå. Tranformationen är nödvändig för att förhindra en alltför stor spänningsförlust
på väg till anslutningspunkten på land.
Plattformarnas storlek är cirka 40 x 40 meter.
Plattformarna anläggs på fyra stålpelare som går
ner i havsbotten (monopile).
På TS-stationerna kommer ett dieseldrivet aggregat att installeras som ska säkerställa att säkerhetstekniken fungerar i nödsituationer.

6.3. Beskrivning av projektets olika faser
6.3.1. Anläggningsskedet
De kablar som förläggs i vattnet kommer att plöjas
eller spolas ner ca 0,8 meter under havsbotten och
säkras så de inte ﬂyter upp. Kabeln kommer dock inte
att kunna spolas ner hela sträckan. Där bottenmaterialet inte tillåter detta kommer kabeln istället att

förläggas på bottnen och sedan säkras så att den inte
ﬂyter upp.
TS-stationerna installeras. Från vardera plattform
trycks fyra stålpelare ner i havsbotten (monopile).
På land kommer ett dike att grävas där kablarna
förläggs.
6.3.2. Driftskedet
Under driftskedet omvandlar generatorn vindenergin
till ström och strömmen förs sedan genom kablarna
till TS-stationerna där den transformeras från 33 kV
till150 kV. Därefter skickas strömmen genom havskablarna och landkablarna till anslutningspunkten
(Arrie eller Trelleborg), där den omvandlas till en
ännu högre spänningsnivå, varpå den skickas ut i
elnätet.
6.3.3. Avvecklingsskedet
Såvida inga tungmetaller som bly förkommer antas
det minst skadliga alternativet för miljön vara att
lämna kvar kablarna. Kablarna kommer därför med
största sannolikhet lämnas kvar.
Om det av någon anledning skulle krävas att
kablarna och tillhörande infrastruktur avlägsnas kommer detta dock att göras.
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6.4. Fysisk påverkan på omgivningen
6.4.1. Anläggningsskedet
a) Vattengrumling och förändrad sedimentation
Temporär grumling och påverkan på sediment kommer att uppstå vid arbetet med kabeldragningen och i
och med installationen av TS-stationerna.
b) Markpåverkan
Vid förläggning av kabeln på land kommer ett dike
att grävas upp. Efter att kabeln lagts ned fylls diket
igen.
6.4.2. Driftskedet
a) Elektriska fält
Elektriska fält uppstår runt oskärmade kablar och
elektroder. I detta fall kommer dock skärmade kablar
att användas, vilket innebär att inga elektriska fält
uppstår utanför kabeln.

Magnetisk fältstyrka [µT]

b) Magnetfält
De kablar som används för nätanslutningen kommer att ge upphov till magnetfält.
Magnetfältet runt en kabel sprider sig teoretiskt
sett oändligt långt bort. Vid beräkning av spridningen brukar man utgå ifrån en halvering av fältstyrkan
vid en fördubbling av avståndet i stort sett oavhängigt omgivande medium (luft, vatten).
Bilden nedan visar den magnetiska fältstyrkan en
kabel ger upphov till på olika avstånd, beroende på
art och förläggning. Den planerade kabeldragningen
motsvarar den blåa linjen.

Avstånd till kabelns mittpunkt (m)

För att få en bild av vad detta innebär kan det nämnas
att dammsugare och borrmaskiner på ett avstånd av
30 cm ger upphov till en magnetisk fältstyrka motsvarande ca 20 µT, spisar och ugnar ca 10 µT och
TV-apparater ca 5 µT.
Tabellen nedan visar beräkningar som gjorts
beträffande den magnetiska fältstyrkan på botten
ovanför de nedgrävda kablarna (här har man räknat
med att kablarna grävs ner 1 meter).
Den första beträffar kabeldragningen inom vindkraftsparken (33kV), och den andra beträffar kabeldragningen från vindkraftsparken till anslutningspunkten (150 kV).
Vid den första beräkningen har man utgått från en
”worst case” belastning på 610 A och vid den andra
765 A

Typ av sjökabel

”Worst Case”
belastning

Magnetisk
fältstyrka

Inom vindkraftsparken
(33 kV)

610 A

3,47 µT

Till
anslutningspunkten
(150 kV)

765 A

10,7 µT

Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppkomsten av magnetiska fält på botten ovanför kablarna är
jämförbara med de magnetiska fält som uppkommer
på 30 cm avstånd från spisar respektive TV-apparater.
Magnetfälten kan således betecknas som försumbara.
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c) Påverkan på bottentemperaturen
Företagsgruppen har även undersökt huruvida
sjökablarna får någon påverkan på temperaturen på
havsbottnen. Två olika beräkningar har gjorts.
Den första beräkningen avsåg kablarna inom vindkraftparken (33 kV) och den baserade sig på följande
faktorer:
• Ursprunglig bottentemperatur = 14,7°C (genomsnittlig sommartemperatur)
• Kabeln förläggs 1 meter ner i havsbottnen
• Temperatur på kabelns ovansida = 51,1°C
• En maximal belastning av 610 A
• Kabel: 2Xs(FL)2Y 3x1x300RM25 19/33 (36)kV
Resultatet av beräkningen visas i tabellen nedan.
Av tabellen kan man utläsa att ingen uppvärmning av
bottnen sker i detta fall.
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Den andra beräkningen avsåg kablarna som går från
vindkraftsparken till anslutningspunkten (150 kV).
Beräkningen baserade sig på följande faktorer:
• Ursprunglig bottentemperatur = 14,7°C (genomsnittlig sommartemperatur)
• Kabeln förläggs 1 meter ner i havsbottnen
• Temperatur på kabelns ovansida = 67–69°C
• En maximal belastning av 765 A
• Kabel: TKRA 170 kV
Resultatet av beräkningen visas i tabellen nedan.
Temperaturhöjning [°C]

Avstånd från kabeln [m]

Ur tabellen kan man utläsa att det sker en marginell
uppvärmning av bottnen i detta fall.

6.4.3. Avvecklingsskedet
a) Vattengrumling och förändrad sedimentation
Huruvida sediment och sedimentation uppkommer
i denna fas beror på huruvida kablarna kommer att
avlägsnas eller inte. Troligtvis kommer kablarna att
ligga kvar. Om kablarna avlägsnas kommer en lokal,
mindre grumling och påverkan på sedimentet att
uppstå.
b) Markpåverkan
Markkablarna kommer med största sannolikhet att
lämnas kvar. Om de skulle avlägsnas innebär detta att
kablarna grävs upp, varpå diket fylls igen.

Projektkalkyl
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7. Projektkalkyl
Det är svårt att göra en exakt kostnadsberäkning på
detta tidiga stadium. Det ﬁnns till exempel ännu inte
några 5 MW vindkraftverk på marknaden vilket resulterar i svårigheter att uppskatta kostnaden för dessa.
Kronans framtida värde är ytterligare ett exempel på
en osäkerhetsfaktor. Generellt kan dock konstateras
att kostnaderna för uppförandet av parken begränsas
genom WPD och Wind-Projekts projekt på tyska
delen av Kriegers Flak. Detta beror bland annat på
att konsulter redan är på plats, vilka delvis redan har
utfört viktiga undersökningar samt att goda kontakter har etablerats med leverantörer av vindkraftverk,
fundament och kablar.
Företaget RePower Systems har gjort en investeringskostnadsuppskattning för offshoreanläggningar.
Enligt denna bör man räkna med en investeringskostnad av 1 800–2 100 € per kW.

Då den planerade parkens samanlagda effekt planeras uppgå till 640 MW skulle detta innebära mellan
ca 10 540 och 12 300 Mkr i investeringskostnader.
Detta stämmer bra överens med den preliminära
projektkalkyl som gjorts av företagsgruppen, vilken
bygger på erfarenheter från tidigare projekt.
Investeringskostnaderna fördelas vanligtvis enligt
följande:
Inköp och transport av vindkraftverk 46 %
Inköp och transport av fundament

24 %

Installation av verk och fundament

4%

Transformatorsubstationer

2%

Nätanslutning
(Källa: RePower)

Inköp och transport av
vindkraftverk
Inköp och transport av
fundament
Installation av verk och
fundament
Transformatorstationer
Nätanslutning

4

24 %

Tidplan

Analys och egenkontroll

Ekologiska studier

Idrifttagning

Uppbyggnad av VKV (42 st/säsong)

Installation av infrastruktur

Byggstart

Förberedelse av byggstart, forts.

Tidplan

Förberedelse av byggstart

Upphandling

Optimering av teknik och
infrastruktur

Byggtillstånd

Ekologiska studier

Prövningsprocess

Tillståndsansökan

Framtagande av MKB

Utökat samråd, inkl. förberedelser

Tidigt samråd, inkl. förberedelser
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9. Alternativa lokaliseringar
Östersjön är ett känsligt innanhav och vissa områden
av Östersjön är särskilt känsliga och extra skyddsvärda. Valet av plats för en vindkraftsanläggning inom
Östersjön är ur den synvinkeln svårt och en jämförelse
med alternativa platser av stor vikt för att välja det
område som orsakar minsta intrång och olägenhet.
Det är därför naturligt att verksamhetsutövaren redan
i förstudien av den tilltänkta etableringen försöker
ﬁnna rimliga alternativa lokaliseringar till denna.
I 6 kap. 7 § MB ställs kravet att en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en ”redovisning
av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt
alternativa utformningar tillsammans med dels en
motivering varför ett visst alternativ har valts”. I
anledning av detta har studien nedan av alternativa
lokaliseringar gjorts.

9.1. Vindkraftsparken
Statens energimyndighet har konstaterat att utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraft är viktig. I
sökandet efter lämplig lokalisering av vindkraftsanläggningar är de lokala vindförhållandena av mycket
stor betydelse. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik. Detta betyder att
om vindhastigheten fördubblas så ökar energiinnehållet åtta gånger. Till havs kan vindenergin per kvadratmeter vara upp till 40 % högre än på land och för att
få en så energieffektiv anläggning har företaget därför
endast undersökt och jämfört områden till havs. De
alternativa lokaliseringar som till storleken är jämförbara med Kriegers Flak ﬁnns endast på ett fåtal platser
i Sverige och vindtillgången på de olika platserna är
var för sig goda nog för en etablering av vindkraftverk. De olika möjligheterna för el-anslutning är omfattande och komplicerade vilket medfört att Sweden
Offshores val av etableringsområde huvudsakligen är

baserat på var vindkraftanläggningen orsakar minst
skada på naturvärdena.
Inom Kattegatt och Östersjön har Statens energimyndighet pekat ut sju områden som är tänkbara för
storskalig havsbaserad vindkraft; Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Norra Midsjöbanken,
Södra Midsjöbanken, Hoburgs bank och Finngrunden. Dessa områden har undersökts och jämförts
med Kriegers Flak. De alternativa lokaliseringar som
här studeras presenteras i tabellen på nästa sida.
9.1.1. Energimyndighetens kriterier för val av
alternativa lokaliseringar
De olika alternativen har bedömts utifrån ett antal
kriterier. Förutom allmängiltiga bedömningsgrunder
redovisas även de tekniska och ekonomiska begränsningar som valts.
I den samlade bedömningen vägs sedan miljörestriktioner mot tekniska och ekonomiska förutsättningar. Lokaliseringar som bedöms komma i konﬂikt
med naturvårdsintressen anses som mindre lämpliga
och får därför en lägre prioritet i alternativjämförelsen.
De föreslagna alternativen har valts utifrån följande kriterier:
a) Inom Sveriges gränser
Området ska ligga innanför territorialgränsen eller
inom Sveriges ekonomiska zon.
b) Vattendjup
Man bedömer att den här typen av vindkraftsparker
optimalt sett bör anläggas på mellan 10 och 40 meters
djup. Vid djup större än 40 meter utgör de tekniska
och ekonomiska möjligheterna en begränsning. Vid
grundläggning grundare än 10 meter ökar å andra sidan
konﬂikten med ekosystemet eftersom att genomträngningen av solljuset medför en rikare ﬂora och fauna.

Tillräcklig

Tillräcklig

Tillräcklig

Tillräcklig

Tillräcklig

Tillräcklig

Tillräcklig

Tillräcklig

Fladen

Lilla Middelgrund

Stora Middelgrund2

Kriegers flak

Norra
Midsjöbanken

Södra
Midsjöbanken

Hoburgs bank

Finngrunden

Omfattning

>40 km

ca 25 km

ca 80 km

ca 20-25 km

ca 30 km

ca 35 km

ca 20-30 km

ca 25 km

Avstånd till
kust

Goda

Goda

Mycket goda

Goda

Mycket goda

Goda

Goda

Goda

Vindförhållanden

Goda

Information saknas

Information saknas

Information saknas

Goda

Information saknas

Information saknas

Information saknas

Bottenförhållanden

-

-

Riksintresse sjöfarten
nordväst om banken
-

-

-

Riksintresse yrkesfiske

Riksintresse fritidsfiske,
St och L Middelgrund
– Fladen

Fiske

-

Riksintresse sjöfarten
nordväst om banken

Riksintresse sjöfarten
norr och öster om
banken

Riksintresse sjöfarten
väster om bankarna

Sjöfart

Övriga restriktioner

Komplicerade isförhållanden,
betydelse från arkeologisk synpunkt

Viktigt fågelområde.
Klassat som internationellt viktigt
marint skyddsområde

Lek- och uppväxtområde för fisk,
betydelse för övervintrande fåglar
Klassat som internationellt viktigt
marint skyddsområde

Stora naturmiljövärden, förslag om
Natura 2000-omr.
Klassat som internationellt viktigt
marint skyddsområde

-

Riksintresse (3kap MB) St och L
Middelgrund- Rödebanke – Fladen.
Mycket skyddsvärda områden fiskoch fågelområde. Fladen är även
födoområde för säl
Fladen och Lilla Middelgrund är
även klassade som internationellt
viktigt marina skyddsområden

Miljö
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c) Omfattning
Området för vindkraftsparken ska vara stort nog för
att tillåta en etablering av tillräckligt många vindkraftverk av storleken 5 MW för att projektet ska bli
ekonomiskt lönsamt.5
d) Avstånd till kust
Vindkraftsparken bör lokaliseras på ett avstånd som
begränsar påverkan på landskapsbilden och upplevelsestörningarna från land. Samtidigt bör vindkraftsparken lokaliseras på ett avstånd som inte innebär
alltför höga kostnaden för anslutning till elnätet.
Dessa två faktorer har använts som kriterier för att
precisera minsta och maximala avstånd från land för
lokaliseringen. Intervallet för optimalt avstånd till
land har deﬁnierats till 15–40 km.
e) Bottenförhållanden
De områden som väljs måste ha goda egenskaper
för grundläggning, som exempelvis sand och morän.
Även bottensubstratet är av betydelse. Så försvårar
t.ex. en stenig och oljämn botten grundläggningen.
f) Miljörestriktioner
I valet av alternativa lokaliseringar vägs lokala miljöförhållanden in. Vindkraftsparken bör inte påverka
eller göra intrång i områden som är formellt skyddade eller ekologiskt känsliga.
g) Övriga restriktioner
I valet av alternativa lokaliseringar vägs även ﬁskenäringens och sjöfartens intressen in.
9.1.2. Beskrivning och bedömning
av alternativa lokaliseringar
Samtliga alternativ som presenteras ovan uppfyller de
två första kriterierna, nämligen att de ligger inom
Sveriges gränser och att de har ett lämpligt vattendjup.
Beträffande övriga kriterier ﬁnns skillnader mellan
de alternativa områdena.
Fladen, Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund
är viktiga ﬁsk- och fågelområden.
Lilla Middelgrund är sannolikt en av de viktigaste
lekplatserna för sill inom Kattegatt och ett av de
mest betydande övervintringsområdena för havsfågel
inom Östersjön och Kattegatt (Marina utsjöbankar

– kunskapsöversikt och biologisk värdering). Lilla
Middelgrund är ett av 13 svenska områden som Helsingforskommisionen (HELCOM) klassat som ett
internationellt viktigt marint skyddsområde.
Området är dessutom föreslagen som ett Natura
2000-område. (Greenpeace, Skydda livet i havet
- inrätta ﬂer marina skyddsområden)
Stora Middelgrund är klassat som riksintresse för
yrkesﬁske, naturvård och friluftsliv (fritidsﬁske).
Fladen är ett viktigt födoområde för gråsäl och
knubbsäl. Detta beror bl.a. på att banken utgör lekoch uppväxtområde för ﬁsk. Fritidsﬁsket är utbrett
inom området. Algﬂoran är rik och hyser ﬂera ovanliga arter. Inom området ﬁnns arter som inte påträffats
vid kusten i Skagerack och Kattegatt. Fladen är ett av
13 svenska områden som HELCOM klassat som ett
internationellt viktigt marint skyddsområde. Fladen
är även föreslagen som ett Natura 2000-område.
Dessa tre områden betraktas som mycket skyddsvärda och är klassade som riksintresse för naturvården. De har därför valts bort.
Södra Midsjöbanken ligger ca 80 km från land och
har således stora nackdelar från denna synpunkt. Enligt rapporten ”Marina utsjöbankar – kunskapsöversikt och biologisk värdering” hyser banken även en
hög koncentration av havsfågel under vintertid och är
sannolikt även viktig för torsk- och sillﬁske. Bankens
stora skyddsvärden samt dess stora avstånd till land
gör att det har valts bort som alternativ. Även Norra
Midsjöbanken är ett viktigt övervintringsområde för
fågel. Naturvårdsverket har föreslagit det sistnämnda
området som Natura 2000-område.
Norra och södra Midsjöbanken är ett av 13 svenska
områden som HELCOM klassat som ett internationellt viktigt marint skyddsområde.
Norra och Södra Midsjöbanken har valts bort på
grund av konﬂikten med naturmiljöintressena.
Hoburgs bank är ett av de tio viktigaste fågelområdena inom Östersjön och Kattegatt och området
är av global betydelse som övervintringsområde för
alfågel. 25 % av Europas alfågelbestånd beräknas övervintra på Hoburgs bank (Naturvårdsverket, Art- och
naturtypsvisa vägledningar). Hoburgs bank är vidare
ett av 13 svenska områden som HELCOM klassat
som ett internationellt viktigt marint skyddsområde.
Hoburgs bank har även valts bort på grund av
konﬂikten med naturmiljöintressena.
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9.1.3. Val av Kriegers Flak – diskussion
Energimyndigheten har sammanställt en kriteriemall
som är tänkt att ge en indikation om ett områdes
lämplighet för vindkraftsetablering. Här går vi igenom den med avseende på en etablering vid Kriegers
Flak. Resultatet sammanställs tillsammans med kriteriemallen i tabell nedan.
Av sammanställningen kan man utläsa att Kriegers
Flak får genomgående höga poäng och för de ﬂesta
kriterier till och med den högsta poängen.
Vad gäller kriteriet ”Vattendjup vid havsbasering”
anser vi skalan vara missvisande. Bedömningen som
görs i tabellen av de tekniska faktorerna, och därmed
även de ekonomiska, är på grund av den snabba
utvecklingen inte längre är aktuell. Att bygga vid 25
meters djup är med dagens teknik inte något problem
utan gränsen ligger nu snarare vid 40 meters djup.
Bedömd poäng för kriteriet ”Industriell påverkan” motiveras med att det på den danska sidan av
Kriegers Flak pågår täktverksamhet och att det på
tysk ekonomisk zon pågår projektering av vindkraftsparker. Även på den danska sidan ﬁnns numera planer
för en vindkraftspark.

Finngrunden har ett optimalt djup och ligger på
ett lämpligt avstånd från land. Det har inte heller
några stora miljömässiga skyddsvärden. Området har
dock ett värde ur arkeologisk synvinkel då det innehåller minst 14 kända vrak äldre än 100 år. Området
är även av värde för friluftslivet. Eftersom området är
mycket stort ﬁnns möjligheter att bygga en relativt
stor vindkraftanläggning även om man begränsar utbyggnaden i de delar som är skyddsvärda. Finngrunden är dock hårt ansatt av drivis och sedimentbottnen
är rörlig på grund av isskruvning och vågsvall. Detta
gör en vindkraftsanläggning problematiskt.
Kriegers Flak ligger på ett lämpligt avstånd från
land och har ett för vindkraftsetablering lämpligt
djup. Farleder ﬁnns strax norr och öster om banken
på ett betryggande avstånd. Bottnen är i stort sett
utan vegetation och området har i det avseendet
inget större skyddsvärde. Det ﬁnns inte heller några
särskilt skyddsvärda arter i området.
Området ligger dock inom ett område av riksintresse för yrkesﬁsket och kan möjligen utgöra lek- och
uppväxtområde för ﬁsk.

Kategorisering av lämplighetsgrad
Kriterium

Lämplighetsgrad
Kriegers
Flak

-2

-1

0

+1

+2

Vindenergitillgång på
80 m höjd

<1500 kWh/
m2 *år *3

1500-2500
kWh/m2 *år *3

<2500-3500
kWh/m2 *år *3

<3500-4000
kWh/m2 *år
*3

>4000 kWh/
m2 *år *3

+2

Kostnad för anslutning
till erforderligt nät

<2500 kr/kW

2000-2500 kr/
kW

1500-2000
kr/kW

1000-1500
kr/kW

<1000 kr/kW

0

Vattendjup vid
havsbasering

>25m

20–25m

15–20m

10–15m

6–10m

-2 - -1

Installerad effekt som
får plats

<1 MW

1–3 MW

3–5 MW

5–10 MW

<10 MW

+2

Påverkan på
Riksintressen

2 Riksintressen

1 Riksintresse

Inga
Riksintressen

0

Industriell
exploateringsgrad

Ingen industri

Område delvis
industripräglat

Industriområde, hamn

+1

Avstånd från kust

3 km

>17 km

+2

5 km

8 km

12 km
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Sammantaget konstateras att Kriegers Flak uppfyller Statens Energimyndighets kriterier för en bra
vindkraftsetablering mycket väl, samtidigt som en
etablering där medför en mindre belastning på miljön
än huvudparten av de övriga alternativen.
Boverket har därutöver utpekat Kriegers Flak som
en av de två mest lämpliga platserna i Sverige för
vindkraftsetablering (Förutsättningar för storskalig
utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och i fjällen).
Det andra området som i rapporten utpekades som
särskilt lämpligt var Finngrunden.
Sweden Offshore värderar dock Kriegers Flak som
ett bättre alternativ än Finngrunden, då Finngrunden
ligger 10 km längre från land och, innehar arkeologiska värden. Isförhållandena vid Finngrunden är också
mycket mer problematiska än vid Kriegers Flak.
Ett annat viktigt argument för det utvalda området är att Sweden Offshore besitter stor kunskap om
Kriegers Flak på grund av den av företagsgruppen

planerade parken på den tyska sidan. Detta, sammantaget med möjligheten att samordna uppförandet
av de båda parkerna, medför en lägre kostnad för
etablering av parken än eljest.

9.2. Kabelanslutningen
9.2.1. Alternativa anslutningspunkter och
sträckningar
Bilden nedan visar 400 kV nätet i Södra Sverige,
samt delar av 130 kV nätet som är av betydelse för
utvärderingen nedan.
När hänsyn tagits till praktiska och elektriska
aspekter är det bara några transformatorstationer i
södra Skåne och i Malmöregionen som kan komma i
fråga för att emotta de stora effektmängder som det
här är tal om.
De alternativa anslutningspunkter som ansetts intressanta och därför har undersökts närmare är Östra
Södra Sveriges elnät
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Klagstorp, Sege, Barsebäck och Hurva. Geograﬁskt
läge och potentiella ledningsdragningar på de alternativa platserna (inklusive Trelleborg Nord och Arrie)
framgår av kartan nedan.

föras in i Sege-stationen från nord, nordöst eller direkt från öst. Vid ett väl planerat genomförande kan
detta låta sig göras utan nämnvärd belastningen på
miljön, trots de många naturvårdszonerna i området.

Alternativa anslutningspunkter och sträckningar

Naturvårdszoner mellan Arrie och Sege

a) Östra Klagstorp
Den första station som kan vara av intresse är 130 kV
stationen Östra Klagstorp, vilken är försörjd från två
håll. Det som gör denna station intressant är att det
ﬁnns särskilt goda möjligheter för kabeldragning i
området. Sydkraft och NVE är dock helt eniga om
att detta alternativ bör uteslutas eftersom att överföringskapaciteten från stationen är alltför låg.

Om det är nödvändigt att passera motorvägen kan
detta göras genom att använda sig av så kallad ”styrande borrning”.
Mot Sege talar avståndet härifrån till vindkraftparken; 65,5 km. Detta ska jämföras med mellan 32
km och 38 km (beroende på vilken väg som väljs, se
kapitel 6.1) för en anslutning till Trelleborg Nord,
och 46 km för en anslutning till Arrie. Med avståndet
ökar kostnaderna. En anslutning till Sege beräknas
kosta 1 290 SEK viket kan jämföras med en kostnad
av ca 1 152 MSEK för en anslutning till Trelleborg
Nord och Arrie.

b) Sege
Sege är en huvudtransformatorstation för Malmö
och omgivande regioner.
Det är tal om en större 400/130/50 kV station med
ett relativt stort antal inkommande linjer. Vissa ledningssaneringar i området är under övervägande.
Sege är en stark punkt i det elektriska nätet och är
därför viktig att ta i beaktande. En 130 kV kabel kan

c) Barsebäck
En kabeldragning till Barsebäck skulle kunna utföras
med enbart sjökabel. Det ﬁnns två möjligheter. Antingen leds sjökabeln igenom Falsterbokanalen, eller
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längs en något längre rutt runt Falsterbo och Skanör.

Falsterbokanalen sedd mot Öster

Det ﬁnns tre anledningar till att dessa alternativ
valts bort.
För det första är området runt Skanör och Falsterbo klassiﬁcerat som Natura 2000-område. Även om
det är tekniskt möjligt att passera detta område skulle
den negativa miljöpåverkan bli mycket stor.
För det andra har det under det tidiga samrådet med Kävlinge kommun framkommit att man i
översiktsplanen fastslagit att området vid Barsebäck
ska omvandlas till bostadsområde när Barsebäcksver-

ket läggs ner. Den lokala opinionen mot att behålla
infrastrukturen på platsen är därmed stor.
För det tredje gör det långa avståndet från vindkraftsparken till Barsebäck (74 km respektive 82 km
beroende på om man går runt Falsterbo eller inte)
att alternativet är mycket kostsamt. En anslutning till
Barsebäck beräknas kosta ca 1 833 MSEK, vilket kan
jämföras en kostnad av ca 1 152 MSEK för en anslutning till Trelleborg Nord och Arrie.
d) Hurva
Hurva-korsningen är inte en transformatorstation
utan en korsning för två 400 kV-ledningar, lokaliserad strax väster om Hörby. Inte långt från den nuvarande sammanstrålningspunkten var det tänkt att
anlägga den sydligaste 800 kV-stationen som en del i
ett tänkt framtida 800 kV-överföringssystem. Senare
gavs dock planerna på ett 800kV-system upp.
Hurva alternativet har ansetts som mindre intressant än en anslutning till Trelleborg och Arrie av
samma anledning som Sege och Barsebäck, nämligen
p.g.a. det långa avståndet. Avståndet från Kriegers
Flak till Hurva är 112 km och detta medför en kostnad av ca 1 784 MSEK.

Hurva-korsningen sedd från nordväst
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9.2.2. Anslutningsmöjligheter sett i ett större
perspektiv
Ett mycket sannolikt scenario är att Sverige, Danmark och Tyskland drar AC-kablar ut till i stort sett
samma område på Kriegers Flak. Det kommer antagligen att vara fråga om tre AC radialförbindelser med
miljardtals SEK i investeringskostnader. Ett sådant
scenario är tämligen naturligt eftersom exploatörerna
vill använda sig av en välkänd, välprovad och robust
teknik med minsta möjliga kostnad.
Sett i lite större perspektiv kommer det dock vara naturligt att ställa sig frågan om inte det redan från start
vore naturligt att förbereda för att kunna uppgradera
anläggningen för att även klara el-transmission mellan länderna via Kriegers Flak, såväl ur driftsynpunkt
av respektive elnät som av ekonomiska skäl.
För att kunna möjliggöra transmission länderna
emellan krävs användande av DC i en eller annan
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form. Exempel på hur detta kan tänkas vara uppbyggt gås igenom i NVE:s studie (bilaga 8).
Naturligtvis innebär detta nya principiella och
drifttekniska problemställningar som måste hanteras.
För närvarande antas att det såväl är politiskt möjligt
som att det ﬁnns kapacitet i bakomliggande nät för
att genomföra detta.
Möjligheten att kunna utnyttja nya installationer
också för el-transmission har betydelse av ﬂera olika
orsaker.
På kort och mellanlång sikt, innan det ﬁnns
kostnadseffektiv energilagring, är bra transmissionsförhållanden det bästa medlet för att undgå några av
vindkraftens negativa sidor, t.ex. el-överskott eller det
faktum att det av och till inte blåser alls. Som en grov
tumregel kan det antas att det krävs ett avstånd på
600 km för att uppnå en vindstyrkemässig dekorrelation, varvid transmission är av stor betydelse på kort
och mellanlång sikt.

Existerande och planerade vindkraftsparker med kabeldragningar i sydvästra Östersjön.
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Om det till varje land ansluts större mängder vindkraft rent radiellt kommer det efter hand bli nödvändigt att bygga ut de redan existerande samarbetsförbindelserna eftersom respektive land i så fall kommer
att ha så mycket okontrollerbar kraft. Häri ligger så
stora indirekta merkostnader, som också kan tas i
betraktelse när en initial merinvestering övervägs.
En annan betraktelse är att det inte nödvändigtvis
är bäst att den på den svenska delen av Kriegers Flak
producerade vindeffekten som vid ett visst tillfälle
skall förbrukas på Själland skall belasta Öresundsförbindelsen mellan Skåne och Själland. Detsamma
gäller om effekten skall förbrukas i Tyskland. Det är
då onödigt att den först transporteras upp till Skåne
för att därigenom transmitteras ner till Tyskland via
Baltic Cable. Extremfallet är när det redan ﬂyter 600
MW söderut och kapaciteten därmed är fullt utnyttjad. Ju mindre kapacitetsmässiga ﬂaskhalsar som
begränsar, desto bättre fungerar kraftmarknaden. På
samma sätt kan ny transmissionskapacitet (spin-off
möjlighet från vindkraftsintegreringen) således också
i sig själv medverka till en förbättring av kraftmarknaden, i det att verkningarna av eventuella existerande

ﬂaskhalsarna minskas genom att nya linjer över snittgränserna upprättas.
Det föreslås att denna aspekt tas med i de framtida
övervägandena och att potentialen analyseras och
undersöks närmare.
Normalt är det de systemansvariga verksamheterna, som äger och administrerar utlandsförbindelserna. I detta fall kommer det att vara vindkraft exploatören som äger och investerar i kabelförbindelserna.
För inte att blockera för det rationellt riktiga, och för
att samtidigt upprätthålla kraven på en korrekt öppen
marknadskonkurrens på utlandsförbindelserna, borde
det utvecklas en specialordning som tillgodoser förväntade förhållanden.
Även om det inte är någon lätt sak att ﬁnna
snabba lösningar på de ovannämnda förhållandena
bör detta inte blockera försök att hitta framåtriktade
lösningar vilka kan uppfylla all hänsyn, då framtidens fysiska driftförhållanden och därav indirekta
ekonomiska konsekvenser är av en ännu större
dimension. Sweden Offshore kommer således att
undersöka detta alternativ närmare.

Alternativ utformning/omfattning
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10. Alternativ utformning/omfattning
Enligt MB ska projektören även redovisa de alternativa idéer man arbetat med beträffande
anläggningens utformning och omfattning, samt förklara varför de förkastats.
De olika alternativ som diskuterats innefattar etablering av flera verk, färre verk och mindre verk. Alternativen presenteras nedan.

10.1. Flera vindkraftverk
Fördelarna med att bygga en större park är framförallt av ekonomisk karaktär. Många kostnader är fasta
kostnader och projektet blir därför lönsammare desto
ﬂer verk som byggs. Det ﬁnns dock många faktorer
som i praktiken gör det svårt att bygga ﬂera vindkraftverk vid Kriegers Flak.
Området begränsas i söder och i väster genom
gränserna till Tyskland och Danmarks ekonomiska
zoner och de närliggande sjöfartslederna begränsar
en utbyggnad i norr och i öster. Det är inte heller
önskvärt att bygga ut mer åt norr eftersom att man då
kommer närmare land, vilket får en negativ påverkan
på landskapsbilden. Området med lämpligt vattendjup (>40 meter) är dessutom begränsat. Vidare
skulle ﬂera verk kunna komma att påverka det viktiga
saltvattenutbytet i Östersjön negativt (se kapitel 12.2
och 14.10). Det skulle också vara svårt att mata in
mer el i det beﬁntliga nätet än det som nu planeras.
Då man inte kan veta exakt hur en vindkraftspark
kommer att påverka miljön och djuren i området kan
detta faktum också tillföras som argument mot en

större park.
Ett sätt att bygga ﬂera verk inom områdets gränser
är att ställa verken tätare. Då de avstånd som nu planeras är optimala med hänsyn till vindskugga skulle
man dock knappast få ut mer energi genom att ställa
verken tätare.

10.2. Färre vindkraftverk
Huvudanledningen till att inte bygga en park med
färre verk är att de fasta kostnaderna (undersökningar, kabeldragning m.m.) ändå kvarstår och att
det därmed är svårt att få en vindkraftspark med färre
verk att bli ekonomisk lönsam.

10.3. Mindre vindkraftverk
Om mindre verk används, måste antingen en större
yta tas i anspråk eller så kan inte lika mycket energi
utvinnas. Som ovan beskrivits är det svårt att utöka
området och om man istället väljer att utvinna
mindre energi har man den ekonomiska faktorn som
begränsande faktor.

Nollalternativ
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11. Nollalternativ
Nollalternativet skall beskriva hur situationen kommer att utvecklas på sikt om inte projektet
kommer till stånd (6 kap. 7 § MB).

11.1. Nationell energiförsörjning
Enligt prognoser från Statens Energimyndighet kommer efterfrågan på el på den svenska marknaden att
fortsätta att öka i samma takt som den gjort de senaste
tio åren. Detta kommer att leda till att Sverige även
fortsättningsvis tvingas bli nettoimportör av el eftersom beﬁntlig svensk produktionskapacitet inte räcker
till. Enligt Nordels prognoser kommer det i första
hand att handla om import av dansk och ﬁnsk el.
Nollalternativet blir därmed att den el som produceras på marginalen med hjälp av fossila bränslen och
biobränslen ökar.

11.2. Miljöpåverkan
Om parken inte byggs och denna elektricitet istället produceras med fossila bränslen medför detta
följande belastning på miljön:
• Brytning av ca 840 000 ton kol/år
• Koldioxidutsläpp med ca 2 100 000 ton/år
• Svaveldioxidutsläpp med ca 2 520 ton/år
• Kvävedioxidutsläpp med ca 2 100 ton/år
(Källa: SOU 1999:75)

11.3. Området vid Kriegers Flak
Nollalternativet innebär att den marina miljön och
botten vid Kriegers Flak bevaras i det skick de är
idag.

Nollalternativet innebär även att risken för utﬁskning i området kvarstår.

11.4. Alternativt nollalternativ
Ovan har jämförelse gjorts med det fallet att ingen
vindkraftspark byggs i det utsedda området. Det kan
dock ifrågasättas om denna jämförelse är relevant.
Kriegers Flak har av Boverket utsetts till en av de två
mest intressanta platserna för vindkraftsetablering i
Sverige och det är därför troligt att vindkraft kommer
att etableras på platsen. Ett annat företag, Eurowind,
har redan långtgående planer om en vindkraftsanläggning bestående av 180–220 vindkraftverk. Jämfört
med dessa planer medför det alternativ Sweden Offshore presenterar i detta dokument att miljöpåverkan
på platsen blir mindre, men även att mindre energi
produceras.

Områdesbeskrivning vindkraftsparken
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12. Områdesbeskrivning
I kapitlet nedan redogörs för förhållandena på den utsedda platsen.
Här behandlas ämnen som botten-, vind-, vatten- och isförhållanden, förekomsten av
djur och växter samt kulturmiljö och landskapsbild. Även områdets betydelse för fiske, sjöfart, rekreation och utvinning av naturresurser behandlas nedan.

12.1. Bottenförhållanden
Botten vid Kriegers Flak består av istidsmaterial, som
är deponerat ovanpå kritatidens sediment. Gränsen
mellan istidens blockiga lera och det prekvartära
underliggande krita-materialet ligger vid Kriegers
Flak ca 50-60 meter under havsytan.
Den geologiska strukturen för sedimenten sydöst
om Kriegers Flak (tyska sidan) undersöktes på
uppdrag av företagsgruppen under våren 2002 och
under hösten 2003 med Side Scan sonar och reﬂektions-seismiska metoder. Vid dessa undersökningar
framkom följande information:

Strukturen och ytan på sedimenten uppvisar lokalt
en stor variation på grund av varierande vattendjup
och strömningsförhållanden på platsen. Den plana
ytan på Kriegers Flak domineras av grovsandigt material med utbredda sten- och blockfält. Från 25 meters djup återﬁnns antingen blocklik lera i erosionsutsatta lägen eller sedimenterad ﬁnsand i eventuella
fördjupningar. Under 30 meters vattendjup dominerar sandiga sediment, som blir ﬁnare och ﬁnare med
ökande vattendjup. Vid 40 meters vattendjup har
sanden övergått till lera.

12.2. Vattenförhållanden/Hydrografi
På uppdrag av företagsgruppen har tre
undersökningar utförts beträffande strömnings- och saltvattenförhållandena vid
Kriegers Flak. Den första gjordes år 2002 av
IfAÖ och dom andra två år 2003 av IOW.
Uppgifterna nedan är till största delen hämtade från dessa undersökningar.
Kriegers Flak är beläget i sydvästra Östersjön på västra kanten av Arkonabassängen.
Arkonabassängen är den västligaste av ett
antal kaskadformade bassänger i södra Östersjön, där det största uppnådda djupet är
460 meter. Vattendjupet i Arkonabassängen
uppgår till 53 meter.

Videoupptagning från havsbotten vid Kriegers Flak
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Hela tillrinningsområdet för de vattendrag som
mynnar i Östersjön beﬁnner sig i ett område med
fuktigt klimat. Östersjöns vattenbalans karakteriseras
därför av ett årligt överskott av sötvatten på ungefär 470 km3. Detta medför ett ﬂöde av brackvatten
ut från Östersjön mot Skagerrak (vattnet i de övre
skikten) och ett ﬂöde av tyngre, saltare vatten från
Skagerrak in i Östersjön (bottenvattnet).

Östersjön är i stort sett helt omsluten av landmassor
och kan endast utbyta vatten med Nordsjön via Stora
och Lilla Bält och via Öresund. Tvärsnittet av dessa
sund är litet i förhållande till Östersjöns totala yta
och detta försvårar för vattenutbytet. Vattenutbytet
hindras ytterligare av två trösklar på 18 respektive
8 meters djup (Darßer- och Drogdentröskeln). På
sin väg genom Bälten förändras vattnets egenskaper
och har vid trösklarna fått den salthalt och syrehalt
som sedan kommer att ha betydelse för bildning och
ombyte av Östersjöns djupvatten.
Bilden nedan visar salt- och syrehalten i de olika
bassängerna i Östersjön.

Saltvattenströmmar i Östersjön

Salt- och syrehalter i Östersjön

Undersökningar utförda vid Kriegers Flak under
2002 gav följande information avseende salthalt, syrehalt och vattentemperatur:
Salthalt [%]

61

Temperatur [°C]

Syrehalt [mg/l]

Ytan

Botten

Ytan

Botten

Ytan

Botten

Vår

7,6

7,9

15,6

13,9

9,1

8,6

Sommar

7,5

7,4

19,5

16,4

8,1

8,0

Höst

7,9

16,6

11,2

10,5

10,4

7,8
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12.3. Vindförhållanden

12.5. Växtlighet
Videoupptagningar från bottnen på tyska delen av
Kriegers Flak visar att botten är relativt vegetationslös (se 12.1). Detta beror dels på att för lite ljus når
ner till botten på grund av det stora djupet (16–39
meter), dels på att sedimentbottnar dominerar.

Undersökningar har gjorts på uppdrag av företagsgruppen av vindförhållandena vid den tyska
meterologiska stationen ”Darsser Schwelle”, vilken
ligger ca 40 km sydväst om det planerade området.
Resultatet, som bygger på en utvärdering av 6 års
mätningar, visar en medelvindhastighet på 9,6 m/s
och en maximal vindhastighet på 23,9 m/s. Huvudvindriktningen var 240–270 grader.

12.6. Djurliv
12.6.1. Makrozoobentos
De bottenlevande djur som inte kan passera igenom
en sil med 1mm stora hål kallas makrozoobentos.
Sammansättningen av makrozoobentos i Östersjön bestäms i första hand genom salthalten i vattnet.
Ju högre salthalt, ju ﬂer marina arter ﬁnner man. I
området vid Arkonabassängen ﬁnner man därför
många arter jämfört med de centrala och östliga
delarna av Östersjön men jämfört med antalet arter i
Bältsjön i väst, från Mecklenburgiska Bukten till Kattegatt, ﬁnner man å andra sidan ett litet antal.
Den bentiska faunan i västra Östersjön består
huvudsakligen av invandrande arter från Nordsjön,
vilkas toleransnivå för den sjunkande salthalten varierar från art till art. I västra Östersjön har man funnit
240 olika arter av makrozoobentos, av vilka de

12.4. Isförhållanden
I området kring Kriegers Flak bildas ibland is. Risken
för isbildning beror på vindriktning, vattnets salthalt
(ju mindre salt desto större risk för is) strömningsförhållanden och djup.
Västliga vindar för med sig mild luft från Atlanten in i Östersjöområdet och därmed bildas ingen
is då denna vindriktning råder. Om vinden däremot
kommer österifrån kyls Östersjön ner och detta kan
leda till isbildning. Vid mycket stränga vintrar lägger
sig isen över hela den delen av Östersjön som ligger
väster om Bornholm. Detta inträffade dock endast tre
gånger under hela nittonhundratalet.
På uppdrag av företagsgruppen har Germanischer
Lloyd sammanställt uppgifter som registrerats under
30 år om isförhållandena vid Kriegers Flak. Resultatet
visas i tabellen nedan.
Drivande packisbälten kan ibland förekomma i
Östersjön. Fenomenet är dock ovanligt.

Antal vintrar
Observerade
30

Antal dagar per år med is (genomsnitt)
Milda och normala vintrar

Stränga och extremt stränga vintrar

<70 %

70–100 %

<70 %

70–100 %

0

0

20

16

Isfria
19

Procentsatsen syftar på till vilken grad vattenytan är täckt med is.
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ﬂesta endast ﬁnns i saltare vatten. Av makrozoobentos-arterna i Östersjön utgör anneliderna (skäggmaskar) och havsborstsmaskar (Poluchaeta) den största
delen. Förutom dessa ﬁnns det ﬂera blötdjur (musslor och snäckor) och kräftdjur.
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I Arkonabassängen ﬁnns det endast ca 50 olika arter
av makrozoobentos. Antalet varierar inom bassängen
beroende på de hydrograﬁska förutsättningarna och
de olika sedimentationsförhållandena.

Bilden nedan visar artsammansättningen i Östersjön.

Översiktlig sammansättning av makrozoobentos i sydvästra Östersjön.

MAKROZOOBENTOS I ARKONASJÖN
Arkonasjön bestäms sammansättningen av bottenlevande djur både av vattendjupet (över och under
haloklinjen) och av substratet (t.ex. dy, sand och
sten).
Det finns inte många olika arter av makrozoobentos på botten av Arkonabassängen. I över 100 år har
man dokumenterat den kvantitativa artsammansättningen i området. Fram till 1950, d.v.s. under tiden
innan näringsämnena i Östersjön ökade, fanns det
endast 7 olika arter. Under förra århundradet ökade
antalet olika arter i Arkonabassängen i flera olika
omgångar. På 1920-talet invandrade t.ex. havsborstmasken Nephtys ciliata, på 1950-talet islandsmusslor
(Arctica islandica) och på 1960-talet polychaeten
Phyllodoce mucosa och Trochochaeta multisetosa.
På 1960-talet fanns det 12-18 arter i området och
efter den kraftiga saltvattentillförseln på 1980-talet så
många som 24 arter (HELCOM 1990a och b). Nästan

ingen av arterna i Arkonabassängen uppehåller sig
dock kontinuerligt i området.
Den baltiska plattmusslan (Macoma balthica) är den
art som uppehåller sig mest kontinuerligt i området.
Endast efter år med ihållande syrebrist avviker den från
området.
I ytterområdena av Arkonabassängen stiger antalet
makrozoobentos. I en undersökning öster om Rügen
på 20-40 meters djup fann man 30 olika arter (Gosselck 1985). I området Rønnebank fann man år 1991
15 arter (Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen
1994). I början av 1990-talet registrerade Kube (1996)
25 olika arter i Adlergrundrännan. De flesta arter hittades dock på 1950-talet under ledning av Löwe (1963),
nämligen drygt 40 arter. Extra intressant var fyndet av
olika sorters kräftor som vanligtvis inte finns i sydvästliga delen av Östersjön, t.ex. Pontoporeia affinis och
Saduria antomon.
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12.6.2. Fisk
Det ﬁnns ca 144 ﬁskarter i Östersjön, varav 97 arter
saltvattenﬁsk, 40 olika arter sötvattenﬁsk och 7 olika
arter som vandrar mellan söt- och saltvatten (Thiel
et al. 1996).
Undersökningar utförda på uppdrag av företagsgruppen på tyska sidan av Kriegers Flak har identiﬁerat 26 olika ﬁskarter i området. Undersökningarna
genomfördes år 2002 och bestod av tre omgångar
provﬁske (juni, augusti och oktober) med tio upptagningar per omgång. För att kunna fånga småﬁsk
användes även en två-meters bomtrål. Där bottenförhållandena gjorde det omöjligt att provﬁska
användes istället dykare.
Följande 26 ﬁskarter registrerades:
Torsk, vittling, kolja, fyrtömmad skärlånga, rödspätta,

ﬂundra, sandskädda, sill, skarpsill, tanglake/ålkusa,
sjurygg/stenbit, nors, tobisﬁsk, ål, sandstubb, svart
smörbult, sjustålig smörbult, klarbult, smörﬁsk, stensnultra, sugﬁsk, tjockläppad mulle, rötsimpa, ulk, gråsej
och piggvar6.
Det stora avståndet från Kriegers Flak till kusten
gör att området tidvis är mycket exponerat för vågor
och vind samt opåverkat av direkt landavrinning.
Dessa förhållanden gör att området har goda förutsättningar som födo- och uppväxtområde för ﬁsk.
Hårda och steniga bottnar, vilket ﬁnns i området,
utgör ett bra lekområde för vissa ﬁskarter.
Undersökningar kommer att utföras för att fastställa huruvida det utsedda området utgör ett födo-,
lek- och/eller uppväxtområde för ﬁsk.

FISK I ÖSTERSJÖN
Man kan dela in Östersjöns fiskfauna i två kategorier,
nämligen de som föredrar att leva i pelagiska områden
( i ”freiwasser”), och de som föredrar bentska områden (d.v.s.arter som lever nära botten).
Exempel på pelagiska fiskarter är sill (Clupea harengus), skarpsill (Sprattus sprattus), lax (Salmo salar),
havsforell (Salmo trutta), klarbult (Aphia minuta) och
makrill (Scomber scombrus).
Till de fiskarter som uppvisar en bindning till botten
hör Torsk (Gadus morhua) och vittling (Merlangius
merlangus). Dessa fiskarter jagar både direkt på botten
och i områden nära botten. Torsken föredrar att vistas
på musselbankar, områden täckta med växtlighet samt
i steniga områden.
Småfiskar från arten smörbult lever på sandbottnar,
t.ex. tobisfisk (Ammodytidae), knorrhane (Eutrigla gurnardus), och unga plattfiskar (skrubbskädda, Platichthys flesus, sandskädda, Limanda limanda, rödspätta,
Pleuronectes platessa och piggvar, Psetta maxima).
Klipp- och stenfält samt musselbanker utgör hemvist för paddtorsk (Raniceps raninus), svart smörbult
(Gobius niger), smörfisk (Pholis gunnellus), stensnultra
(Ctenolabrus rupestris), sjurygg (Cyclopterus lumpus),
ål, (Anguilla anguilla), tånglake (Zoarces viviparus),
bergtunga (Myxocephalus scorpius), hornsimpa (Myxocephalus quadricornis) och oxsimpa (Taurulus bubalis).

I grunda vattendrag samt mellan stenfälten finns
det områden täckta med sjögräs och alger (områdena
kallas phyrtal). I sjögräs finner man tångsnälla (Syngnathus typhle), större och mindre kantnål, och sjustålig
smörbult (Gobiusculus flavescens). Då phyrtal är fullt
med gömställen är det som en barnkammare för
många fiskarter.
Eftersom att vattnet vid Kriegers Flak är förhållandevis djupt finns här endast några få rödalger.
Kärlkryptogamer och makroalger från tarmtångssläktet saknas helt.
På mjuka bottnar finner man spetsskärtat långebarn (Lumpenus lampretaeformis), fyrtömmad skärlånga (Rhinonemus cimbrius), skäggsimpa (Agonus
cataphractus) och olika sorters plattfisk.
Olika fiskarter lever på olika djup. Det finns också
arter som flyttar mellan olika djup beroende på
säsongen.
Fyrtömmad skärlånga och spetsskärtat långebarn
lever på över 20 meters djup.
Tångspigg (Spinachia spinachia) lever på mindre
än 10 meters djup och påverkas således inte av det
planerade projektet.
Tobisfisk lever i kustnära områden under sommarmånaderna och drar sig tillbaka till djupare vatten på
vintern.
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12.6.3. Fågel
De undersökningar som utförts av IfAÖ på uppdrag
av företagsgruppen i samband med planerna för
vindkraftsparken på den tyska sidan av Kriegers Flak
tyder på att området inte har någon särskild betydelse
för sjöfåglar.
Oftast ser man gråtrut, silltrut och havstrut (Larus
argentatus, L. fuscus, L. marinus) vilka i huvudsak
livnär sig på ﬁskrester från båtar.
Andra ﬁskätare, som t.ex. lomm (Gavia spec.),
tobisgrissla, tordmule och sillgrissla (Cepphus grylle,
Alca torda, Uuria aalge) är sällsynta hela året.
Med undantag av alfågel (Clangula hyemalis), som
i begränsat antal övervintrar på de ﬂackaste delarna
av Kriegers Flak, saknas musselätande sjöänder helt.
Troligtvis är vattnet för djupt. Vanligtvis övervintrar sjöänder endast i sjöområden med maximalt 20
meters djup. Fiskätande arter (lommar och alkor)
föredrar ﬂacka, kustnära vattenområden och grund.
Några enstaka lommar och alkor förekommer dock
på andra sidan området.
Bilden nedan visar IfAÖ:s observationer av lom
(Seetaucher) och alfågel (Eisente) gjorda vid en
ﬂyginventering 22.04.2002. Antalet lommar i området uppskattades till ca 50 och antalet alfåglar till ca
3 000.
Flyttvägarna i sydöstra Östersjön är genom ett arbete
av universitetet i Lund jämförelsevis bra undersökta.
De enskilda arternas ﬂyttider är utförligt beskrivna
tack vare direkt övervakning (t.ex. vid Falsterbo
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fågelstation) och registrering på fångststationer (Ottenby, Bornholm och Greifswalder Oie). Man har
även undersökt sambanden mellan ﬂyttskeendet och
vädret. Flyttvägarna för ﬂera fågelarter har analyserats
genom radarövervakning.
Över Arkonabassängen ﬂyttar skandinaviska
landfåglar och även två ﬂyttstråk för arktiska vattenfågelarter går över området.
Norr om Bornholm, från Kalmarsund mot Kriegers Flak, drar lomm, ejder, prutgås samt vitkindad
gås förbi.
Söder om Bornholm, i riktning mot Kap Arkona/
Kadettrinne, går sjöorrarnas (Melanitta nigra) ﬂyttväg. De ﬂesta andra arter drar huvudsakligen förbi
vid kusten.
Sångfåglar och duvor (>> 100 000 000), rovfåglar
(>> 10 000) och tranor (ca. 70 000) ﬂyttar söderut
direkt från Sydsverige (Alerstam 1975, 1976). Tranor
och rovfåglar ﬂyttar på dagtid och på de ställen där
Östersjön är som smalast.
Flera olika arter av sångfåglar ﬂyttar oftast nattetid
och ﬂyger i bred front över den södra delen av östersjön. Det ﬁnns dock sångfåglar som ﬂyttar dagtid,
t.ex. ﬁnkar.
För närvarande undersöks ﬂyttfåglars vägar i området. Här ligger tyngdpunkten på fåglarnas ﬂyghöjd.
I västra Östersjön har vissa områden förklarats
som fågelskyddsområden. Projektområdet beﬁnner
sig utanför dessa skyddsområden.

Observationer av lom (Seetaucher) och alfågel (Eisente)
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12.6.4. Fladdermöss
Förekomst av ﬂaddermöss i området är inte utrett
men med hänsyn till det stora avståndet till land är
det inte troligt att ﬂaddermöss uppehåller sig permanent i området.
Av Sveriges 17 ﬂaddermusarter företar dock minst
4 arter regelbundna långväga ﬂyttningar medan
ytterliga några arter ﬂyttar kortare sträckor mellan
sommar- och vintertillhåll. Att ﬂyttningen tvingar
arter att ﬂyga över Östersjön har nu visats vid såväl
Ottenby som vid Falsterbo (Ahlén 1997a).
12.6.5. Däggdjur
I Östersjön förekommer regelmässigt tre sälarter och
en valart. Bestånden är dock små.
De tre sälarterna som ﬁnns i Östersjön är gråsäl
(Halichoerus grypus), vikare (Phoca hispida) och
knubbsäl (Phoca vitulina).
Antalet gråsäl i sydvästra Östersjön är mycket lågt
och vikare ﬁnns endast i östra Östersjön.
Knubbsälens närmaste revir/viloplatser från
Kriegers Flak sett är Rödsand/Lolland, ön Saltholm i
Öresund (Danmark) samt utanför Sveriges sydkust.
Knubbsälar rör sig dock regelmässigt genom vattenområdet vid Kriegers Flak (se vidare satellitbilder
från hemsidan http://www.seas.dk). P.g.a. knubbsälsepidemin år 2002, som dödade ca 20 000 knubbsälar,
är uppgifter med uppskattat antal sälar från föregående år inte längre aktuella.
Med hjälp av stationära detektorer har man sedan
augusti 2002 registrerat enskilda knubbsälar i ”Kadettrännan” (muntlig upplysning från havsmuseet i Stralsund). På grund av den intensiva traﬁken i området
kring Kriegers Flak (60 000 båtar om året, förutom
ﬁske- och fritidsbåtar) verkar sälarna dock undvika
området.
Bortsett från några få tillfälliga besökare av andra
valarter är tumlaren (Phocoena phocoena) den enda
sorts val som förekommer i Östersjön. I gränsområdet
mellan Nordsjön och Östersjön lever för tillfället ca
36 000 tumlare. I sydvästra Östersjön ﬁnner man däremot endast ca 500 tumlare (Hammond et al., 1995).
Vid de undersökningar som gjorts under år 2002
på uppdrag av företagsgruppen i samband med planerna för en vindkraftspark inom den tyska ekonomiska zonen har man inte påträffat några däggdjur i
området.

12.7. Kulturmiljö
Kriegers Flak har en gång befunnit sig ovanför vattenytan och det ﬁnns således en möjlighet att fornlämningar förekommer i området.
På den danska sidan av Kriegers Flak har man sökt
efter fornlämningar utan att hitta några. Sannolikt
har eventuella lämningar eroderats bort, då sedimenten på Kriegers Flak är kraftigt eroderade.
Det ﬁnns inga uppgifter om vrak i området.

12.8. Havsbild/landskapsbild
Begreppet landskapsbild (eller havsbild som det i det
här fallet kanske är ett bättre ord) kan sägas vara sammansatt av
• Landskapets utseende
• Upplevelsemässiga aspekter
(SOU 1999:75)
Landskapets utseende
Formen på landskapet till havs är plan/horisontell
och texturen utgörs av vågorna. Utmärkande för havet är vidare att färgerna är få och att det är ett öppet,
storskaligt landskap som inte växlar.
Upplevelsemässiga aspekter
Olika människor upplever landskapet olika eftersom
att de har olika bakgrund, kunskap, intressen och
förväntningar på sin omgivning.
Under samråden har det framkommit att många
boende längs kusten sätter stort värde på den obrutna
horisonten.
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12.9. Naturresurser

12.10. Sjöfart

Den danska delen av Kriegers Flak utnyttjas idag
som sandtäkt. Förutsättningarna för en vindkraftpark i dansk ekonomisk zon utreds för närvarande av
danska Naturvårdsverket.
På den tyska sidan planeras en vindkraftspark med
ca 93 verk att uppföras.
Eftersom att inga omfattande sandområden ﬁnns
inom det planerade området på den svenska sidan
ﬁnns inga anspråk på sandtäkt.

De stora huvudfarlederna mellan Sverige och Tyskland passerar öster, söder och väster om Kriegers
Flak, se bilden nedan.
I dessa och i övriga farleder i området passerar
årligen ca 60 000 båtar (Germanischer Lloyd).
Bilden nederst på sidan visar alla farleder i Östersjön.
Observera att den röda markeringen avser projekt
Kriegers Flak I, d.v.s. projektet inom tysk ekonomisk zon. Kriegers Flak II beﬁnner sig ”vägg i vägg”,
norrut sett.

Huvudfarleder i
södra Östersjön
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12.13. Militära intressen
Inga militära intressen som skulle kunna komma i
konﬂikt med vindkraftsparken har identiﬁerats.

56

-

-

-

6

Området korsas under sommartid av fritidsbåtar.
Inga fritidsbåtar uppehåller sig dock vanligtvis i
området.
Kriegers Flak har blivit känt för att hålla stor torsk.
Inom området har spöﬁske bedrivits av fritidsﬁskare
och även organiserade ﬁsketurer har förekommit.
De organiserade ﬁsketurerna erbjuds under ca 3
månader om året (när stortorsken samlas) och under
denna period förekommer maximalt två till tre turer
i veckan.

25

Kommersiellt ﬁske vid Kriegers Flak bedrivs främst
av danska men även av svenska och tyska yrkesﬁskare.
De största fångsterna tas dock upp i området strax
norr om planerad vindkraftspark. Enligt Fiskeriverkets statistik beräknas den genomsnittliga avkastningen där till cirka 330 kg/ha/år medan avkastningen
inom berörd del av Kriegers Flak ligger på 50 kg/ha/
år. Den låga avkastningen vid Kriegers Flak beror
bl.a. på att trålning där är mycket svårt på grund av
den ofta mycket steniga bottnen.
Kriegers Flak ligger inom ICES-område 247. I
detta fångstområde ﬁskas de torsk, sill, vittling och
plattﬁsk (se tabellen nedan).
25

12.12. Rekreation

Vittling

12.11. Fiskenäringen

110

Två olika ledningar som inte längre är i bruk korsar
området.
Företaget DONG planerar sedan en tid tillbaka
att dra en gasledning genom Östersjön. Två olika
sträckningsalternativ har föreslagits och ett av de
alternativen skulle påverka parkens nordöstra delar
(se bilden nedan).
Sträckningsalternativ för gaslidning, DONG
Fångst (i ton) i ICES-område 24 under år 1998. Källa: ICES- CATCHES (2001)

170
Sammanlagt

14578

2572

25351

92

623
Polen

-

-

-

13
Lettland

-

-

-

13
Finland

-

-

-

5
6
1636
Sverige

43

6963

3

55
40
3120
Tyskland

1644

8812

7

50
124
82
9173
Danmark

885

9576

Rödspätta
Torsk
Land

Flundra

Sill

Sandskädda

Piggvar

12.14 Korsande kablar
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13. Risker och säkerhet
I detta kapitel behandlas de risker för omgivningen som kan uppkomma. Här behandlas
t.ex. risken för fartygskollision eller tekniska fel hos vindkraftverken samt de risker kraftig
isbildning i Östersjön kan medföra för fundamenten. Även de åtgärder som vidtagits för att
underlätta i nödsituationer beskrivs nedan.

13.1. Risker för omgivningen
Det ﬁnns rapporter om att blad/delar av blad har
lossnat samt om brand och om att torn har kollapsat.
Erfarenheter från beﬁntliga verk visar att främst brister i styrning och övervakning kan orsaka haverier.
Risken för nedisning kan inte uteslutas. När verk
tas i drift efter stillestånd skakas isbarken normalt av
och faller rakt ner längs tornet. I undantagsfall kan
dock isﬂak slungas iväg.
Runtom parken kommer en säkerhetszon på 500
meter att spärras av. Då människor således normalt
sätt inte uppehåller sig i området eller i närheten av
området är risken för tredje part minimal.
Åskledare kommer att ﬁnnas på rotorbladen som
leder eventuella blixtar genom fundamenten ner i
havsbotten.

13.2. Risker genom yttre påverkan
13.2.2. Is
Isförhållandena i området kring Kriegers Flak är
beskrivna i kapitel 12.4.
Is som lägger sig kring vindkraftverkens fundament kan utöva stora krafter på verken. Verken
måste därför dimensioneras så att de kan stå emot
dessa krafter.

Vissa år förekommer i Östersjön stora drivande
packisbälten. Tål fundamenten inte denna påfrestning
kan verken kollapsa. Drivande packisbälten är dock
ett mycket ovanligt fenomen som endast inträffar
under extremt stränga vintrar.
13.2.2. Påsegling
Stora farleder passerar öster, söder och väster om
Kriegers Flak på betryggande avstånd från vindkraftsparken (se kapitel 12.10). Enskilda fartyg kan dock
alltid navigera utanför farlederna och passera Kriegers
Flak på närmare håll. Påsegling, d.v.s. att båtar kolliderar med verken, kan ske på grund av felnavigering,
maskinfel eller bristfällig/trasig navigationsutrustning.
Vid kollision kan verken och båtar komma att läcka
olja och båtar kan även komma att läcka kemikalier
som fraktas. Oljespill kan påverka större områden och
driva iväg med vinden. 18 % av allt gods som transporteras på Östersjön är farligt gods. En kollision kan
därför få stora konsekvenser för havsmiljön.
Det ﬁnns dock ett ﬂertal internationella regler som
kommit till för att hindra stora utsläpp. Sedan 1996
måste alla nya tankbåtar med en kapacitet över 5 000
tdw ha dubbelt skrov och båtar med enkelt skrov
tillåts bara i EU-länderna fram till år 2015. Moderna
tankbåtar använder numera även ett ﬂertal lagerut-
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rymmen som är avskilda från varandra istället för ett
enda utrymme. Detta är en säkerhetsåtgärd för att
förhindra stora utsläpp.
En säkerhetszon på 500 meter runt vindkraftsparken kommer att märkas ut med lämpliga markeringar
och belysning enligt beskrivning i kapitlet 5.4 samt
införas i sjökort. Eventuellt nödvändiga restriktioner för sjötraﬁken kommer att utföras i samråd med
ansvariga myndigheter.
Det är inte avgjort huruvida traﬁk kommer att
tillåtas inne i vindkraftsparken. Detta avgörs av
Sjöfartsverket i samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket. Den riskanalys som kommer att
sammanställas på uppdrag av Sweden Offshore
Wind kommer att utgöra en viktig grund för detta
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ställningstagande.
Risken för en kollision av fartyg med vindkraftsparken på Kriegers Flak I har beräknas i en särskild
teknisk riskutredning av Germanische Lloyd. Germanische Lloyd är det enda företag som idag utför
tekniska riskutredningar beträffande havsbaserade
vindkraftverk och företaget har författat ett ﬂertal
utredningar.
Enligt utredningen kan man räkna med en (1)
kollision på 1 782 år och enligt samma utredning är
det sannolikt att 221 ton olja läcker ut vid en sådan
kollision.
I beräkningen har man tagit hänsyn till den
mänskliga faktorn, d.v.s. till ”normalt mänskligt
felande” som t.ex. att läsa av instrument fel eller föra
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in fel information i datorn. Det ﬁnns dock en risk
att en olycka inträffar på grund av grov oaktsamhet,
t.ex. av att de ansvariga lämnar kommandobryggan.
Denna risk kan dock inte beräknas med hjälp av en
teknisk riskanalys. Siffrorna en kollision på 1 782 år
kan jämföras med en kollision på tre år som slogs
fast vid riskutredningen för Horns Rev. Jämfört med
övriga riskutredningar som Germanischer Lloyd har
gjort så är kollisionsrisken vid Kriegers Flak den hittills lägsta.
Konstruktiva åtgärder kan minska skadeverkningarna för vindkraftverken upp till en viss fartygsstorlek.
Eftersom att det är ankringsdjup i området bedömer Sjöfartsverket risken för kollision som liten.
Mindre privatﬂygplan och helikoptertraﬁk kan
utgöra ett visst riskmoment vid ogynnsamma väderleksförhållanden och låg ﬂyghöjd.

13.3. Nödsituationer
För att underlätta i nödsituationer kommer vindkraftverken att vara utrustade med förstahjälpen utrustning, livbojar, livlinor, täcken, brandsläckare och

brandvarnare. Det kommer också att ﬁnnas kommunikationsutrustning på verken med direkt förbindelse
till räddningsstationer på fastlandet.
Det kommer att ﬁnnas anordningar så att personer
kan klättra upp från vattnet på egen hand. På varje
verk kommer det att ﬁnnas ett nödrum där det ﬁnns
proviant och möjlighet att övernatta.
Servicepersonalen kommer att få utbildning i de
särskilda risker som är förknippade med offshoreanläggningar.
Räddningshelikoptrar kan inte gå närmare vindkraftsparken eller enskilda verk än vad för helikoptern
gällande säkerhetsavstånd medger. I sämsta tänkbara
vädertyp, d.v.s. dimma, är säkerhetsavståndet 500
meter i sidled och 1 500 meter rakt fram.
För att möjliggöra ett snabbt omhändertagande
av nödställda eller skadade skall en räddningsplan
tas fram.
Det skall ﬁnnas rutiner för omhändertagande
av mindre läckage på plattform och båtar samt en
handlingsplan för kontakt med Kustbevakningen i
händelse av utsläpp av olja eller annan kemikalie i
vattnet.

Miljökonsekvenser vindkraftsparken
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14. Miljökonsekvenser vindkraftsparken
Kapitlet nedan beskriver och bedömer de miljökonsekvenser som kan uppkomma p.g.a.
vindkraftsparken.
Kapitlet utgår från det som berörs (t.ex. människor, djur och sjöfart) och beskriver sedan
på vilket sätt påverkan sker (t.ex. genom buller och vibrationer). Efter denna beskrivning
görs en bedömning av graden av påverkan. För att bedömningarna ska bli konsekventa
och för att läsaren lättare ska förstå vad som föranlett bedömningarna, redovisas även de
bedömningsgrunder som använts.
Bedömningarna är preliminära. Resultatet från ett antal viktiga, redan utförda undersökningar har inte ännu utvärderats och ytterligare undersökningar kommer att behöva utföras
innan en mer säker bedömning av miljökonsekvenserna kan göras.

14.1. Människors hälsa
14.1.1. Påverkan
Människor skulle kunna påverkas av parken på grund
av ljud, skuggor och olyckor.
a) Ljud
En fråga som kommit upp ofta under de tidiga samråden med befolkningen är huruvida buller från vindkraftsverken kommer att höras från land.
Arbetena under anläggnings- och avvecklingsfasen
kommer att medföra buller och vibrationer. Ljuden
uppkommer främst under vattenytan och varken dessa
ljud eller de som uppkommer över vattenytan kommer
att nå land. Detta beror främst på det långa avståndet
till kusten.
Det ökade bullret i området på grund av båtar
som används under dessa faser kommer inte heller
att nå land.
I områdets direkta närhet kommer dock anlägg-

nings- och avvecklingsarbetena och den ökade traﬁken
i samband med dessa att medföra en höjning av bullernivån. Då faserna är begränsad i tiden och människor
normalt sett inte uppehåller sig i området förväntas
den negativa påverkan på människor härigenom dock
bli ringa.
Buller och vibrationer uppkommer under driftskedet från vindkraftverken men detta bedöms inte bli
något problem eftersom avståndet till närmaste bebyggelse är stort. Inte heller på närmare avstånd kommer
ljud från vindkraftverken att kunna urskiljas eftersom
bakrundsnivån från vågor och vind är hög när vindkraftverken är i drift. Enligt beräkningar som gjorts
med dataprogrammet WindPRO version 2.3.0.125
kommer gränsen för 40 dB, vilket utgör det riktvärde
som har tillämpats för bedömning av buller utomhus
från vindkraftverk (vilket är samma som de som anges
för industriverksamhet), att gå ca 1,5 km från parkens
ytterkant (se ovan, kapitel 5.6.2). 40 dB motsvarar
ljudet från ett vanligt kylskåp.
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De transporter med helikopter och båt som
kommer att krävas för underhåll och reparationer
av vindkraftverken kommer inte att öka störningen
i området nämnvärt då det redan sedan tidigare är
traﬁkerat.
b) Skuggor
De skuggor som uppkommer på grund av parken
kommer att sträcka sig maximalt (worste case) 2,5 km
från verken (se5.6.2) och kommer således inte att
påverka människor på land. Påverkan på människor
i förbipasserande båtar blir liten med hänsyn till
skuggningens temporära karaktär.
c) Olyckor
Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som inte
genererar emissioner till luft eller vatten. Oljor och
kemikalier som ﬁnns i verken är hermetiskt tillslutna
och kan inte läcka ut i vattnet vid läckage.
Båttraﬁken med arbetsfartyg till och från området
blir intensiv under anläggnings- och avvecklingstiden. Under denna tid ﬁnns risk för olje- och materialspill, främst vid grundläggningsarbetena. Små spill av
detta slag kommer inte att påverka människors hälsa.
Om kollision med ett fartyg skulle förekomma
skulle detta kunna innebära stora utsläpp av olja eller
kemikalier som skulle kunna medföra fara för människors hälsa. Kollisionsrisken har beräknats till 1 på
1 782 år (se 13.2.2).
Det ﬁnns en risk för att ett verk ska kollapsa, att
rotorblad ska lossna eller att is ska slungas iväg. Då
parken ligger 30 km från närmsta hus innebär detta
ingen fara för människor som uppehåller sig på land.
Det ﬁnns dock en risk att människor som passerar
parken på nära avstånd skadas. Risken för att verk
kollapsar, att delar av verken lossnar eller att is slungas iväg är mycket liten. Inga olyckor har observerats
på beﬁntliga offshoreverk. Den tiden på året då risk
ﬁnns för nedfallande is kommer ytterst få människor
att beﬁnna sig i området.
d) Sammanfattning av påverkan på människor
Effekterna av parken på människors miljö och hälsa.
Parken ligger så långt från land att varken ljud eller
skuggor från parken når land.
Om en olycka inträffar, t.ex. att ett fartyg kolliderar
med ett vindkraftverk, kan de negativa effekterna bli
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stora. Risken för detta är dock mycket liten.
14.1.2. Mildrande åtgärder
Vid valet av lokalisering har hänsyn tagits till att få
människor uppehåller sig i området.
En säkerhetszon kommer att märkas ut omkring
parken och verken kommer att markeras så att de
syns från förbipasserande båtar.
För att undvika läckage är de oljor och kemikalier
som ﬁnns i verken hermetiskt tillslutna.
Varje vindkraftverk är utrustat med nödrum och
nödutrustning.
En krishanteringsplan ska upprättas i samverkan
med berörda myndigheter.
14.1.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER MÄNNISKORS HÄLSA
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet inte kan uppfyllas inom- och utomhus.
• Anläggningen medför mycket stora försämringar
av dagens bullersituation.
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet inte kan uppfyllas inomhus eller utomhus.
• Anläggningen medför stora försämringar av
dagens bullersituation.
Måttliga konsekvenser (måttligt värde –
måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet kan uppfyllas inomhus men inte utomhus.
• Anläggningen medför måttliga försämringar av
dagens bullersituation.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att riktvärden för miljökvalitet kan uppfyllas och ger små försämringar av
dagens bullersituation.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen medför inte att några riktvärden
för miljökvalitet överskrids och ger marginella
försämringar av dagens bullersituation.
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Slutsats
Förutsatt att en stor olycka inte inträffar bedöms
vindkraftsparken medföra ringa konsekvenser för
människors hälsa och säkerhet.

14.2. Djurliv
14.2.1. Påverkan på Makrozoobentos
Förekomsten av makrozoobentos i området beskrivs
i kapitel 12.6.1.
Bottenlevande djur kan påverkas negativt av parken genom att bottenyta tas i anspråk av verken och
p.g.a. sediment och förändrad sedimentation.
a) Beslagtagen bottenyta
Vindkraftverken tar viss del av bottenytan i parkområdet i anspråk och denna plats försvinner således
som uppehållsyta för bottenlevande djur. Denna yta
är dock mycket liten relativt sett och förlusten av ytan
får därför med största sannolikhet inte någon betydelse för de makrozoobentos som ﬁnns i området.
Fundamenten bildar också en sekundär hårdbotten
som till stora delar kan kompensera förlusten.
b) Grumling och förändrad sedimentation
Grumling och temporärt ökad sedimentation kan uppkomma under anläggnings- och avvecklingsfasen p.g.a.
arbeten med fundamenten och under driftfasen p.g.a.
ändrade strömningsförhållanden. Problemen antas bli
störst under anläggnings- och avvecklingsfasen.

Den marina bottenfaunan kan inom en begränsad
yta drabbas direkt av ökad sedimentation genom att
de överlagras av sediment. Detta kan resultera i nedsatt tillväxt, minskad överlevnad eller direkt död.
Eventuellt långvarig grumling leder även till minskad ljusgenomsläpplighet som i sin tur kan leda till
minskad tillväxt eller minskad överlevnad för marina
alger.
Sessila djur är beroende av intern vattentransport
för bl.a. näringsupptag och för dessa djur kan en
ökad mängs sediment i vattnet ha en negativ effekt
genom att sätta igen in- och utströmningsöppningar.
Stationära arter är mer känsliga än de som kan
förﬂytta sig.
c) Sammanfattning av påverkan på Makrozoobentos
Sammanfattningsvis kan det konstateras att sediment
och sedimentation kan få negativa konsekvenser för
de bottenlevande djur som beﬁnner sig i det direkta
närområdet då fundamenten installeras. Påverkan
förväntas bli störst under bygg- och avvecklingsfasen
och är således begränsad tidsmässigt.
14.2.2. Mildrande åtgärder
Områden med hög koncentration av makrozoobentos bör om möjligt undvikas.
Det ska utredas huruvida spridningen av sediment
kan skärmas av.

Flygplan och fartyg som använts vid studier av flora och fauna
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14.2.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER DJURLIV
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av
de värden som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av riksintresse eller internationellt intresse,
exempelvis skyddsvärd art eller biotop enligt art- och
habitatdirektivet. (högt värde – hög påverkan)
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan (tillfällig skada, lång
tid ~ upp till en mansålder) på något av de värden
som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av riksintresse eller internationellt intresse,
exempelvis skyddsvärd art eller biotop enligt art- och
habitatdirektivet. (högt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av
de värden som identifierar och motiverar objektets
naturvärden, exempelvis skyddsvärd art eller biotop
enligt art- och habitatdirektivet. (högt värde men
mindre omfattning ~ måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utplånar (permanent skada) naturvårdsobjekt av regionalt intresse med höga värden.
(högt värde men mindre omfattning ~ måttligt
värde – hög påverkan)
Måttliga konsekvenser (måttligt värde –
måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar (tillfällig skada, kort tid <5 år)

Slutsats
Den marina bottenfaunan som förekommer i området utgör inte något särskilt skyddsvärt naturvårdsobjekt och parken påverkar inte den biologiska mångfalden. Om värden påverkas kan dessa snabbt återställas
efter avslutad drift.
Vindkraftsparken medför således ringa konsekvenser för Makrozoobentos.

huvudsakliga naturvårdsvärden på riksobjekt eller
internationellt intresse.
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt
naturvårdsobjekt, där endast delar av objektets
naturvärden utplånas (permanent skada, begränsad
omfattning).
• Anläggningen ger en måttlig påverkan på den biologiska mångfalden inom ett riksintresse eller internationellt intresse.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på
den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt eller
objekt med klassningen ”högsta naturvärde”.
• Anläggningen påverkar värde på naturvårdsobjekt
(tillfällig skada, kort tid <5 år) av regionalt intresse.
(ringa påverkan – måttligt värde)
• Anläggningen ger stor påverkan på naturvårdsobjekt
med lokalt värde (måttlig påverkan – ringa värde).
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen ger ingrepp i lokalt skyddsvärt naturvårdsobjekt eller ringa påverkan på objekt med
högre värden. Värdena kan snabbt återställas vid
avslutad drift av Anläggningen.
• Anläggningen medför ingen risk för mätbar påverkan
på den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt.

14.2.4. Påverkan på Fisk
Fiskar kan komma att påverkas negativt på grund
av följande olägenheter; buller och vibrationer, ljus,
skuggning och reﬂexer samt grumling och förändrad
sedimentation.
Fisken skulle dock även kunna komma att påverkas
positivt nämligen genom att ﬁskeförbud införs inom
området (marint reservat) och genom effekten av
artiﬁciella rev.
Förekomsten av ﬁsk i området beskrivs i kapitel
12.6.2.
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a) Buller och vibrationer
FISKARS HÖRSEL
Fiskars hörsel är god vid låga frekvenser och
många fiskar kan uppfatta ljud med lägre frekvens
än 20 Hz. Generellt kan fiskar delas in i tre grupper
med avseende på förmågan att uppfatta ljud. Den
första gruppen utgörs av arter som saknar simblåsa
(t.ex. makrill och plattfisk) och de hör dåligt över
cirka 250 Hz. Den andra gruppen är arter med
simblåsa (de flesta arter, t.ex. torsk, ål och lax) som
hör frekvenser upp till ca 500 Hz. Till den tredje
gruppen hör arter med speciell koppling mellan
simblåsan och otoliten (t ex karpfisk och sillfisk) och
de uppfattar ljud med frekvenser upp till 2 000 Hz.
(Källa: Westerberg 1994)

Ljudspridningen i vatten är mycket effektiv, vilket
medför att de organismer som lever under vattenytan
ständigt konfronteras med ljud.
Eventuell pålning eller borrning under byggskedet kan ge upphov till kraftiga bullerstörningar och
detta skulle kunna få ﬁsken att undvika området helt.
I samband med pålningsarbetena av vindkraftverken
vid Utgrunden I utfördes ljudmätningar på uppdrag av Airicole såväl över som under vattenytan.
Vid den följande utvärderingen av ljudens effekter
på ﬁsk drogs den samlade slutsatsen att lågfrekventa
ljud från pålningen möjligen kan ge upphov till viss
undvikande reaktion hos vissa icke hörselspecialiserade arter, åtminstone de som är försedda med
simblåsa, t ex torsk, ål och lax. Reaktionen förväntas
endast utlösas på ett tiotal meter från ljudkällan. För
hörselspecialister med relativt låg hörseltröskel inom
frekvenser på 100 till 3 000 Hz, t.ex. sill och skarpsill,
kan undvikandereaktionerna bli större. Man kan dock
räkna med en vis grad av tillvänjning. Pålningsarbeten skulle även kunna ge skada på sillﬁskars hörselförmåga. Det har emellertid visat sig hörselförmågan
kan återskapas.
Vindkraftverk i drift alstrar undervattensljud i ett
relativt brett omfång, bland annat inom det område
som ﬁskarna hör (lågfrekventa ljud). I vattnet ﬁnns
det dock alltid ett visst bakgrundsljud från vågor och

båttraﬁk och det är därför svårt att veta hur mycket
av ljudet från vindkraftsverken som hörs. Westerberg
har utfört vissa ljudmätningar kring vindkraftverk
i Nogersund och dessa pekar på en förhöjd samlad ljudnivå, bland annat inom infraljudområdet
(Westerberg, 1997).
Enligt en undersökning från år 2003 kan ﬁsk troligtvis registrera vindkraftverk på upptill 16 kilometers avstånd vid hög vindhastighet (14 m/s) (Wahlberg och Westerberg, 2003). Vid en vindhastighet av
8 m/s sjunker denna siffra till 600 meter. Ljud från
vindkraftverk skulle teoretiskt sett kunna skrämma
iväg ﬁsk men endast inom ett avstånd av maximalt 10
m vid hög vindhastighet8. Ljudmätningar från vindkraftsparken Utgrunden visade dock att ljudet som
verken där alstrar inte ens på 1 meters avstånd är högt
nog för att skrämma iväg ﬁsken.
Det kan antas att kontinuiteten av ljudet är avgörande för ﬁskarnas reaktioner. Vid Westerbergs
undersökningar av ﬁskarnas beteende i närheten av
broar med bil- och tågtraﬁk konstaterades att ﬁsken
inte reagerade nämnvärt på den mer eller mindre kontinuerliga traﬁken men att ﬁskstim kunde göra vissa
rörelseförändringar i djupled vid plötsliga ljud, som
t.ex. då ett tåg passerade över bron. Då studien var begränsad kan dock inga säkra slutsatser dras av denna.
För många ﬁskar har ljudsignaler betydelse för att
de ska kunna lokalisera varandra vid lek och signalera parningsberedskap och buller och vibrationer
kan således förstöra ett områdes lämplighet för lek.
Även ﬁskarnas orienteringsförmåga kan påverkas.
Undersökningar visar att ljud från vindkraftverk kan
påverka ﬁskars signalering på ﬂera kilometers avstånd
(Wahlberg och Westerberg, 2003).
Det ﬁnns ingenting som tyder på att ljud från
vindkraftverk kan skada ﬁskars hörsel.
De undersökningar som har gjorts avseende ljudpåverkan på ﬁsk avser generellt sett enskilda objekt
och mindre anläggningar och resultaten kan därför
inte utan vidare överföras på stora vindkraftsparker.
Effekten av ljud och vibrationer på ﬁsk måste således
undersökas närmare. Även ljudet från vindkraftverken måste undersökas mer.
Tillvänjning, d.v.s. att ﬁsken vänjer sig vid ljudet
från verken, kan inte uteslutas.
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b) Ljus och skuggning
Ljus uppkommer under driftskedet från verkens
belysning.
Ljus är känt för att attrahera ﬁsk men bortsett från
en möjlig kollisionsrisk anses fasta ljuspunkter inte
innebära någon negativ påverkan.
Verkens torn och rotorblad ger upphov till skuggor som kan medföra påverkan under driftfasen.
Under anläggnings- och avvecklingsfasen är skuggorna endast av temporär karaktär och dess effekt är
därför begränsad.
Fasta skuggor, likt tornskuggan, har en attraherande effekt på ﬁsk och anses inte orsaka några betydande störningar på vare sig djur- eller växtliv.
Snabba rörelser som avspeglas i vattnet kan däremot orsaka oro. Vindkraftverkens rotorblad ger en
ﬂuktuerande skuggning på vattenytan som sveper
över en stor yta. Många organismer reagerar med
undﬂyende eller försiktighet inför liknande fenomen.
Bland sportﬁskare såväl som för forskare anses det
vara allmänt känt att ﬁsk reagerar med omedelbar
ﬂykt eller med att ta skydd då en skugga passerar
över dom. Beteendets funktion är troligen att skydda
ﬁsken mot fågelpredation
Huruvida tillvänjning till dylika skuggor kan ske är
inte utrett.
c) Grumling och förändrad sedimentation
Vattengrumling kan främst uppkomma under anläggningstiden och avvecklingstiden på grund av arbeten
vid botten, men även under drifttiden p.g.a. ändrade
strömningsförhållanden.
Ljusgenomsläppet minskar i grumligt vatten till
följd av de suspenderade partiklarna
Fiskar använder synen i sina aktiviteter och minskat
ljusgenomsläpp skulle därmed kunna bidra till försvårande förhållanden vid exempelvis sökande av föda.
För ﬁskar med mobil föda är det troligt att både
födan och predatorn undviker områden med hög partikelkoncentration. Dessa ﬁskar drabbas därför sannolikt inte lika hårt som ﬁskar som huvudsakligen livnär
sig på växt- och djurplankton eftersom att plankton
följer strömmarna och saknar förmåga att ﬂy.
Yngel har en begränsad förmåga att avlägsna sig
från ett område eftersom att de har en begränsad simförmåga. Då yngel saknar betydande energireserver
kan detta leda till akut svält (Hansson 1995).
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Många ﬁskar i Östersjön lägger sin rom på botten eller fäster den på vegetationen. I dessa fall kan
förändrad sedimentation få ﬂera effekter. Hårdbotten
kan ändras till mjukbotten, vegetation kan bli överlagrad och ljusgenomsläppligheten kan minska med
följden att vegetationen kan dö, vilket kan leda till
förändrade förutsättningar för lek hos vissa arter.
Om redan lagd rom överlagras medför detta sannolikt direkt dödlighet hos äggen.
Grumling kan även leda till att ﬁsk undviker området. Ett bassängexperiment utfört av Westerberg et
al. (1996) visade att torsk och strömming undviker
områden med partikelkoncentration över 3 mg/l.
Andra studier visar dock att mycket högre partikelkoncentration än så krävs för att ﬁsk ska undvika ett
område. I en studie av Hansson (1995) nämns 100
mg/l som kritisk mängd.
Temperaturvariationer kan uppstå som en följd av
grumligt vatten. Grumligheten gör att ljusenergin koncentreras till vattnets ytskikt, vilket medför en snabbare
uppvärmning i detta skikt jämfört med djupare skikt.
Även detta kan leda till att ﬁsken förﬂyttar sig.
Elektrolysbalansen och lösligheten av syrgas i
vattenmassan kan påverkas av sedimentsuspension beroende på ämnessammansättning och mängd. De två
senare effekterna är ofta ringa i förhållande till de som
uppkommer på grund av minskat ljusgenomsläpp.
d) Artificiella rev
En så kallad reveffekt kan uppkomma under driftfasen.
Vindkraftverks fundament kan komma att fungera
som artiﬁciella rev och det är välbelagt att ﬁsk attraheras till liknande strukturer. Att artiﬁciella rev ger
förutsättningar för liv är klarlagt och produktioner av
alger och smådjur medför att ﬁskarnas föda ökar. Preliminära resultat av en undersökning utförd i anslutning till Utgrunden visar att framförallt brunalger,
rödalger, blåmusslor och havstulpaner tillväxer kring
vindkraftverken. Detta drar till sig småﬁskar, vilket
har observerats.
e) Fiskeförbud/Marina reservat
Om ﬁske förbjuds inom parken kommer området att
utgöra ett fredat område där ﬁsk kan leka och växa
upp ostört under hela driftfasen. Detta skulle kunna
få mycket positiva effekter för ﬁskebeståndet i södra
Östersjön.
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En ny WWF-rapport 9 som analyserat data från 60
olika marina skyddade områden visar bl.a. följande
positiva effekter av fredade områden:
• Produktionen av avkomma ökar vilket kan återuppbygga utﬁskade bestånd. Detta beror bl.a. på
att ﬁsken lever längre, blir större och därmed producerar mycket ﬂer ägg. Även tätheten i bestånden
ökar. Många ägg och larver driver iväg utanför de
skyddade områdenas gränser och hjälper till att
återuppbygga bestånd som ﬁskas.

som gjorts medför inte några säkra slutsatser och
ﬂer undersökningar krävs för att kunna bedöma en
vindkraftsparks påverka på ﬁsk. För närvarande pågår
ett ﬂertal studier vid beﬁntliga offshoreverk. Sweden
Offshore utgår från att resultaten kommer att vara
offentliga och ser fram emot att ta del av dessa.

• Såväl lekmogna ﬁskar som yngre ﬁskar spiller över
till områden utanför reservatet. Detta beror på att
bestånden i det skyddade området blir så täta att
ﬁskar börjar ﬂytta ut.

14.2.5. Mildrande åtgärder
För att minska de negativa effekterna för ﬁsken i området kommer anläggningstiden att förläggas till den
tiden på året då de ﬂesta ﬁsksorter inte leker.
Anläggningen kommer vidare att begränsas till
ett område i taget. Genom att inte bygga på ﬂera
ställen samtidigt undviks den så kallade technoeffekten.

• Skyddade områden erbjuder en fristad för särskilt
sårbara arter där de kan få en chans att överleva.

14.2.6. Bedömning

f) Sammanfattning av påverkan på fisk
Under anläggnings- och avvecklingsfasen kan ﬁsken
skrämmas av buller och vibrationer.
Anläggnings- och avvecklingsarbetena kan även ge
upphov till grumlighet. Effekterna av grumling och
ändrad sedimentation varierar efter sedimentvolym,
vattenrörelse, tendenser till ﬂockning av partiklar och
faktorer förknippade med den exponerade organismen. Reaktionerna är artspeciﬁka och ägg och yngel
är generellt sett mer känsliga för grumligt vatten än
fullvuxna ﬁskar. För lagd rom kan överlagring leda till
direkt dödlighet. Hög partikelkoncentration kan leda
till att ﬁsken ﬂyr från området.
Under driftfasen skulle ljud och skuggor från vindkraftverken kunna skrämma bort ﬁsken från området
men det är också möjligt att ﬁskarna vänjer sig vid
detta och att konsekvenserna av skuggor och ljud
därför uteblir. Ljud skulle även kunna påverka ﬁskens
signalering.
Om ﬁskeförbud inrättas i parkområdet kommer
detta få mycket positiva effekter för ﬁskebeståndet då
ﬁskarna härigenom får ett fredat område. Detta förutsätter dock att ﬁsken inte påverkas negativt p.g.a.
ljud från verken.
De artiﬁciella rev som uppstår p.g.a. fundamenten
kan också få positiva effekter för ﬁsk, t.ex. genom
ökad tillgång av föda.
Kunskapen om vindkraftverks konsekvenser på
ﬁsk är inte tillfredsställande. De undersökningar

Bedömningsgrunder
Se 14.2.3.
Slutsats
Osäkerhet råder beträffande vindkraftsparkens påverkan på ﬁsk. Det är inte heller utrett hurvida området
utgör lek- och uppväxtområde för ﬁsk. Parken riskerar dock sannolikt inte skada den biologiska mångfalden eller utplåna något skyddsvärt naturvårdsobjekt.
I värsta fall kan parken medföra att ﬁsk skräms bort
från området eller att området förstörs som lek- och
uppväxtområde. De negativa konsekvenserna för ﬁsk
bedöms därför bli små. Om ingen negativ påverkan
uppkommer på grund av buller kommer istället de
positiva konsekvenserna att bli stora.
14.2.7. Påverkan på Fågel
Förekomsten av fåglar i området beskrivs i kapitel
12.6.3.
Följande påverkan av vindkraftsparken på fåglar kan
uppkomma:
• Kollisionsrisk
• Barriär för ﬂyttfåglar
• Störning av rastande och födosökande sjöfåglar till
följd av transporter och konstruktionsarbete
• Förlust av habitat
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a) Kollisionsrisk och barriäreffekt
Fåglar kan kollidera med alla uppstickande hinder
men väjer för dessa hinder under normala siktförhållanden. Fågelarter har olika ﬂyghöjd. Småfåglar
ﬂyger på höjder upp till 1000 m och sjöfågel ﬂyger på
låg höjd över vattenytan. Fåglarna kan kollidera med
torn och vingar men även förolyckas av turbulensen
kring vingbladet.
Felaktigt utformad belysning kan vid vissa väderlekstyper attrahera fåglar som kretsar kring ljuskäglan
tills de faller ner av utmattning, detta har t.ex. skett
vid Öresundsbron. Effekter av ljuspunkter på organismnivå skiljer sig markant mellan olika arter. Erfarenheter från Utgrundens vindkraftspark i Kalmarsund, med svagt upplyst nedre del av torn/plattform
samt med positionsljus som markerar parkens
utsträckning för sjöfarten, visar inte någon negativ
inverkan på ﬂyttande sjöfåglar. Hinderbelysningen
på nacellens top ger inte upphov till en ljuskägla som
attraherar fåglar. Belysningen kan behöva regleras beroende på väderlek för att minimera kollisionsrisken
för fåglarna. För vissa arter skulle en attraktion kunna
innebära en negativ påverkan t.ex. i form av ökad kollisionsrisk medan andra arter inte påverkas alls.
Konstruktionen har betydelse för kollisionsrisken.
Små verk med hastigt roterande rotor utgör en större
risk för kollisioner, medan större verk med mer långsamgående rotor utgör en mindre risk.
Erfarenheter från brobyggen och offshore oljeplattformar visar att det råder störst risk för kollision
vid mörka nätter (dimma, nymåne eller molnigt).
Risken för kollision beror även på arten (storlek,
vikt, beteende samt förmåga att upptäcka och väja
för hinder). Fåglar sträcker normalt i stilla väder med
god sikt och ofta på högre höjd än vindkraftverken.
Vissa arter sträcker dock på natten. Erfarenheter från
Utgrundens vindkraftspark visar att fågelsträcket av
ﬂyttande sjöfågel är av mycket ringa utsträckning i
dimma och begränsad sikt.
En nyligen producerad studie av kollisionsrisken
vid Utgrunden och Yttre Stengrund (Jan Pettersson,
2003) med ett ﬂyttfågelsträck om 600 000 till 1 000
000 sjöfåglar och två havsbaserade vindkraftparker
med stora verk i MW-klassen (sju respektive fem
vindkraftverk) visar att kollisionsrisken vid offshore
vindkraftverk är minimal.
Innan de sju vindkraftverken installerades vid
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Utgrunden, sträckte ca 40 % av totalt 125 058 sträckande ejdrar i området där verken sedan byggdes.
När parken väl var på plats ﬂög endast 6 % av 192 751
ejdrar (våren 2001) och 7 % av 211 239 ejdrar (våren
2002) igenom området.

Undersökningar vid Yttre Stengrund uppvisade
liknande resultat. Under hösten 2000, innan vindkraftverken installerades, ﬂög 32 % av de sträckande
ejdrarna genom området där verken sedan restes.
Under hösten 2001, när verkan var på plats, ﬂög
endast 2 % genom området.
Undersökningarna vid Utgrunden och Yttre Stengrund visade att fåglarna under dagtid tycks uppfatta
verken på ca 2 kilometers avstånd. Fåglarna väljer då
att passera på stort avstånd vid sidan av parken (5001 000 meter). Vilken riktning om vindkraftverken
fåglarna väljer att ﬂyga beror enligt undersökningen
på vindriktningen. Det är mycket sällsynt att fåglar
väljer att ﬂyga över verken. Undersökningar med
radar utfördes nattetid och dessa visade att fåglarna
identiﬁerar verken även i mörker och att de visar
samma undvikande beteende nattetid som under
dagtid.
Under hela undersökningstiden till och med
hösten 2003 med över 800 000 registrerade sjöfåglar
observerades endast en kollision med fyra ejdrar, en
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träffades av vingen och tre drabbades av turbulensen
från vingen, en dog.

Observation av fågelsträckning vid Utgrundens vindkraftspark. De mörkblåa punkterna
i mitten representerar vindkraftverken

Även radarundersökningar vid danska vindkraftsparker visar att sjöfåglar nattetid håller ett avstånd av
ca 1 000-1 500 meter till vindkraftsparker. Ett avstånd
på mer än 150 meter mellan verken har dock ofta ansetts som tillräckligt för att fåglarna ska ﬂyga emellan
verken.
Vindkraftverk kan innebära en skrämseleffekt för
häckande, rastande och födosökande fåglar varierande mellan olika arter.
Byggande av vindkraftverk i grundområden kan
innebära risk för skador på platser som är vikiga för
födosökning (t.ex. av musslor). Tillgång till sådana
platser är viktiga för födosök för övervintrande
arter. Erfarenheter från Utgrundens vindkraftspark
visar att sjöfågel, framförallt Alfågel, i ett bestånd på
1000-2000, stannar kvar i området efter det att parken byggts och fortsätter att äta av de blåsmusslor
som ﬁnns på särskilda grunda platser i området.
Då det utsedda området vid Kriegers ﬂak är 15-39
meter djupt är ett eventuellt problem begränsat i
detta fall.
b) Buller och vibrationer
Det ﬁnns ingen studie av vindkraftens effekter av buller och vibrationer på fåglar.

c) Förlust av habitat
Som nämnts ovan uppehåller sig inte många fåglar
permanent i området. Erfarenheter från Utgrundens
vindkraftspark visar att sjöfågeln vintertid stannar
kvar i området och de uppvisar ett normalt beteende.
De få individer som uppehåller sig i området kommer troligtvis inte att påverkas av vindkraftverken då
avståndet mellan verken är stort och själva turbinerna
sitter mycket högt upp. Övervintrande sjöfågel kan
möjligtvis störas av sjötraﬁken inom vindkraftparken
för service och underhåll av parken.
d) Sammanfattning av påverkan på fåglar
Effekter av den planerade vindkraftsparken för fåglar
förekommer främst under driftskedet i form av
kollisionsrisk. Undersökningar visar dock att kollisionsrisken är mycket liten. Fåglar verkar uppfatta
vindkraftverk på 2 000 meters avstånd och ﬂyger
500-1 000 meter vid sidan av parken. Möjligen kan
övervintrande fåglar störas av sjötraﬁken för service
och underhåll av parken.
14.2.8. Mildrande åtgärder
Följande mildrande åtgärder föreslås. Belysningen
utformas så att fåglar inte attraheras vid normala
siktförhållanden. Belysningen görs ﬂexibel så att den
kan ställas om vid dimma för att minimera eventuella
effekter på fågellivet.
14.2.9. Bedömning
Bedömningsgrunder
Se 14.2.3.
Slutsatser
Då få fåglar uppehåller sig permanent i området utgör det största problemet för fåglar kollisionsrisken.
Risken för kollision är dock liten och parken kommer
således inte att påverka den biologiska mångfalden.
Påverkan på fåglar bedöms därför som ringa.
14.2.10. Påverkan på Fladdermöss
e) Kollisionsrisk
Även ﬂaddermöss kan kollidera med vindkraftverk.
Detta visades i en pilotstudie år 2002 i sydöstra
Sverige (Ahlén 2002). Problemets omfattning i
Sverige har dock inte undersökts och inte heller ﬁnns
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det någon förklaring till varför ﬂaddermöss kolliderar
med verken. I vanliga fall använder ﬂaddermöss sin
sonar som gör att de i mörker kan undvika alla slags
hinder i luften. En förklaring skulle kunna vara att de
lockas till insekterna som samlas runt verken eller till
att ﬂyga in i turbulensen.
Studier i USA tyder på att det endast är vissa arter,
framförallt migrerande arter och särskilt av släktet
Lasiurus, som drabbas.
Fladdermössens kollision med vindkraftverk är särskilt allvarlig eftersom att ﬂaddermöss har en mycket
lång förväntad livslängd samt en mycket långsam
reproduktion.
Inga ﬂaddermöss uppehåller sig dock i området.
14.2.11 Bedömning
Bedömningsgrunder
Se 14.2.3.
Slutsats
Då inga ﬂaddermöss uppehåller sig i området bedöms ingen påverkan uppkomma för ﬂaddermöss.
14.2.12. Påverkan på Däggdjur
Förekomsten av däggdjur i området beskrivs i kapitel
12.6.5.
Däggdjur kan påverkas negativt av buller och vibrationer från vindkraftverken och från arbetena under
bygg- och driftfasen.
a) Buller och vibrationer
Under byggskedet kan eventuell pålning eller borrning ge upphov till kraftiga bullerstörningar och
detta kan störa däggdjur i området. Av havsdäggdjuren som kan ﬁnnas i området (tumlare, gråsäl och
knubbsäl) är det i synnerhet tumlare som kan komma
att störas av sådant kraftigt ljud. Ljudet kan resultera
i att orienteringsförmågan störs och födosökandet
försvåras. Skrämseleffekter kan leda till habitatförändringar. Mycket kraftiga ljud kan leda till förlust av
hörseln.
Vad gäller marina däggdjurs reaktioner på ljud från
vindkraftverk i drift så har främst sälar studerats.
Sälars hörsel är mycket god inom höga frekvensområden från 2 000 Hz och uppåt men de uppfattar
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knappast frekvenser under 1 000 Hz. Sälar uppfattas
ändå inte som ljudstörningskänsliga. Till exempel
verkar en sälkoloni i havet utanför en stor ﬂygplats på
Grönland leva ganska opåverkad av ﬂygplansbullret.
Erfarenheter från danska marina anläggningar visar
också att sälarna inte påverkas av vindkraftverken.
Även studier i närområdet till Bockstigens vindkraftspark på sydvästra Gotland visade att vindkraftverk
inte påverkar sälar nämnvärt.
För sälar så verkar störningar endast ha betydelse i
lekområden och i för näringsfångsten viktiga områden. Sälar söker emellertid föda över stora områden.
De är extra känsliga under den tid de fäller hår och
föder upp ungar.
Sälar kan känna av vibrationer på långt avstånd.
Enligt Denhardt et al. (2001), använder sälar sina
morrhår till att känna av vibrationer i vattnet och de
använder dessa till hydrodynamiskt avståndsuppskattning. Potentiellt sett kan således vibrationer
leda till att sälar blir skrämda eller får problem med
avståndsbedömningen.
Vibrationerna kan få en indirekt påverkan på sälar
om ﬁsk undviker området. För ﬁskätande däggdjur
kommer då områdets kvalitet som habitat att försämras.
Tumlare hör i frekvensområdet 1 000–150 000 Hz.
Vid undersökningar har det konstaterats att valar
helt försvunnit från de kustnära områdena och från
farlederna på grund av förekommande buller (WindProjekt Ingenieur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, 2001). Den exakta påverkan av en park
av planerat slag är idag inte känd.
Fil dr Mats Amundin, Kolmårdens expert på havsdäggdjur, konstaterade med anledning av vindkraftsparken vid Lillgrund att buller från vindkraftsparken
inte skulle störa vare sig tumlare eller säl. Tumlarens
ekolod har en frekvens av 130–140 kHz, vilket är en
annan frekvens än vad vindkraftverkens stomljud kan
generera, och det föreligger således ingen konﬂikt i
detta fall.
Sälars kommunikation sker med lägre frekvens, från
hundra Hz till några kHz, men det är inte troligt att
stomljudet från vindkraftverken kan ha någon betydelse, då detta stomljud har en alldeles för låg volym.
Amundin menar vidare att delﬁner kommunicerar
på mycket höga frekvenser, vilka inte är i konﬂikt
med de frekvenser som vindkraftverken kan generera.
Enligt Danmarks Miljöundersögelser (DMU) har
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vindkraftsparken Nysted, vilken byggts vid sydvästra
Östersjöns viktigaste rastplats för knubbsälar, inte
påverkat sälstammen negativt. DMU har följt sälarna
med hjälp av månatliga ﬂygfotograferingar och videoövervakning under byggets gång. Jonas Teilmann,
forskare vid DMU har i en intervju (TT-Ritzau )
förklarat att man hade befarat att sälarnas födotillgång skulle ändras och att det på längre sikt skulle gå
ut över sälarna. Men utifrån det man har sett hittills
ﬁnns det inga negativ effekter.
b) Skuggning
Några negativa effekter för havslevande däggdjur på
grund av skuggning är inte kända.
c) Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetena
under anläggningsfasen kan medföra olägenheter för
däggdjur i närheten. Då endast ett fåtal däggdjur beﬁnner sig i området, och dessa före pålning och borrning kommer att skrämmas iväg, väntas påverkan bli
ringa. Även avvecklingsfasen kan medföra olägenheter för däggdjur i form av buller och vibrationer men
då denna fas liksom anläggningsfasen är temporär,
kommer detta troligtvis inte få några stora negativa

konsekvenser för däggdjuren i området.
Sälar har god tillvänjning till fasta installationer
som t.ex. broar och fyrar och enligt undersökningen
vid vindkraftsparken Nysted även till Offshore
vindkraftsparker. Under driftfasen väntas därför inga
nämnvärda negativa effekter för däggdjur.
14.2.13. Mildrande åtgärder
Risken för att däggdjur skadas vid pålning eller borrning skall beaktas vid arbetet. Om pålning eller borrning genomförs bör de däggdjur som beﬁnner sig i
området först skrämmas bort med hjälp av en signal
som ligger i ett frekvensområde som av däggdjuren
uppfattas som obehaglig. En annan teknik som kan
användas är att skärma av ljudspridningen med så kallade bullerridåer.
Om pålning genomförs kommer man dessutom
att börja med mindre kraftiga slag för att sedan gradvis öka styrkan så att djuren får tid att avlägsna sig
från området.
14.2.14. Bedömning
Bedömningsgrunder
Se 14.2.3.
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Slutsats
Påverkan på havslevande däggdjur förväntas bli ringa.
Detta baseras på det faktum att inga däggdjur kommer att skadas eller skrämmas av anläggningen när
den är i drift. Skrämseleffekter kan uppkomma under
anläggnings- och avvecklingsskedet men detta är
begränsat i tiden.
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Problemet uppstår under anläggnings- och avvecklingsfasen.
14.3.2. Mildrande åtgärder
Inga mildrande åtgärder föreslås.
14.3.3. Bedömning

14.3. Växtlighet
14.3.1. Påverkan
a) Grumling och förändrad sedimentation
Långvarig grumling kan leda till minskat ljusgenomsläpp vilket kan leda till att fotosyntesen försvåras.
Växter kan även komma att överlagras av sediment.
Detta kan i värsta fall leda till att växterna dör.

BEDÖMNINGSGRUNDER VÄXTLIGHET
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något
av de värden som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av riksintresse eller internationellt
intresse, exempelvis skyddsvärd art eller biotop enligt
art- och habitatdirektivet. (högt värde – hög påverkan)
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan (tillfällig skada, lång
tid ~ upp till en mansålder) på något av de värden
som identifierar och motiverar områdets naturvärden, av riksintresse eller internationellt intresse,
exempelvis skyddsvärd art eller biotop enligt art- och
habitatdirektivet. (högt värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen utplånar (permanent skada) något av
de värden som identifierar och motiverar objektets
naturvärden, exempelvis skyddsvärd art eller biotop
enligt art- och habitatdirektivet. (högt värde men
mindre omfattning ~ måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utplånar (permanent skada) naturvårdsobjekt av regionalt intresse med höga värden.
(högt värde men mindre omfattning ~ måttligt värde
– hög påverkan)
Måttliga konsekvenser (måttligt värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen påverkar (tillfällig skada, kort tid <5

år) huvudsakliga naturvårdsvärden på riksobjekt eller
internationellt intresse.
• Anläggningen ger ingrepp i regionalt skyddsvärt
naturvårdsobjekt, där endast delar av objektets
naturvärden utplånas (permanent skada, begränsad
omfattning).
• Anläggningen ger en måttlig påverkan på den biologiska mångfalden inom ett riksintresse eller internationellt intresse.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på
den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt eller
objekt med klassningen ”högsta naturvärde”.
• Anläggningen påverkar värde på naturvårdsobjekt
(tillfällig skada, kort tid <5 år) av regionalt intresse.
(ringa påverkan – måttligt värde)
• Anläggningen ger stor påverkan på naturvårdsobjekt
med lokalt värde (måttlig påverkan – ringa värde).
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen ger ingrepp i lokalt skyddsvärt naturvårdsobjekt eller ringa påverkan på objekt med
högre värden. Värdena kan snabbt återställas vid
avslutad drift av Anläggningen.
• Anläggningen medför ingen risk för mätbar påverkan
på den biologiska mångfalden inom ett riksobjekt.
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Slutsats
Växtligheten i området är mycket sparsam och detta,
i kombination med att inga skyddsvärda växter har
identiﬁerats i området, gör att påverkan på växter
förväntas bli ringa.

Slutsats
Då inga naturresurser förutom vindenergin identiﬁerats väntas det inte uppkomma någon påverkan på
naturresurser.

14.5. Kulturmiljö
14.4. Naturresurser
14.4.1. Påverkan
Uppförandet av vindkraftsparken begränsar möjligheten att nyttja den svenska delen av området för
täkt av t.ex. sand eller andra mineraliska resurser.
Det ﬁnns dock troligtvis inte tillräckligt mycket sand
i området för att det skulle bli intressant med sandtäckt och några mineraliska resurser känner man i
dagsläget inte till.
Uppförandet av en vindkraftspark innebär att
vindenergin på platsen tillvaratas.
14.4.2. Mildrande åtgärder
Inga mildrande åtgärder föreslås.
14.4.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER NATURRESURSER
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen omöjliggör möjligheter att exploatera
naturresurser som exempelvis grus eller sand.
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen medför stora begränsningar av möjligheterna att exploatera naturresurser som exempelvis grus eller sand.
Måttliga konsekvenser (måttligt värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen medför måttliga begränsningar av
möjligheterna att exploatera naturresurser som
exempelvis grus eller sand.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför små begränsningar av möjligheterna att exploatera naturresurser som exempelvis
grus eller sand.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen medför inget hinder att exploatera
naturresurser som t ex grus eller sand.

14.5.1. Påverkan
I samband med schaktningsarbeten vid Kriegers Flak
ﬁnns det risk för att eventuella fornlämningar kan
förstöras. I kulturminneslagen ﬁnns ett förbud mot
att rubba eller gräva i fornlämningar. Här stadgas
även att allt arbete skall avbrytas om fornlämning
påträffas samt att detta skall anmälas till länsstyrelsen.
14.5.2. Mildrande åtgärder
Eventuell förekomst av fornlämningar i området bör
undersökas på ett tidigt stadium.
Det bör även undersökas huruvida vrak ﬁnns i
området. Om vrak upptäcks kommer positioneringen
av verken att ses över.
w
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14.5.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER KULTURMILJÖ
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen utsläcker några av de värden som
identifierar och motiverar områdets intresse för kulturmiljövården, som riksintresse eller internationellt
intresse (t ex världsarv).
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan på några av de
värden som identifierar och motiverar områdets
intresse för kulturmiljövården, som riksintresse eller
internationellt intresse (t ex världsarv).
• Anläggningen utsläcker några av de värden som
identifierar och motiverar objektets intresse för kulturmiljövården, som riksintresse eller internationellt
intresse (t ex världsarv).
• Anläggningen utplånar kulturmiljöobjekt av regionalt intresse med mycket höga värden.
Måttliga konsekvenser (måttligt värde –
måttlig påverkan)
• Anläggningen påverkar värde på kulturmiljöobjekt
av riksintresse eller internationellt intresse.
• Vindkraftsverket ger ingrepp i regionalt skyddsvärt
kulturmiljöobjekt, där endast delar av objektets
värden utplånas.
• Anläggningen utsläcker kulturmiljöobjekt av lokalt
värde.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på
huvudsakliga värden på riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ett begränsat ingrepp i lokalt
skyddsvärt kulturmiljöobjekt eller mycket liten påverkan på objekt med högre värden.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen ger en liten men ej mätbar påverkan
på kulturmiljövärden inom ett riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen utsläcker inga kulturmiljövärden.
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Slutsats
Det är inte känt huruvida det ﬁnns några kulturmiljövärden i området. Om kulturmiljövärden identiﬁeras kommer dessa inte att skadas. Konsekvenserna
för eventuella kulturmiljövärden bedöms därför bli
ringa.

14.6. Landskapsbild/havsbild
14.6.1. Påverkan
a) Dagtid
Under vissa förutsättningar kommer vindkraftsparken att vara synlig från land. Det som avgör om
vindkraftverken kommer att synas är:
• Avståndet mellan vindkraftverken och observationspunkten
• Observationspunktens höjd över havsytan
• Siktbarhet: dis, moln, ljus/motljus samt vattenoch värmespeglingar
• Verkens färg/kontrast mot bakgrunden
• Belysning och ljusmarkeringar
Med ökat avstånd från land kommer vindkraftsparkens påverkan på landskapsbilden att minska.
I utredningen ”Vindkraften i Sverige” anges riktvärden för hur väl offshore vindkraftverk syns från
land. Enligt denna bleknar verken vid ett avstånd på
8–10 km och vid ett avstånd på 15–20 km får de en
underordnad kulisseffekt. Avstånd på över 20 km
säger utredningen ingenting om.
Enligt en undersökning gjord av Deutsche Wetterdienst på uppdrag av företagsgruppen kommer
den planerade parken på den tyska sidan endast att
synas 869 timmar per år från 30 km avstånd. Detta
motsvarar ca 10 % av årets timmar. På ett avstånd av
40 km ser man enligt samma undersökning endast
parken ca 4 % av tiden. På 30 km avstånd syns parken oftast i juli och på 40 km avstånd ses den oftast
i maj. Januari är den månad som man mest sällan
kan se parken, oavsett avstånd.
Det lokaliserade området på Kriegers Flak ligger
cirka 30 km från kusten och kommer därför sannolikt inte att synas oftare än 10 % av årets timmar.
Det är även troligt att parken kommer att synas mer
sällan än så, då motljus oftare förekommer i denna
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riktning (blickriktningen är från norr till söder från
svenska kusten sett).
Den undre delen av tornen, ca 49 meter kommer
på grund av jordens krökning helt att döljas under
horisonten (källa: lantmäteriverket).
Följande simuleringar är gjorda av lantmäteriverket och visar hur parken kommer att uppfattas från
Trelleborg under dagar med optimala siktförhållanden.
Det är även viktigt att beskriva hur anläggningen
kommer att upplevas på nära håll, från människor i
förbipasserande båtar.
Ett vertikalt element i ett öppet landskap som
domineras av horisontala linjer ger en stor kontrast.
Vindkraftverken kommer därför att vara dominerande på nära håll. Det är dock sannolikt svårt att
uppskatta verkens höjd eftersom att det inte ﬁnns
något att relatera till. Sannolikt kommer verken
därför att uppfattas som mindre än de är.

Visualisering av Kriegers Flak på 30 km avstånd gjord av
Lantmäteriverket. Bilden återfinns även under bilaga 3

b) Nattetid
Deutsche Wetterdienst undersökte även huruvida
parken kommer att synas på natten från 30 och
40 km avstånd. Resultatet blev att varken ljusstyrkorna 1 500 cd, 1 600 cd eller 2 000 cd syns på dessa
avstånd. Dessa är de ljusstyrkor som planeras att
användas för utmärkning av parken.
De arbetsfartyg som kommer att utföra arbeten
i området under anläggnings- och avvecklingsfasen
kommer inte att synas från land.
c) Sammanfattning
Dagtid kommer vindkraftsparken mycket sällan att
synas från land. När den syns kommer den att uppfattas ungefär som ett långt led av små, svaga, vita
pinnar vid horisonten.
Nattetid kommer parken inte att synas alls från land.
Från havet sett, d.v.s. på närmare avstånd, kommer dock parken att dominera landskapet. Hur detta
upplevs beror på betraktaren.
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14.6.2. Mildrande åtgärder
Den färg på verken kommer att väljas som syns
minst. Till exempel syns vit glänsande färg mer än
matt maringrå färg.
Verken kommer att var lägre än 150 meter då man
genom detta undviker utmärkning i form av blinkande ljus.

Slutsats
Påverkan på landskapsbilden från land sett kommer
att vara ringa eftersom att anläggningen endast sällan
kommer att vara synlig från land.
Från närmare anstånd kommer parken att dominera landskapet och påverkan härifrån sett bedöms
som stor.

14.6.3. Bedömning

14.7. Rekreation och friluftsliv

BEDÖMNINGSGRUNDER
LANDSKAPSBILD/HAVSBILD
Mycket stora konsekvenser
• Anläggningen dominerar kraftigt och står i stor kontrast till omgivande landskap – permanent förändring, > en generation
• Anläggningen medför kraftiga fysiska förändringar
som påverkar orienterbarhet, utblickar, landmärken
etc. i stor utsträckning – permanent förändring, > en
generation
Stora konsekvenser
• Anläggningen dominerar kraftigt över eller står i stor
kontrast med omgivande landskap – tillfällig, < en
generation
• Anläggningen medför kraftiga fysiska förändringar
som påverkar orienterbarhet, utblickar, landmärken
etc. i stor utsträckning – tillfällig, < en mansålder.
Måttliga konsekvenser
• Anläggningen har viss dominans över eller står i
kontrast med omgivande landskap – tillfällig, mindre
än ett decennium.
• Anläggningen medför fysiska förändringar som
påverkar orienterbarhet, invanda stråk, landmärken
etc. i mindre utsträckning – tillfällig, mindre än ett
decennium..
Små konsekvenser
• Anläggningen har en underordnad påverkan på omgivande landskap och/eller anläggningens kontrastverkan är liten.
• Anläggningen medför fysiska förändringar som i
liten utsträckning påverkar orienterbarhet, invanda
stråk, avgränsningar, landmärken etc.
Ringa/inga konsekvenser
• Anläggningen harmonierar med omgivande landskap.
• Anläggningen medför inga fysiska förändringar.

14.7.1. Påverkan
Då området ligger mycket långt från land har det
liten betydelse för rekreation.
Fritidsbåtar följer sällan de stora farlederna och
vindkraftsparken utgör i första hand ett navigationshinder för denna typ av båttraﬁk. Den fritt tillgängliga havsytan minskar, områdets karaktär av ”vildmark”
försvinner och präglas istället av tekniska anläggningar. Detta kan av vissa uppfattas som störande
och av andra som intressant. Vid en undersökning i
Torsås kommun år 2001 tillfrågades 400 personer om
sin uppfattning beträffande sättet vindkraftsparken
vid Utgrunden påverkat landskapsbilden på. Av dessa
400 personer tyckte 37 % att vindkraftverken påverkat
landskapsbilden på ett positivt sätt och endast 6 %
tyckte att vindkraftverken påverkat landskapsbilden
på ett negativt sätt. 39 % tyckte att parken varken
påverkat landskapsbilden positivt eller negativt och 18
% hade ingen åsikt i frågan.
Fritidsﬁske kommer med största sannolikhet att
tillåtas inom parken.
Intensiv traﬁk av arbetsfartyg till och från området
under bygg- och avvecklingsfasen kan medföra vissa
störningar för fritidsbåtar.
14.7.2. Mildrande åtgärder
Inga mildrande åtgäder föreslås.
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14.7.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER
REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen utplånar några av de värden som
utgör värdegrunden för områdets rekreationsoch friluftsvärde av riksintresse och internationellt
intresse.
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen har stor påverkan på några av de
värden som identifierar och motiverar områdets
rekreations- och friluftsvärde av riksintresse och
internationellt intresse.
• Anläggningen utsläcker några av de värden som
identifierar och motiverar objektets intresse rekreations- och friluftsvärde av riksintresse och internationellt intresse.
• Anläggningen utplånar rekreations- och friluftsvärden av regionalt intresse med mycket höga värden.
Måttliga konsekvenser (måttligt värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen påverkar värde på rekreations- och friluftsvärde av riksintresse eller internationellt intresse.
• Vindkraftsverket ger ingrepp i regionalt skyddsvärt
rekreations- och friluftsvärde, där endast delar av
objektets värden utplånas.
• Anläggningen utsläcker rekreations- och friluftsvärde
av lokalt värde.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen ger en liten men mätbar påverkan på
huvudsakliga värden på rekreations- och friluftsvärde
av riksintresse eller internationellt intresse.
• Anläggningen ger ett begränsat ingrepp i lokalt
skyddsvärt rekreations- och friluftsvärde eller mycket
liten påverkan på objekt med högre värden.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen utsläcker inga rekreations- och
friluftsvärde inom ett riksintresse eller internationellt
intresse.
• Anläggningen ger en liten men ej mätbar påverkan
på rekreations- och friluftsvärden.

Slutsats
Vindkraftsparken förväntas medföra små konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

14.8. Fiskenäringen
14.8.1. Påverkan
Intensiv traﬁk av arbetsfartyg till och från området
kan medföra vissa störningar för ﬁsket.
Vindkraftsparken kan komma att få såväl negativa
som positiva effekter för ﬁskebeståndet i området (se
14.2.4). De undersökningar som har gjorts avseende
vindkraftverks påverkan på ﬁsk avser dock enskilda
objekt och mindre anläggningar och resultaten kan
därför inte utan vidare överföras på stora vindkraftsparker. Parkens påverkan på ﬁsken i området måste
således undersökas närmare och kontakt har tagits
med ﬁskare i området samt med ﬁskeriverket.
Det är inte bestämt huruvida ﬁskebåtar kommer
att få vistas i parkområdet (se ovan). Med hänsyn till
de stora avstånden mellan verken torde dock ﬁske
vara teoretiskt möjligt, åtminstone vid gynnsamma
vind- och strömförhållanden. Vid det tidiga samråd
som hållits med yrkesﬁskare har många dock uttryckt
oro för att vissa redskap inte kommer att kunna
användas inom parken. Detta gäller exempelvis trålningsredskap.
Om området görs till ett marint reservat kan detta
få mycket positiva effekter för ﬁsket. En studie gjord
av WWF visar att marina reservat ger en positiv
inverkan på det storskaliga kommersiella ﬁsket genom
positiva effekter på närliggande områden (se 14.2.4 e).
Sammanfattning
Under anläggnings- och avvecklingsfasen kommer
ﬁsken i det omedelbara närområdet att skrämmas
iväg tillfälligt p.g.a. buller och grumling av vattnet.
Om parken stängs av för ﬁske under driftfasen
kommer detta att få positiva effekter på yrkesﬁsket.
Detta förutsätter dock att ﬁsken inte påverkas negativt genom buller och vibrationer eller skuggor.
Om ﬁske däremot tillåts inom parken kan ﬁsket
komma att påverkas negativt genom att metoderna
för ﬁske begränsas genom parkens fysiska närvaro.
Tillfredställande kunskap saknas beträffande huruvida vindkraftverk i drift kan påverka ﬁsk negativt
genom buller och vibrationer eller skuggor.
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14.8.2. Mildrande åtgärder
Ekonomisk ersättning kommer att diskuteras med
berörda yrkesﬁskare.
14.8.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER FISKENÄRINGEN
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen får till följd att fiske inte längre kan
bedrivas inom ett område av riksintresse eller internationellt intresse för fisket.
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen ger betydande påverkan på fisket
inom ett område av riksintresse eller internationellt
intresse.
Måttliga konsekvenser (måttligt värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen medför att fiske endast kan bedrivas
i mindre omfattning än tidigare inom ett område
av riksintresse för fisket eller i övriga områden av
betydelse för fiskenäringen.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför att fiske kan bedrivas i mindre
omfattning än tidigare inom ett område av mindre
betydelse för fisket.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen medför ingen större förändring av
förutsättningarna för att bedriva fiske.

Slutsatser
Det är osäkert vilken påverkan parken kommer att ha
på ﬁskenäringen. Området ligger inom ett riksintresse för ﬁsket och påverkan kan därför högst beräknas
bli måttlig.
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14.9. Sjöfart
14.9.1. Påverkan
De stora farlederna mellan Sverige och Tyskland
passerar öster, söder och väster om Kriegers Flak och
därmed på betryggande avstånd från vindkraftsparkens vattenområde (se 12.10). Enskilda fartyg kan
dock alltid navigera utanför farlederna och passera
Kriegers Flak på närmare håll.
En säkerhetszon är tänkt att märkas ut med lämpliga markeringar och belysning enligt beskrivning
i kapitlet ”Beskrivning av vindkraftsparken” samt
införas i sjökort.
Det är inte avgjort huruvida traﬁk kommer att
tillåtas inne i vindkraftsparken. Detta avgörs av
Sjöfartsverket i samråd med Naturvårdsverket och
Fiskeriverket. Den riskanalys som ska sammanställas av Sweden Offshore kommer att utgöra en viktig
grund för detta ställningstagande.
Risken för kollision bedöms av Sjöfartsverket som
liten då det är ankringsdjup i området.
Båttraﬁken med arbetsfartyg till och från området
blir intensiv under bygg- och avvecklingstiden. Detta
kommer dock få en mycket lite påverkan på övrig
traﬁk med hänsyn till områdets stora yta och fasernas
begränsade varaktighet.
14.9.2. Mildrande åtgärder
En säker zon kommer att märkas ut.
Vindkraftsparken kommer att utmärkas i enlighet
med sjöfartsverkets regler.

14.9.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER SJÖFART
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen utgör ett permanent hinder för internationell handelssjöfart, dvs. att befintliga farleder måste
läggas om (permanent hinder, > en generation).
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen utgör ett tillfälligt hinder för internationell handelssjöfart, dvs. att befintliga farleder
måste läggas om (< en generation).
• Anläggningen utgör ett permanent hinder för övrig
sjöfart, dvs. sådan som rör sig utanför farleder (> en
generation).
Måttliga konsekvenser (måttligt värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen påverkar internationell handelssjöfart,
dvs. stör trafikeringen på något sätt jämfört med idag.
• Anläggningen utgör ett tillfälligt hinder för övrig
sjöfart, dvs. sådan som rör sig utanför farleder.
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen har liten påverkan på internationell
handelssjöfart, dvs. stör trafikeringen i liten utsträckning jämfört med idag.
• Anläggningen påverkar övrig sjöfart, dvs. sådan som
rör sig utanför farleder.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen har ringa eller ingen påverkan på
sjöfarten i området.

Slutsats
Parken kommer att få små konsekvenser för internationell handelssjöfart då beﬁntliga farleder ligger på
betryggande avstånd. För traﬁken som sker utanför
de stora farlederna utgör parken ett tillfälligt hinder. Detta förutsätter dock att traﬁk förbjuds inom
parken.
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14.10. Hydrografi
14.10.1. Påverkan
Det för Östersjöns ekosystem viktiga saltvatteninﬂödet sker huvudsakligen på större djup i vattenområden norr och söder om Kriegers Flak. Här ﬂyter
det tunga syrerika saltvattnet från Nordsjön in längs
botten i Östersjön och det bräckta Östersjövattnet
ﬂyter ut i Nordsjön.
En möjlig konsekvens av vindkraftverkens fundament kan utgöras av ändrade strömningsförhållanden
vilket kan påverka saltvatteninﬂödet och därmed även
syrehalten i Östersjön.
Då saltvattenﬂödet redan är begränsat i Östersjön
har IOW undersökt huruvida en vindkraftspark på
utsedd plats kan påverka vattenutbytet. Undersökningen gjordes på uppdrag av företagsgruppen.
Enligt undersökningen kan följande generella
antaganden göras:
När ett vindkraftverk står där vattnet strömmar
bildas kölvatten på läsidan som kan betecknas som
en virvelgata. Virvelgatans bredd är lika stor som
tornbredden men den är mycket längre.
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genom parken. Om vattnets densitet sjunker till
under 7 kg/m3 kan det inte längre bidra med syre till
bottenvattnet. Detta kan då leda till en utvidgning av
det syrefattiga området i Bornholm- och Gottlandbassängerna.
På uppdrag av företagsgruppen arbetar IOW just nu
med att ta fram en simulationsmodell av strömningsförhållandena för den planerade parken Krigers Flak I.
Modellen, som kommer att vara färdig hösten 2003,
kommer att vara intressant även för Kriegers Flak II,
då förhållanden på de båda platserna är jämförbara.
Vid bedömningen av påverkan på dessa strömningsförhållanden måste hänsyn tas till kumulativa effekter
och samverkan med andra planerade anläggningar.
Sammanfattning
Saltvattenutbytet i Östersjön är mycket viktigt då det
påverkar syrehalten i vattnet. Huruvida verken kan
komma att påverka strömningsförhållandena måste
därför utredas vidare. Det är dock mycket sannolikt
att påverkan på strömningsförhållandena kommer
att bli obetydlig och således inte påverka syrehalten i
området.
14.10.2. Mildrande åtgärder
Vid planeringen av parkens utformning (antal och
placering) har Sweden Offshore tagit hänsyn till de
preliminära resultat som framkommit vid undersökningarna. Verken kommer att placeras där
de får minsta möjliga påverkan på strömningsförhållandena.

Den ökade turbulensintensiteten i virvelgatan leder
till en förstärkt vertikal blandning av det saltrika
bottenvattnet och det bräckta ytvattnet. Saltförlust i
bottenvatten på grund av vindkraftverken beror både
på storleken på den yta vivelgatan tar upp och på den
ökade turbulensintensiteten inom virvelgatan.
När en saltvattentunga strömmar igenom en vindkraftspark kommer dess densitet bli mindre än hos
den delen av saltvattentungan som inte strömmade
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14.10.3. Bedömning
BEDÖMNINGSGRUNDER HYDROGRAFI
Mycket stora konsekvenser (högt värde - hög
påverkan).
• Anläggningen medför en permanent störning/
försämring av vattenkvaliteten eller vattentillgången
som förstör ekosystemet och hotar rödlistade arter.
Stora konsekvenser (högt värde – måttlig
påverkan/måttligt värde – hög påverkan)
• Anläggningen medför en permanent störning/
försämring av vattenkvaliteten eller vattentillgången
som förstör ekosystemet eller påverkar rödlistade
arter.
Måttliga konsekvenser (måttligt värde – måttlig
påverkan)
• Anläggningen medför en permanent störning/
försämring av vattenkvaliteten eller vattentillgången
som påverkar ekosystemet permanent eller påverkar
rödlistade arter tillfälligt..
Små konsekvenser (måttligt värde – ringa
påverkan/ringa värde – måttlig påverkan)
• Anläggningen medför en tillfällig störning/
försämring av vattenkvaliteten eller vattentillgången
som påverkar ekosystemet tillfälligt.
Ringa/inga konsekvenser (ringa värde – ringa
påverkan)
• Anläggningen medför ingen påverkan av vattenkvaliteten eller vattentillgången som påverkar ekosystemet.

Slutsats
Inga säkra slutsatser kan i dagsläget dras men påverkan på hydrograﬁn förväntas bli obetydlig.

14.11. Flygplanstrafik
Luftfartsverket meddelar att de inte har någon erinran mot planerad anläggning så länge den hindermarkeras enligt internationella riktlinjer.
Flygplan ﬂyger vanligtvis inte på denna låga höjd
och parken får därmed inga negativa konsekvenser
för ﬂygplanstraﬁken.

14.12. Sammanfattning av miljökonsekvenser p.g.a. parken
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ingen
skyddad art eller biotop kommer att påverkas nämnvärt av vindkraftsparken. Den största påverkan som
sker är den förändrade landskapsbild som kommer
att uppmärksammas på närmare håll från förbipasserande båtar. Osäkerhet råder beträffande parkens påverkan på saltvattenutbytet i området och på ﬁsk och
därmed indirekt även på ﬁskenäringen. Dessa frågor
måste utredas ytterligare. Särskilt ﬁskefrågan är viktig
då området ligger inom ett område av riksintresse för
yrkesﬁsket.

Miljökonsekvenser kabeldragningen
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15. Miljökonsekvenser kabeldragningen
15.1. Människors hälsa
a) Magnetfält
De begränsade fält (se 6.4.2) som kommer att uppstå
kring de kablar som förläggs i vattnet kommer inte
att påverka människors hälsa.
Inte heller de landbaserade kablarna kommer att få
några negativa konsekvenser för människor i form av
elektromagnetiska fält.

15.2. Djurliv
15.2.1. Makrozoobentos
a) Grumling och förändrad sedimentation
Grumling och förändrad sedimentation kan uppkomma under arbetet med förläggning av kabeln.
Den marina bottenfaunan kan inom en begränsad yta
drabbas direkt av ökad sedimentation genom att de
överlagras av sediment. Detta kan resultera i nedsatt
tillväxt, minskad överlevnad eller direkt död.
Eventuellt långvarig grumling leder även till minskad ljusgenomsläpplighet som i sin tur kan leda till
minskad tillväxt eller minskad överlevnad för marina
alger.
Sessila djur är beroende av intern vattentransport
för bl.a. näringsupptag och för dessa djur kan en
ökad mängs sediment i vattnet ha en negativ effekt
genom att sätta igen in- och utströmningsöppningar.
Stationära arter är mer känsliga än de som kan
förﬂytta sig.
b) Elektromagnetiska fält
Undersökningar visar att ﬂertalet organismer kan
registrera elektriska fält. Starka elektriska fält har
negativ effekt på musslor då cellmembran bryts ned
och celler smälter samman.
Det ﬁnns inte några studier utförda på magnetfälts

direkta skadliga effekter på evertebrater. En studie
visade att även svaga magnetfält kan påverka marina
snäckors orienteringsförmåga. Även marina kräftdjur
kan reagera på svaga magnetfält.
c) Uppvärmning av botten
En viss uppvärmning av bottnenytan som beﬁnner
sig direkt över kabeln som förbinder vindkraftsparken med land förväntas (se 6.4.2). Effekten på bottenlevande djur på grund av detta är inte känd och
bör utredas.
15.2.2. Fisk
a) Grumling och förändrad sedimentation
Vattengrumling på grund av anläggningsarbetena
kan ge påverkan på ﬁsk.
Ljusgenomsläppet minskar i grumligt vatten till följd
av de suspenderade partiklarna
Fiskar använder synen i sina aktiviteter och minskat ljusgenomsläpp skulle därmed kunna bidra till
försvårande förhållanden vid exempelvis sökande av
föda.
För ﬁskar med mobil föda är det troligt att både
födan och predatorn undviker områden med hög partikelkoncentration. Dessa ﬁskar drabbas därför sannolikt inte lika hårt som ﬁskar som huvudsakligen livnär
sig på växt- och djurplankton eftersom att plankton
följer strömmarna och saknar förmåga att ﬂy.
Yngel har en begränsad förmåga att avlägsna sig
från ett område eftersom att de har en begränsad simförmåga. Då yngel saknar betydande energireserver
kan detta leda till akut svält (Hansson 1995).
Många ﬁskar i Östersjön lägger sin rom på botten eller fäster den på vegetationen. I dessa fall kan
förändrad sedimentation få ﬂera effekter. Hårdbotten
kan ändras till mjukbotten, vegetation kan bli överlagrad och ljusgenomsläppligheten kan minska med
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följden att vegetationen kan dö, vilket kan leda till
förändrade förutsättningar för lek hos vissa arter.
Om redan lagd rom överlagras medför detta sannolikt direkt dödlighet hos äggen.
Grumling kan även leda till att ﬁsk undviker området. Ett bassängexperiment utfört av Westerberg et
al. (1996) visade att torsk och strömming undviker
områden med partikelkoncentration över 3 mg/l.
Andra studier visar dock att mycket högre partikelkoncentration än så krävs för att ﬁsk ska undvika ett
område. I en studie av Hansson (1995) nämns 100
mg/l som kritisk mängd.
Temperaturvariationer kan uppstå som en följd av
grumligt vatten. Grumligheten gör att ljusenergin
koncentreras till vattnets ytskikt, vilket medför en
snabbare uppvärmning i detta skikt jämfört med djupare skikt. Även detta kan leda till att ﬁsken förﬂyttar
sig.
Elektrolysbalansen och lösligheten av syrgas i
vattenmassan kan påverkas av sedimentsuspension
beroende på ämnessammansättning och mängd. De
två senare effekterna är ofta ringa i förhållande till de
som uppkommer på grund av minskat ljusgenomsläpp.
b) Magnetfält
Broskﬁskar är känsliga för magnetfält och omfattande studier visar att de reagerar på svaga magnetfält, likt jordmagnetfältet. Flera studier har visat
att broskﬁsk ändrat sitt beteende då det omgivande
magnetfältet förändras. Det råder skilda meningar angående ﬁskars känslighet för magnetfält. De reaktioner hos ﬁsk som diskuteras i litteraturen hänvisar till
den första synliga reaktionen. Det är möjligt att lägre
fältstyrkor kan registreras av ﬁsken och att de orsakar
effekter som inte är direkt synliga.
De undersökningar som genomförts på benﬁskars
(främst lax och ål) reaktioner på magnetfält visar
motsägande resultat. I de fall beteendeförändringar
konstaterats har dessa varit små. Ingen studie har
kunnat påvisa att magnetfälten skulle vara varken
skadliga eller oskadliga för organismen. Frågan måste
dock utredas vidare.
15.2.3. Fågel
a) Magnetiska fält
Effekter av sjökablar på fåglar är inte kända. Teore-
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tiskt sett kan de fåglar som orienterar sig med hjälp
av jordens magnetfält påverkas av de fält som bildas
kring kablar. Då kablarna i detta fall ligger så pass
djupt bedöms ingen påverkan uppkomma.
15.2.4. Fladdermöss
Samma sak antas gälla för ﬂaddermöss som för fåglar.
15.2.5. Däggdjur
a) Magnetfält
Studier rörande effekter av magnetfält på marina
däggdjur saknas. Med största sannolikhet kommer
dock ingen påverkan att uppstå. Detta grundas på
den studie av sälar som gjorts vid Nysteds vindkraftspark. Enligt Danmarks Miljöundersögelser (DMU)
har vindkraftsparken Nysted, vilken byggts vid
sydvästra Östersjöns viktigaste rastplats för knubbsälar, inte påverkat sälstammen negativt. Om någon
påverkan p.g.a. magnetfält skulle ha uppstått skulle
denna troligtvis ha registrerats.

15.3. Växtlighet
Eventuell växtlighet riskerar att överlagras vid arbeten
med kabeldragningen. Kabeldragningen sker dock
huvudsakligen på ett mycket stort djup där ingen
växtlighet förekommer.

15.4. Kulturmiljö
Eventuella kulturminnen riskerar att förstöras då
kabeln spolas ner.

15.5. Fiskenäringen
Anläggningsarbetet kan begränsa framfarten för ﬁskebåtar. Problemet är dock av temporär karaktär.

15.6. Sjöfart
Anläggningsarbetet kan begränsa framfarten för
båtar. Problemet är dock av temporär karaktär.
Ankringsförbud kommer troligtvis att införas längs
med kabeln.
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15.7. Sammanfattning av miljökonsekvenser p.g.a. kabeln
Vid arbetena med kabeldragningen kan grumling och
sedimentation uppstå vilket kan få negativ påverkan
på bottenlevande djur, ﬁskar och växtlighet som beﬁnner sig i det direkta närområdet. Tiden och platsen
är dock begränsad och påverkan antas därför bli liten.
Anläggningsarbeten kan även medföra vissa temporära hind för traﬁken i området.
Magnetfält motsvarande de fält som uppkommer

kring spisar och ugnar (10,7 µT) kommer att uppstå
kring kablarna som förbinder vindkraftsparken med
anslutningspunkten. Dessa kan påverka bottenlevande djur och ﬁsk. De studier som ﬁnns beträffande
detta är dock inte entydiga och mer information om
effekten av magnetfält behövs således för att kunna
uppskatta effekterna av kabeldragningen.
Kabeln som förbinder vindkraftsparken med
anslutningspunkten kan vidare ge upphov till viss
temperaturhöjning av bottnenytan direkt ovanför
kabeln (se 6.4.2). Effekterna av detta är inte kända.

Samlad bedömning
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16. Samlad bedömning
16.1. Globalt

16.2. Regionalt

EU-länderna producerar alltmer energi. För att lösa
de klimatproblem vi har idag är ett internationellt
samarbete avgörande. EU har varit en pådrivande
part i de internationella klimatförhandlingarna.
Kommissionen har startat ett program mot klimatförändringar och parlamentet och rådet har antagit
direktivet 2001/77/EG som handlar om främjande av
el producerad från förnybara energikällor. Ett vägledande mål i direktivet är att andelen el från förnybara
energikällor inom unionen ska uppgå till 22 % år
2010 jämfört med ca 14 % år 1997.
Elproduktion från vindkraft ersätter el från anläggningar eldade med fossila bränslen. Detta beror
på att de nordeuropeiska ländernas elsystem sedan år
1990 är förbundna med varandra genom en gemensam handelsplats, Nordpool, och på så sätt utgör ett
system där det ﬁnns gott om fossil kondensel.
Sverige och Norge har möjlighet att genom det
beﬁntliga elnätet öka exporten av miljövänlig el.
Genom att i Sverige producera vindkraftsel reduceras
utsläpp av klimatgaser, svaveldioxid och andra ämnen
för att man på ett annat ställe i det nordeuropeiska
elproduktionssystemet kan låta bli att producera fossileldad kondensel.
Vindkraftsparken planerade produktion av 2 100
GWh motsvarar en besparing för miljön med:

Den av Sweden Offshore planerade parken på Kriegers Flak skulle kunna bidra till att uppfylla svensk
energipolitiks mål. Med 128 vindkraftverk på 5 MW
skulle 2,1 TWh elenergi kunna produceras, d.v.s.
drygt 20 % av riksdagens planeringsmål för vindkraftsutbyggnad. Detta motsvarar årsförbrukningen
av hushållsel för ca 420 000 villor.
Uppförande av vindkraftsparken skulle vidare
medföra att Skånes planeringsmål på 2 TWh uppfylls
och detta genom en sammanhängande park på största
möjliga avstånd från kusten.
Man brukar räkna med att vindkraft ger 4,5 arbetstillfällen per MW. Projekt skulle således innebära att
knappt 3 000 arbetstillfällen skapas.

• Minskad brytning av ca 840 000 ton kol/år
• Minskat koldioxidutsläpp med ca 2 100 000 ton/år
• Minskad svaveldioxidutsläpp med ca 2 520 ton/år
• Minskat kvävedioxidutsläpp med ca 2 100 ton/år
(Källa: SOU 1999:75)

16.3. Lokalt
16.3.1. Anläggningsskedet
Båtar som används vid anläggningsarbetena kan
utgöra ett temporärt hinder för traﬁken i området.
Buller och vibrationer från arbetsfartyg och från
grundläggningsarbetena kan skrämma ﬁsk och
däggdjur. Då anläggningsfasen är begränsad i tiden
bedöms påverkan bli liten.
Grumling och förändrad sedimentation kan leda
till att växter, makrozoobentos, ﬁskrom och yngel
blir övertäckta. Detta kan leda till nedsatt tillväxt eller
i värsta fall död. Grumligt vatten kan leda till habitatförändringar för mobila arter. Hur mycket sediment
som rörs upp vid anläggningsarbetena beror på bottenförhållandena. Påverkan är begränsad i tiden och
det ﬁnns inga särskilt skyddsvärda arter eller biotoper
i området. Påverkan p.g.a. grumling och sedimentation bedöms därför bli ringa.
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16.3.2. Driftskedet
Parken kommer att påverka landskapsbilden men
upplevelsestörningen på land bedöms som ringa då
parken under dagtid sällan kommer att vara synlig
från kusten. Nattetid kommer belysningen inte att
synas till land. På närmare avstånd kommer vindkraftverken att dominera landskapet. Från förbipasserande
båtar blir påverkan på landskapsbilden därmed stor.
Det ﬁnns en risk för att fåglar kolliderar med
vindkraftverken. Konsekvenserna bedöms som ringa
eftersom att få fåglar (inga särskilt skyddade arter)
uppehåller sig i området och eftersom att undersökningar visat att fåglar väjer för havsbaserade vindkraftverk.
Det ﬁnns en risk för att fartyg kolliderar med
vindkraftverken. Risken för detta bedöms som liten
(1 på 1 782 år)men vid en olycka skulle de negativa
konsekvenserna kunna bli stora.
Det ﬁnns inte tillräcklig kunskap om ﬁskars reaktioner på undervattensljud från vindkraftverk. Ljuden
skulle kunna leda till att ﬁskarna undviker området
men även en tillvänjningseffekt är möjlig.
Om ﬁskeförbud/marint reservat inrättas inom
området kan detta få mycket positiva effekter för
ﬁskebeståndet. Detta förutsätter dock att ﬁsken inte
undviker området p.g.a. buller.
Ett ﬁskeförbud skulle vidare få negativa effekter på
yrkesﬁsket på kort sikt men positiva effekter på lång
sikt (bl.a. genom en så kallad spill-over effekt).
Vindkraftverken kan påverka strömningsförhållan-
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dena och detta skulle kunna få negativa konsekvenser
för salt- och syrehalten i Östersjön. Ändrade strömningsförhållanden kan även leda till förändrad sedimentation. Risken för att vindkraftverken påverkar
strömningsförhållandena nämnvärt är dock troligtvis
liten.
Magnetfält motsvarande de fält som uppkommer
kring spisar och ugnar (10,7 µT) kommer att uppstå
kring kablarna som förbinder vindkraftsparken med
anslutningspunkten. Dessa kan påverka bottenlevande djur och ﬁsk. De studier som ﬁnns beträffande
detta är dock inte entydiga och mer information om
effekten av magnetfält behövs således för att kunna
uppskatta effekterna av kabeldragningen.
Kabeln som förbinder vindkraftsparken med
anslutningspunkten kan vidare ge upphov till viss
temperaturhöjning av bottnenytan direkt ovanför
kabeln (se 6.4.2). Effekterna av detta är inte kända.
16.3.3. Avvecklingsskedet
Under avvecklingsfasen blir påverkan likartad den
under anläggningsfasen. Skillnaden är att det troligtvis uppkommer mindre buller, vibrationer och
sedimentation då den delen av fundamenten som
beﬁnner sig i botten kommer att lämnas kvar. Även
kablarna kommer troligtvis att lämnas kvar.
Inte heller under denna fas riskerar någon särskild
skyddad art eller biotop att påverkas.
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18. Förkortningar och förklaringar
Effekt (energi per tidsenhet)
1 kilowatt (kW)= 1 000 W
1 megawatt (MW)= 1 000 kW
1 gigawatt (GW)= 1 000 000 kW
1 terawatt (TW)= 1 000 000 000 kW
Energi (effekt gånger tid)
1 kilowattimme (kWh)= 1 000 Wh
1 megawattimme (MWh)= 1 000 kWh
1 gigawattimme (GWh)= 1 000 000 kWh
1 terawattimme (TWh)= 1 000 000 000 kWh

Lagar
MB
Miljöbalken
Övriga förkortningar
IOW= Institut für Ostseeforschung, Warnemunde
IfAÖ= Institut für Angewandte Ökologie
MKB= Miljökonsekvensbeskrivning
TS-station= Transformator substation
Kriegers Flak I= projektet som projekteras på den
tyska sidan av Kriegers Flak av företagsgruppen
Kriegers Flak II= projektet på den svenska sidan av
Kriegers Flak som projekteras av Sweden Offshore
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Fotnoter
6
1

Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i
havet, Vänern och i fjällen, Slutrapport juni 2003, Boverket.
2

Dessa metoder anses idag vara de mest tillförlitliga.

3

Då rotorbladen i detta fall sitter mycket högt upp från
vatten ytan bör endast begränsad tryckfluktuation uppstå.
4

I detta projekt verkar det dock som om kostnaderna för
nätanslutningen endast kommer att utgöra 10–15 % av den
totala inversteringskostnaden.
5

Hur många vindkraftverk som behövs för ekonomisk lönsamhet beror på kostnaderna för en anläggning på platsen,
vilket i sin tur beror på vattendjup, avstånd till land, m.m.

För latinska namn och familjetillhörighet, se bilaga 7.

7

Internationella havsforskningsrådet, ICES, har delat upp
norra Atlanten, Östersjön och Nordsjön i olika fångstområden.
Se vidare http://www.ices.dk.

8

Undersökningen gällde fisk med simblåsa. Fisk untan simblåsa hör sämre och de nämnda avstånden ovan är således
mindre för dem.
9

Benefits Beyond Boundaries: The Fishery Effects of
Marine Reserves.
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