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Konsekvenser av geofysiska och geotekniska undersök-
ningar. Beskrivning av planerad verksamhet och redovis-
ning av verksamheten i förhållande till hänsynsreglerna i 2 
kap miljöbalken 

 

GEOFYSISKA MÄTNINGAR M.M. FÖR ATT UTFORSKA KONTINENTAL-

SOCKELN INFÖR ETABLERING AV VINDKRAFTVERK PÅ SVENSKA DELEN 

AV KRIEGERS FLAK OCH FÖR EXPORTKABEL TILL SVERIGE 

 

1. Inledning  

Vattenfall Vindkraft AB har tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekono-

miska zon till uppförande och drift av en havsbaserad vindkraftpark vid Kriegers 

flak i Södra Östersjön. Tillståndet meddelades i juni 2006. Eftersom beslut om 

nätkoncessionen för linje inte vann laga kraft förrän år 2016, d.v.s. först tio år 

senare, kunde byggnation av vindkraftsparken emellertid inte komma till stånd 

inom föreskriven tid. Med anledning av detta ansökte Vattenfall om en förläng-

ning av tillståndet. Den 18 december 2014 förlängde regeringen tiden inom vil-

ken byggnations- och anläggningsarbetena ska vara genomförda till den 1 okto-

ber 2018 samt justerade i samband därmed några av de ursprungliga villkoren. 

 

Under september 2018 ansökte Vattenfall till regeringen om ytterligare en för-

längning av tiden för när de byggnations- och anläggningsåtgärder som krävs för 

verksamheten ska ha vidtagits, liksom en förlängning av tillståndets giltighetstid, 

mot bakgrund av inrättandet av ett nytt Natura 2000-område, Sydvästskånes 

utsjövatten (och därmed att ett föregående Natura 2000-tillstånd också behöver 

meddelas). Ansökan omfattar även en höjning av vindkraftverken, eftersom 

större och mer effektiva turbiner förväntas finnas tillgängliga på marknaden vid 

vindkraftsparkens faktiska uppförande jämfört med det ursprungliga tillståndet 

från 2006. 

 

Vattenfall Eldistribution (nedan ”Vattenfall” eller ”Bolaget”) är ett bolag inom 

Vattenfallkoncernen som ansvarar för utläggande och drift av de ledningar och 

kablar som krävs för vindkraftsparken. Förutom ledningar inom vindkraftparken 

planeras en exportkabel dras från Kriegers flak in mot Sjöhult i södra Skåne (där 

alltså nätkoncession för linje har meddelats). 
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Vattenfall Vindkraft AB ansvarar för uppförande och drift av själva vindkraftparken.  

 

Inför anläggande av vindkraftverk och exportkabel m.m. behöver kompletterande geofysiska och geotek-

niska undersökningar genomföras. Konsekvenserna av dessa har beskrivits i den ursprungliga ansökan 

och MKB:n från 2006. För att undvika varje tvivel om vad ett framtida tillstånd omfattar har Vattenfall 

emellertid valt att på ett tydligare sätt beskriva och konsekvensbedöma planerade geofysiska och geotek-

niska undersökningar, i syfte att visa på dessa undersökningars omgivningspåverkan. Därför samman-

ställer Vattenfall Vindkraft AB och Vattenfall Eldistribution AB i detta dokument vilka undersökningar som 

planeras och hur dessa förhåller sig till bestämmelserna i 2 kap miljöbalken. Dessa arbeten ska således 

anses ingå i aktuella tillståndsansökningar.  

2. Vindkraftparken och exportkabeln 

Den planerade vindkraftparken är lokaliserad till den svenska delen av grundområdet Kriegers flak i södra 

Östersjön inom svensk ekonomisk zon. För anslutningen med växelström vid installation av en effekt om 

640 MW behövs fyra kabelförband. Dessa kommer att löpa parallellt med varandra i nord-sydlig riktning, 

från transformatorstationerna inom vindkraftsområdet på Kriegers flak till Sjöhult väster om Skåre, ca 7 

km väster om Trelleborg. Tillsammans benämns kabelförbanden gemensamt för ”exportkabeln”. Export-

kabeln kommer att sträcka genom Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten och även genom 

naturreservatet, Fredshög-Stavstensudde. Vindkraftområdet, exportkabeln och Natura 2000-området 

framgår av Figur 1. 
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Figur 1 Vindkraftsområdet inom svensk ekonomisk zon enligt gällande tillstånd samt sträckningen för 

exportkabeln. 

 

Exportkabeln mellan vindkraftparken och land blir ca 30 km, varav 23 km ligger inom territorialvatten. 

Avståndet mellan de enskilda växelströmsförbanden kommer att uppgå till 50–100 m vilket resulterar i 

kabelkorridor med en sammanlagd bredd på maximalt 300 m. Några hundra meter från land minskas 

avståndet mellan förbanden successivt för att ligga betydligt närmare varandra när de når strandlinjen. 

3. Planerade undersökningar 

Undersökningar inför anläggande planeras för närvarande att utföras i två omgångar. I en första under-

sökningsomgång utvärderas en lämplig utformning av parken med avseende på de geotekniska och geo-

fysiska förutsättningarna. I ett senare skede när en preliminär layout för parken har upprättats görs 

detaljerade geotekniska underökningar för de lägen där turbiner kommer att anläggas. Det är därför 

endast möjligt att ange punkter för geotekniska undersökningar i den tidiga undersökningsfasen. Kom-

pletterande punkter kan meddelas när den preliminära layouten är färdigställd. 

3.1 Geofysiska undersökningar 

Inom den planerade vindkraftparken och utmed en korridor för den planerade exportkabeln avser Vatten-

fall genomföra geofysiska undersökningar i syfte att identifiera potentiella hinder och utvärdera havsbot-

ten i layouten. Undersökningen ska utföras inom vindkraftsområdet och utmed exportkabeln, se Figur 1. 

Undersökningen kommer att genomföras i en 500 m bred korridor kring en centrumlinje för exportkabeln 

medan vindkraftsområdet kan komma att undersökas i sin helhet. Undersökningskorridoren (500 m) är 
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bredare än kabelkorridoren (300 m), - detta för att ha en marginal för justering av kabelrutter i händelse 

av fynd av minor eller kulturarvsobjekt.    

 
Koordinater som avgränsar vindkraftsområdet framgår av Tabell 1. 

 

Tabell 1 Koordinater som avgränsar vindkraftsområdet på Kriegers flak (WGS 84).  

Punkt X-koordinat (E/W) Y-koordinat (N/S) 

A 13°08’30.00’’ 55°01’03.00’’ 

B 13°03’50.00’’ 55°04’00.00’’ 

C 12°58’55.00’’ 55°05’56.00’’ 

D 12°59’20.00’’ 55°06’24.00’’ 

E 13°03’17.00’’ 55°06’33.00’’ 

F 13°04’33.00’’ 55°06’40.00’’ 

G 13°06’50.00’’ 55°05’46.00’’ 

H 13°07’50.00’’ 55°05’12.00’’ 

I 13°09’41.00’’ 55°04’44.00’’ 

J 13°12’18.00’’ 55°03’08.00’’ 

K 13°11’35.00’’ 55°02’48.00’’ 

L 13°11’11.00’’ 55°02’19.00’’ 

 

Centrumlinjen för exportkabeln framgår av shape-filer som bifogas och som också återges med ytterko-

ordinater i Tabell 2 och Tabell 3. Undersökningsområdets längd mellan Kriegers flak och Sjöhult kommer 

att vara ca 30 km i svensk ekonomisk zon och territorialvatten. 

 

Tabell 2 Ytterkoordinater för kabelstråket inom svenskt territorialvatten (UTM zon 33, Koordinatsystem 

ETRS89).  

ID X-koordinat (E/W) Y-koordinat (N/S) 

3 375798.00 6138783.00 

4 376090.00 6138597.00 

1 375501.07 6114832.82 

2 375201.41 6114862.13 

5 375206.00 6115038.00 

6 375506.00 6115029.00 

 

Tabell 3 Ytterkoordinater för kabelstråket inom svensk ekonomisk zon (EEZ) och territorialvatten (UTM 

zon 33, Koordinatsystem ETRS89). 

ID X-koordinat (E/W) Y-koordinat (N/S) 

1 375501.07 6114832.82 
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2 375201.41 6114862.13 

8 375341.54 6108486.78 

9 375035.38 6108495.36 

 

Tidpunkten för undersökningarnas genomförande är beroende av när tillstånd meddelas. Som utgångs-

punkt avser Vattenfall att låta genomföra undersökningarna tredje kvartalet 2023. För undersökningarna 

i svensk ekonomisk zon och på svenskt territorialvatten offshore förväntas undersökningarna pågå enligt 

Tabell 4. 
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Tabell 4 Undersökning - metoder och omfattning (preliminärt) 

Undersökning i vindkraftområdet  

Undersökningsmetod 2D och 3D seismik vid planerade turbiner 

Undersökning, sträcka  1760 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
28 dagar 

 

Undersökningsmetod 
Multibeam-ekolod, side scan sonar, sub-bottom profiler, magnetometer, 25 sediment-

prover (bottenhugg) 

Undersökning, sträcka 2 020 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
28 dagar 

Undersökningsmetod Geotekniska borrningar + CPT sondering (60 borrhål, 50 m djup) 

Undersökning, sträcka - 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
3 månader 

Kablar inom vindkraftpar-

ken 
CPT sondering + vibrocore (6 m djup varje 1 km) 

Undersökning, sträcka 130 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
2 månader 

 

Undersökning i exportkabelkorridoren 

Undersökningsmetod, 

Off-shore 

Multibeam-ekolod, side scan sonar, sub-bottom profiler, magnetometer, 50 sediment-

prover (bottenhugg) 

Undersökning, sträcka  1170 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
22 dagar 

Undersökningsmetod CPT sondering + vibrocore (6 m djup varje 1 km) 

Undersökning, sträcka 120 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
2 månader 

 

Undersökningsmetod, 

kustnära 
Multibeam-ekolod, side scan sonar, sub-bottom profiler, magnetometer 

Undersökning, sträcka  60 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
3 dagar 

Undersökningsmetod Geotekniska borrningar (20 m djup var 100 m, vid utgång av HDD 30 m djup) 

Undersökning, sträcka 2 km 

Förväntad undersök-

ningsperiod 
2 månader 
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Kartläggning och datatolkning kommer att ge den information som behövs för att utvärdera grundlägg-

ningsmetoder för turbiner och för exportkabeln, sträckningen i förhållande till havsbottens substrat och 

hinder. Genom underökningarna ges de konstruktionsmässiga förutsättningarna för vindkraftverk och ka-

beln. Med denna utvärdering kan lösningar väljas som optimerar för minsta möjliga påverkan på miljön 

och befintlig infrastruktur. 

3.2 Geotekniska undersökningar 
Mätningarna kommer att omfatta följande undersökningsmetoder: 

 

• Cone pressure test (CPT) 

• Vibrocore 

• Geotekniska borrningar 

 

Undersökningar kommer att genomföras med CPT, Vibrocore och geotekniska borrningar i det planerade 

vindkraftsområdet och utmed hela sträckningen. I Figur 2 visas preliminära punkter för de planerade 

undersökningarna i vindkraftsområdet. Borrhålens diameter uppgår till ca 110 mm. Kontinuerlig provtag-

ning utförs i hela borrhålet med 1-meter intervall. För närvarande är de enskilda positionerna inte klara 

men en uppdatering kommer att ske och översändas så snart beslut om lägen har fattats. Positionerna 

för undersökningarna kommer att redovisas inför undersökningen. 

 

 

Figur 2 Preliminära punkter för borrning samt CPT sondering i vindkraftsområdet. 

3.3 Entreprenör och fartyg 

Det har ännu inte genomförts någon upphandling av provtagningsentreprenör ,då det är för tidigt att 

avgöra i vilket skede samtliga tillstånd för projektets konstruktion kommer att vara tillgängliga. Det är 

därför inte klart vilka fartyg som kommer att användas. En entreprenör kommer att väljas som har specifik 
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erfarenhet och lämplighet för de krav som gäller för undersökningar till havs. Exempel på fartyg som kan 

komma att användas framgår av Tabell 5.  

 
Tabell 5 Exempel på fartyg som kan komma att användas för de geofysiska och geotekniska undersök-

ningarna 

Fartyg Längd (m) Bruttotonnage 

Fugro Scout (Fugro Shipping/Fugro Engineers) 82,9 6600 ton 

OSV Cecilia (Nothern Survey) 61,5 1310 ton 

Faraday (G-tec) 12,2 12 ton 

 

Vattenfall kommer, om så önskas av berörda myndigheter, att anmäla till SGU, Sjöfartsverket och Kust-

bevakningen vilka fartyg som är aktuella för undersökningarna senast 3 månader innan undersökningarna 

påbörjas. Anmälan kommer att innehålla uppgifter om fartygsnamn, flagg, anropssignal, IMO-nr och 

ägare. 

3.4 Utrustning 

Exempel på utrustning som kan komma att användas för undersökningarna framgår av Tabell 6. Uttag av 

sediment för att verifiera ytsubstrat sker med en gripskopa. 

 
Tabell 6 Exempel på undersökningsmetoder för de geofysiska undersökningarna. 

Undersökning Specifikationer 

Cone pressure test (CPT)  

Hydrauliskt system med kapaciteten 80-100 kN  

CPT-koner med dimensionen 10 cm2 

(ev. 5 och 15 cm2) 

Kolvprovtagning Vibrocore 

30 kN impuls vid 28 Hz 

Kontinuerlig provtagningstub på upp till 6 m 

Dimensioner - ståltuber Ø=121 mm (OD) 

PVC-tuber Ø=106 mm (ID)  

Geotekniska borrningar 
Borrning ner till ca 50 m under havsbotten, borrhålets 

diameter ca 110 mm 

 

Eftersom ingen entreprenör för undersökningarna är upphandlad ännu kan inte utrustning för de olika 

metoderna specificeras. Exempel på vilka ljudnivåer och i vilka frekvenser som utrusningen kan komma 

att arbeta inom framgår av Tabell 7. Dessa är baserade på vanligt förekommande, liknande arbeten till 

havs.  

Tabell 7 Exempel på undersökningsmetodernas ljudnivåer och frekvensområden för de geofysiska under-

sökningarna. 

Aktivitet 
Dominerande 

frekvensområde 
Referens 

dBSEA ljudut-

bredning- beräk-

ningsmetod 

Ljudnivå vid källan 

@ 1 meter  

Undersökningsfartyg 

med dynamisk po-

sitionering (stat-

ionär) 

50-500 Hz 
(Wyatt, 

2008) 
Parabolic Equation 185 dB SEL 
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Vibracore (stat-

ionär) med under-

sökningsfartyg 

20-200 Hz 

(Reiser, 

Funk, 

Rodrigues, & 

Hannay, 

2011) 

Parabolic Equation 187 dB SEL 

CPT (stationary) 

med undersöknings-

fartyg 

20-200 Hz 

(Willis, 

Broudic, 

Bhurosah, & 

Masters, 

2010) 

Parabolic Equation 120 dB SEL  

Borrning (stationär) 

med undersöknings-

fartyg 

50-500 Hz 

(Willis, 

Broudic, 

Bhurosah, & 

Masters, 

2010) 

Parabolic Equation 145 dB SEL 

3D/2D Sparker (far-

tygshastighet 4 

knop) 

2-3 kHZ 

(Crocker & 

Fratantonio, 

2016), Delta 

sparker 

Parabolic Equation 188 dB SEL 

Multibeam/Reson 

Seabat 7125 
400kHz 

(Crocker & 

Fratantonio, 

2016), Delta 

sparker 

n/a* 120-170 dB SPL 

SBP/ Innomar SES 

2000 (fartygshastig-

het 4 knop) 

85-115 kHz (0.07 

ms puls) 

Innomar 

data och 

teknisk 

note** 

Ray tracing 

240 dB SPL (vertical) 

195 dB SEL (Hori-

zontal)** 

SBP/ Innomar SES 

2000 (fartygshastig-

het 4 knop) 

85-115 kHz (1.3 

ms puls) 

Innomar 

data och 

teknisk 

note** 

Ray tracing 

240 dB SPL (vertical)  

205 dB SEL (Hori-

zontal)** 

Sidescan so-

nar/Edgetech 4200 
300-900kHz 

(Crocker & 

Fratantonio, 

2016), Delta 

sparker 

n/a* 210 dB SPL (vertical) 

 *Hög frekvens, utanför tumlares hörselområde. 

**SBP är starkt vertikalt riktad mot havsbotten och därför inkluderas inte den horisontella riktningen som beskrivs i 

Innomars tekniska note. 

4. Förhållanden i undersökningsområdet 

Enligt 2 a § kontinentalsockellagen ska bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken gälla vid utforskning av 

kontinentalsockeln. Nedan följer därför en beskrivning av miljöförhållandena i det aktuella vattenområdet. 

Det bör dock noteras att rådande miljöförhållanden redan beskrivits grundligt inom ramen för respektive 
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ansökningsprocess. I avsnitt 5 redovisas en bedömning av den påverkan som de planerade undersök-

ningarna kan ge upphov till. 

4.1 Planförhållanden och skyddad natur 

4.1.1 Havsplan 
För närvarande finns en granskningsversion av havsplanen för svenska vatten framtagen (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019). Uppgifterna nedan härrör från förslag till havsplan och kan således komma 

att ändras. 

 

Havsplanen syftar till att ge vägledning för områden så att de nyttjas för de ändamål som de är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. All annan användning inom intresseområdet 

ska anpassa sig till de angivna användningarnas förutsättningar och behov.  

 

I sydvästra Östersjön finns goda förutsättningar för vindkraft i havsområdet, med bra vindförhållanden 

och utsjöbankar med bra djupförhållanden för bottenbaserade vindkraftverk samt med närhet till områden 

med stor elförbrukning i södra Sverige.  

 

Området för Kriegers flak är enligt havsplanen utpekat för energiutvinning med särskild hänsyn till total-

försvarets intressen och höga naturvärden. I området föreslås vindkraft ges företräde framför fiskeintres-

sen. Fiskeintressen bedöms utgöra en mindre del av fisket i havsplaneområdet och energiutvinning be-

döms vara mer lämplig användning. 

 

Exportkabeln mellan vindkraftparken och land planeras att förläggas genom område Ö284 som identifie-

rats för användningarna natur, sandutvinning, sjöfart och yrkesfiske med särskild hänsyn till höga kul-

turmiljövärden. För samexistens ska sandutvinning anpassas till natur. Natura 2000-området ges före-

träde genom att det krävs särskild tillståndsprövning för verksamheter och åtgärder som på ett betydande 

sätt kan påverka området.  

 

Inom hela havsplansområdet föreslås gälla att utläggning, drift och underhåll av kablar och ledningar ska 

beaktas där det är lämpligt. Inom områden utpekade för energiutvinning ska infrastruktur för att distri-

buera och överföra el beaktas. De identifierade mest lämpliga användningarna framgår av plankartan, 

Figur 3. 
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Figur 3 Havsplan för havsområdet sydvästra Östersjön (Förslag 2019-12-16). 

4.1.2 Kommunala planer 
Undersökningarna berör inga områden som omfattas av detaljplan. I Trelleborgs översiktsplan 

(Trelleborgs kommun, 2018) beskrivs kommunens målsättningar och förutsättningar. Inom kommunen 

finns en rad riksintressen och bland annat finns följande beskrivning av havsmiljön: 

 

”Kommunens grunda havsområden har generellt höga naturvärden. Här är områden med undervattens-

vegetation, till exempel tångskogar och ålgräsängar, extra värdefulla eftersom de fungerar som gömställe, 

jaktmark och födoplats för olika marina organismer. Även grunda öppna sandbottnar har stor betydelse 

för till exempel plattfisk.”  

4.1.3 Skyddad natur  
I Östersjön varierar skyddet mellan strängt lagstadgat skydd, i till exempel Natura 2000-områden, och 

klassificeringar och rekommendationer, till exempel i Ramsarområden, marina skyddsområden enligt 

Helsingforskonventionen (HELCOM MPA-områden), världsarv utsedda av UNESCO (United Nations Educat-

ional, Scientific and Cultural Organization) och biosfärområden, som också utses av UNESCO. 

4.1.3.1 Natura 2000 
Majoriteten av undersökningsområdet för kabel och en mindre del vindkraftparken finns inom Natura 

2000-området Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187) som är ett utpekat SCI-område. Undersökningen 

av kabelkorridoren berör 25 km av Natura 2000-området. Området är utpekat för skydd av arterna tum-

lare, knubbsäl och gråsäl och kännetecknas av ett utsjöområde som domineras av mjukbotten av sand 

på ett djup mellan 10–44 m (Figur 4). Skyddade naturtyper inom området är sandbankar och rev. 

 



 

  

12/38 

 

 

Figur 4 Natura 2000-områdena Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187), Falsterbohalvön (SE0430095) 
och Falsterbo-Foteviken (SE0430002). 

 

En bevarandeplan för Sydvästskånes utsjövatten ska tas fram inom sex år från det att beslut om Natura 

2000-område fattades, dvs. fram till december 2022. Ingen bevarandeplan som beskriver naturtyper och 

arter enligt Natura 2000 inom området, bevarandesyfte och bevarandeändamål samt bedömning av risk 

för negativa påverkansfaktorer finns i dagsläget framtagen.  

 

Nedan beskrivs naturtyperna som förekommer inom området där undersökningar ska utföras.  

 

Naturtypen sandbankar kan kortfattat beskrivas som en naturtyp där ett sandigt bottensubstrat domi-

nerar. Det kan även finnas inslag av andra substrattyper såsom lera, grus eller sten. Naturtypen är per-

manent täckt av vatten och finns oftast på djup grundare än 30 m. Topografin gör att naturtypen skiljs 

mot närliggande områden.  

 

Naturtypen rev kan kortfattat beskrivas som en naturtyp där ett hårt bottensubstrat är höjt över havs-

botten jämfört med omkringliggande botten. Revet kan vara antingen biogent (levande) och/eller bestå 

av abiotiskt material (icke-levande). För att räknas som ett rev ska naturtypen utgöra mer än 50 % av 

täckningsgraden i området. Överstiger musselbankar en täckningsgrad på 10 % räknas dessa till natur-

typen (Medins Havs och Vattenkonsulter, 2020a).  

 

Länsstyrelsens inventering 2019 

En inventering av Natura 20000-området Sydvästskånes utsjövatten utfördes under 2019 på uppdrag av 

Länsstyrelsen Skåne (PAG Miljöundersökningar, 2019). Natura 2000 naturtyper framgår av Figur 5. 
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Figur 5 Natura 2000 naturtyper i Sydvästskånes utsjövatten 2019 (PAG Miljöundersökningar, 2019). 
 

Inventering 2020 

En mer detaljerad undersökning för området där vindparken och exportkabeln ska förläggas utfördes 

under våren 2020 (Medins Havs och Vattenkonsulter AB, 2020b). Utifrån klassificeringen av transekter 

framgick det att största delen av kabelkorridoren var marint vatten (68%) och mindre del var blåmussel-

rev (15%) eller sublittoral sandbank (18%). Undersökning visade på en lägre förekomst av biogena rev 

inom de undersökta områdena i jämförelse med Länsstyrelsens inventering. Inom kabelkorridoren obser-

verades biogena rev inom några grundområden som i övrigt dominerades av sandiga mjukbottnar med 

eller utan inslag av enstaka stenar Figur 6.  

 

Längs korridoren hittades 2019 även en större yta blåmusselbank som korsar vid två tillfällen, det första 

kan styrkas av denna studie men det andra bör avfärdas då detaljerade data i detta område inte påvisade 

blåmusslor. 
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Fyra av de observerade arterna inom kabelkorridoren var s.k. Karaktärsarter och Typiska arter (K- re-

spektive T-arter och innefattade för rev; blåmussla (K- och T-art) och strandkrabba (T-art) och för su-

blittoral sandbank; rödspätta och sandstubb (K- och T-arter). 

 

 

Figur 6 Natura 2000 ytor i kabelkorridoren. Vänstra bilden visar kabelkorridoren från parken och 15 km 
kilometer in mot kusten. Högra bilden visar kabelkorridoren 15 km ut från kusten (Medins Havs och 
Vattenkonsulter, 2020a). 

4.1.3.2 Riksintresse Naturvård 
Undersökningsområdet för exportkabeln går igenom riksintresse för naturvård, Måkläppen-Limhamns-

tröskeln, se Figur 7. I riksintresset finns både mindre och större områden av ålgräs med artrik och varie-

rande fauna. Det är ett viktigt produktionsområde för fisk och andra marina organismer som är av bety-

delse för flera fågelarter samt säl.  
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Figur 7 Riksintressen och naturreservat kring exportkabeln. 

 

Fredshög-Stavstensudde 

Exportkabeln ansluter till land i naturreservatet Fredshög-Stavstensudde (NVR-id: 2044508), se Figur 7. 

Fredshög-Stavstensudde är ett kommunalt reservat i Trelleborg kommun. Det marina naturreservatet 

bildades 2015 i syfte att bevara variationen av olika biotoper och viktiga födosöks- och uppväxtplatser för 

det marina livet, inklusive fiskar, fåglar och marina däggdjur, samt för att främja friluftslivet och informera 

om områdets naturvärden. Området utmärks av en varierad botten, där sten, sandbottnar och kalksten 

ger upphov till varierad marin vegetation i form av ålgräsängar och blåstång, se Figur 8. 
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Figur 8 Naturtyper i naturreservatet Fredshög-Stavstensudde (Trelleborg kommun, 2015) samt kabelkor-
ridoren för exportkablarna. 

 

Naturreservatets del omfattar 1 021 ha ligger i havet den del som berörs av underökningar utgörs av grus 

och stenbotten.  

4.1.3.3 Riksintresse Yrkesfiske  
Kabelstråket löper genom ett område som är av riksintresse för yrkesfiske med avseende på fångstområde 

av torsk, strömning och skarpsill, se Figur 9.  

 

De fiskare som är aktiva i området har ingått i ett avtal med Vattenfall. Under anläggningsfasen råder 

totalt fiskeförbud vid projektområdet. Under driftsfasen råder ankringsförbud, trålningsförbud samt förbud 

för garnfiske där garnen har tyngder i form av ankare, kättingar, etc. över kraftledningskablarna samt i 

området runt vindkraftsparken i Kriegers flak.  
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Figur 9 Riksintresse yrkesfiske. 

4.1.3.4 Riksintresse Sjöfartsleder  
Kabelstråket går i vatten som är utpekade som riksintresse för farled enligt 3 kap. 8§ miljöbalken, se 

Figur 10. Undersökningsområdet korsar tre farleder, Trelleborg- Gedser (farledsklass 2), Blenheim- Krie-

gers flak (farledsklass 2), Falsterborev- Bornholmsgattet (farledsklass 1).  

 

Farleder i klass 1 och 2 används främst av handelsfartyg och färjor. 
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Figur 10 Riksintresse sjöfartsleder. 

4.1 Abiotiska omgivningsförhållanden 
Planerade undersökningar har till syfte att undersöka förhållandena i det planerade vindkraftsområdet och 

utmed planerad sträckning för exportkabeln. I sammanställningen i detta avsnitt redovisas uppgifter som 

är allmänt tillgängliga eller redovisats i den pågående prövning av vindkraftsparken på den svenska delen 

av Kriegers flak. Dessa uppgifter utgör grunden för de aspekter som kan komma att påverkas av plane-

rade undersökningar.  

4.1.1 Djupförhållanden, salthalt och stratifiering 

Östersjön är ett innanhav med bräckt vatten som kännetecknas av sina djupa bassänger och grunda 

smala sund. Inflöde av syrerikt saltvatten från Kattegatt sker genom Öresund och de smala danska sun-

den. Tillflöde av sötvatten kommer från älvar och direkt nederbörd på havsytan. På grund av denna 

begränsade inramning är Östersjön mycket känslig för variationer i de hydrologiska förhållandena.  

 

De hydrologiska förutsättningarna gör att salthalten varierar mellan Öresund i söder och Bottenviken i 

norr (från 15-18 psu (practical salinity unit) i Öresund, 7-8 psu i norra delen av egentliga Östersjön till 0-

2 psu i Bottenviken). Salthalten varierar också med djupet, då vattnets densitet ökar ju högre salthalten 

är. Stora delar av Östersjön är stratifierad, en haloklin, med ett ytligt vattenlager med lägre salthalt 

ovanpå ett djupare med högre salthalt. Haloklinen fungerar som ett lock som begränsar den vertikala 

blandningen av vatten. 

 

Vatteninflödet från Kattegatt är viktigt för att ersätta bassängernas stillastående bottenvatten vilket styrs 

av vindar och lufttryck samt skillnader i salthalt. Större inflöden har sedan 1980-talet blivit mindre vanliga 
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och detta är en bidragande anledning till ökande utbredning av områden med bottenvatten med låg sy-

rehalt. 

 

Vattendjupet inom Kriegers flaks centrala delar är 16-17 m. Flakets yttre delar har vattendjup mellan 20-

25 m. Utanför flaket ökar vattendjupet till 40 m och djupare, se Figur 11. 

 

 
Figur 11 Djupförhållanden Kriegers flak 

 

I det planerade vindkraftsområdet varierar djupet mellan 16 och 42 m. 

 

Havsbotten längs med den planerade kabelsträckningen är lätt kuperad och djupet är relativt grunt längst 

med hela kabelstråket. Djupförhållanden i undersökningsområdet visas i Figur 12. Från strandlinjen ökar 

vattendjupet långsamt till drygt 3 m djup ca 0,5 km ut från land. Maxdjupet är ca 38 m och nås ungefär 

28 km ut från land. Vid 33 km blir vattendjupet grundare upp mot grundområdet Kriegers flak (Marin 

mätteknik, 2004). 
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Figur 12 Djupprofil längs med sträckningen för planerad exportkabel.  

4.1.2 Sedimentförhållanden inklusive föroreningar i undersökningsområdet 
I det planerade vindkraftsområdet består sedimenten av olika sedimenttyper – glaciallera, postglacial 

finsand, moränlera och postglacial sand och grus. Sedimenten i undersökningsområdet för exportkabeln 

består huvudsakligen av moränlera och postglacial lera, se Figur 13.  

 

 
Figur 13 Sedimentförhållanden. Källa SGU Maringeologi. 

 

I Kriegers flaks grundområde har det finkorniga materialet eroderat bort och botten består huvudsakligen 

av lermorän som överlagras av sten och block. Lokalt finns områden med tunna sandlinser som överlagrar 

lermoränen. 
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Till följd av att erosionsförhållanden råder i större delen av det planerade vidkraftsområdet är halterna av 

föroreningar i sedimenten låga. Undersökningar av ett stort antal föroreningsparametrar år 2009 bekräftar 

detta. 

 

Ytgeologin har tidigare kartlagts längs med det planerade kabelstråket vilket har visat att ytlagren alter-

nerar mellan grova sediment inklusive morän med sten och block samt finkorniga sediment som sand och 

silt (Marin mätteknik, 2004). Vid enstaka sandpartier förekommer sandripplar (se Figur 14). Längs hela 

kabelsträckningen dominerar morän som underliggande lager. Moränen tillsammans med grova sediment 

med block och sten, förekommer vid eller nära ytan längs cirka 65 % av sträckningen. I resterande delar 

överlagras dessa material av sand, silt eller leravsättningar med varierande mäktighet av 0,5 till över 7 

meter (Marin mätteknik, 2004).  

 

Utifrån videotranskter under våren 2020 konstaterades att kabelkorridoren bestod till 97 % av mjukbot-

tensubstrat. Bottensubstratet karaktäriserades av mestadels finsand, 71 %, och sand, 24 %, med få 

inslag av sten, stor sten och block. Stora block utgjorde mindre än 1 % av bottensubstratet. Korridoren 

följde djuputbredningen väl med finkornig sand i de djupare områdena och grövre sand norrut närmare 

land och på en topografisk upphöjning vid mitten av korridoren (Medins Havs och Vattenkonsulter AB, 

2020b). 

 

   

Figur 14 Vänster: Övertäckta mindre block. Mitten: Sandripplar. Höger: Stort bevuxet block (Foto Kjell 

Andersson). 

 

Under 2020 har sedimentprover tagits inom den planerade kabelkorridoren (Medins Havs och 

vattenkonsulter AB, 2020c). Resultat visade att sedimenten vid alla provpunkter hade lågt eller mycket 

lågt innehåll av organiskt material och att föroreningsgraden var låg. 

4.2 Biotiska omgivningsförhållanden 

4.2.1 Bentisk fauna och flora 
Bentisk flora och fauna omfattar organismer som lever på eller i närheten av havsbotten. Ett antal faktorer 

påverkar Östersjöns bentiska flora och fauna, så som syrekoncentration, salthalt, ljustillgång och substrat. 

Den bentiska faunan utgörs av ryggradslösa arter som finns på (epifauna) och i (infauna) havsbotten.  

 

I Östersjön sträcker sig den eufotiska zonen ner till ca 20 m under havsytan. Vid större djup än detta 

förhindrar frånvaron av ljus marin flora från att växa på havsbottnen (Gogina, o.a., 2016). 

 

Kriegers flak 

Undersökningar av bottenfauna från svenska delen av Kreigers flak finns från 2002-2003. Området har 

en heterogen biotopsammansättning. Undersökningen påvisade 90 arter av makrozoobentos där de artrik-

aste grupperna var havsborstmaskar, kräftdjur och blötdjur. Epifaunan är relativt artfattig och domineras 
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av blåmussla (Mytilus edulis) medan infaunan domineras av små havsborstmaskar och mollusker. Tre 

typer av bentiska samhällen identifierades vid undersökningarna. Ett över haloklinen med sand, grus och 

stenbotten medan två finns under haloklinen, ett med sandbotten ned till ca 40 m och ett med dy under 

40 m djup. 

 

Eftersom stora delar av Kriegers flak har djup större än 20 meter är bottenfloran begränsad. I de grundare 

delarna finns enligt undersökningar i de tyska och danska delarna av Kriegers flak sparsamt med rödalger 

och på vissa ställen arter av brunalger. Likande förhållanden kan förväntas i den svenska delen av Kriegers 

flak. 

 

Exportkabeln 

Undersökningar våren 2020 av bottenfauna i den planerade kabelkorridoren visar på förekomst av blå-

musslor vilket är den totalt sett vanligaste arten i området. I det upphöjda området i mitten av kabelkor-

ridoren påvisades en ökning av antalet blåmusslor. Även exkrementhögar från sandmask (Arenicola ma-

rina) och maskrör observerades i höga antal. Andra arter som observerades var sandstubb (Poma-

toschistus), snabelsäcksmaskar/slemmaskar (Priapulida/Nemertea), nässeldjur/mossdjur (Cni-

daria/Bryozoa), pungräka (Mysidae), krabba (Portunoidea), flunderfiskar (Pleuronectidae), rödspätta 

(Pleuronectes platessa) och vanlig sjöstjärna (Asterias rubens). 

 

Utmed undersökningsområdet för exportkabeln visar undersökningar från våren 2020 att endast lite bot-

tenflora förekommer. Bottenflora som påträffades vid inventeringen var skorpbildande alger och fintrådiga 

rödalger. 

4.2.2 Fisk 
Fisk utgör en viktig del i näringskedjan och ekosystemet i Östersjön och fungerar som en länk mellan de 

lägre och högre trofiska nivåerna i näringsväven då de livnär sig på zooplankton, bentiska arter och mindre 

fiskar och konsumeras av marina däggdjur, fåglar och människor.  

 

Fördelningen av fiskarter i Östersjön bestäms huvudsakligen av salthaltnivåer där marina arter dominerar 

i Egentliga Östersjön och Kattegatt medan sötvattenarter i större utsträckning förekommer längst med 

kuster och längre in Östersjön. 

 

De vanligaste fiskarterna i Östersjön är torsk, sill och skarpsill både när det kommer till biomassa och 

antal individer och dessa står för ca 95 % av den kommersiella fiskefångsten i Östersjön. I Figur 15 och 

Figur 16 visas viktiga förekomst- och lekområden för torsk respektive sill i undersökningsområdet. I 

undersökningsområdet kan också förekomma ål (Anguilla anguilla), skrubbskädda (Platichthys flesus), 

rödspätta (Pleuronectes platessa), abborre (Perca fluviatilis), tånglake (Zoarces viviparus), rötsimpa 

(Myoxocephalus scorpius), oxsimpa (Taurulus bubalis), gädda (Esox lucius), havsöring (Salmo trutta 

trutta) och lax (Salmo salar). 
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Figur 15 Schematisk översikt över lekområde för torsk i Östersjön (BioApp, 2018). Baserad på Hüssy 

(2011). 

 

 

Figur 16 Schematisk översikt av migrationsvägar, uppväxtområden och större lekområden för de både 

den vår- och höstlekande sillen (BioApp, 2018). Baserad på (Ulrich, o.a., 2012). 
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4.2.3 Fåglar 
Östersjön är ett viktigt område för sjöfåglar och flyttfåglar och utgör vinterviste för ett stort antal över-

vintrande sjöfåglar. Vissa arter är vanligt förekommande i hela Östersjöregionen medan andra endast 

förekommer inom lokala områden. Vidare uppehåller sig vissa arter i Östersjön under hela året medan 

andra flyttar till eller från Östersjön under vintern. Utbredningen av olika fågelarter i Östersjön skiljer sig 

därför mycket mellan olika årstider. På våren och hösten använder många flyttfåglar de kustnära områ-

dena som viloplatser till och från deras häckningsplatser. 

 

Undersökningsområdet för vindkraftpark och exportkabel berör inte några områden som identifierats som 

globalt viktigt för bevarandet av fågelpopulationer utifrån internationellt uppställda kriterier, så kallade 

Important Bird and Biodiversity Area (IBA).  

 

I anslutning till Falsterbohalvöns havsområde finns ett viktigt övervintrings/rastområde för svärta, sjö-

orre, alfågel, ejder och småskrake. 

4.2.4 Marina däggdjur  
Marina däggdjur i denna del av Östersjön innefattar tumlare (Phocoena phocoena), gråsäl (Halichoerus 

grypus grypus) och knubbsäl (Phoca vitulina). 

4.2.5 Tumlare 
Tumlare är listad som akut hotad av IUCN (International union for conservation of nature) och Östersjö-

populationen av tumlare är klassad som akut hotad på den svenska rödlistan. Tidigare visste man relativt 

lite om utbredning och status för tumlare i Östersjön. Under 2016 kunde SAMBAH-projektet dock visa att 

antalet tumlare i Östersjön var ca 500 individer (95 % konfidensintervall 80–1 100) (SAMBAH, 2016).  

 

I svenska vatten förekommer tumlare i Östersjön och Västerhavet. Genom projektet SAMBAH (Static 

Aucustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise), har tumlares utbredning i Östersjön kartlagts 

med hjälp av akustiska detektorer (SAMBAH, 2016). SAMBAHs främsta mål var att beräkna antalet tum-

lare i Östersjön samt deras geografiska utbredning över året. Med hjälp av data om tumlares ekolokali-

seringsfrekvens insamlad vid ca 300 stationer under två års tid har sannolikheten för tumlares förekomst 

(närvaro/frånvaro) modellerats och kartor över sannolikheten för förekomst av tumlare beräknats (Figur 

17).  
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Figur 17 Sannolikheten för tumlares förekomst under sommar (maj-oktober) och vinter (november-april). 

 

Det kanske viktigaste resultatet från SAMBAH-projektet var att det fanns två populationskluster under 

sommaren, ett på och omkring de grunda bankarna i centrala Östersjön (Östersjöpopulationen) och en i 

sydväst, väster om Bornholm och övriga Danmark (Bältpopulationen).  

 

Under fortplantningsperioden på sommaren (maj-oktober) koncentreras Östersjöpopulationen till de 

grunda Midsjöbankarna söder om Gotland och Öland. Under vintern (november-april) visar SAMBAH inte 

på en tydlig rumslig separation mellan populationerna och tumlare från både bält- och östersjöpopulat-

ionen förekommer i sydvästra Östersjön samtidigt (SAMBAH, 2016). I Figur 18 visas viktiga områden för 

tumlare i svenska vatten. 
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Figur 18 Viktiga områden för tumlare i svenska vatten. Observera att i sydvästra Östersjön har ingen 

analys gjorts för perioden november – april (Carlström & Carlén). 

 
Vidare visade SAMBAH-projektet att östersjöpopulationen tycks utgöras av endast 500 individer. Antalet 

reproduktiva individer skattas till ca 100 individer (Artdatabanken, 2020). Både HELCOM, IUCN och sedan 

april 2020 bedömer även den svenska rödlistan östersjöpopulationen som akut hotad. Bälthavspopulat-

ionen som består av tio tusentals individer klassificeras inte vara hotad.  

 

Utbredningen av de två subpopulationerna överlappar varandra i vattnen väster om Bornholm, dvs. i 

området där Kriegers flak är beläget. Överlappningen har undersökts genom att ytterligare studera ge-

netisk data samt följa data från satellitspårade tumlare och en delmängd data från passiv akustisk över-

vakning inom SAMBAH (Århus universitet & NIRAS, 2018). Detta har tidigare beskrivits i ansökan för 

vindkraftsparken. Sammantaget visar utförda studier att tumlare förekommer i vattnen kring Kriegers 

flak och längs kabelstråket, med sommardensiteter på i medeltal cirka 0,1 tumlare/km2 och att de flesta 

tumlarna sannolikt hör till bälthavspopulationen som har en gynnsam bevarandestatus. Under vintermå-

naderna är den hotade östersjöpopulationen mer utspridd. Ett högre antal, men fortfarande med låg den-

sitet, observeras i vattnen längs Blekinges kust vilket stödjer att en migration sker västerut under hösten. 

Under vintertid ökar därför sannolikheten att tumlare från östersjöpopulationen vistas i området kring 

Kriegers flak men antalet är underlägset antalet tumlare från bälthavs-populationen. 
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En utredning av förekomst av marina däggdjur vid Kriegers flak utfördes även inför tillståndsprövningen 

av vindkraftsparken inom den danska ekonomiska zonen. Data från 99 stycken tumlare som försetts med 

GPS-sändare under perioden 1997 till 2013 analyserades tillsammans med akustisk övervakningsinform-

ation från Kriegers Flak mellan 2011 till 2013. Tumlarna som förseddes med GPS-sändare spårades till 

danska vatten och representerar därför tumlare från Västerhavet och bälthavspopulationen vilka vistas i 

området kring Kriegers flak under sommaren innan de återvänder till danska vatten. Tumlare från Öster-

sjöpopulationen omfattades inte av studien. Resultaten visade att aktiviteten i området dubblerades i och 

i nära anslutning till Kriegers flak under sommaren och hösten jämfört med vintern och våren. Störst 

aktivitet registrerades i den västra delen av Kriegers flak. Spårningen av dessa tumlare visade att området 

för Kriegers flak är beläget i den östra ytterkanten för tumlarnas område, se Figur 19. Baserat på tumlar-

nas rörelsemönster är området där tumlarna vistas under 95 % av tiden identifierat. 

 

 
Figur 19 Migrationsrutter (grå linjer) för GPS-taggade tumlare mellan år 1997–2013. Gul polygon avgrän-

sar huvudområdet för de taggade tumlarna (95 % kernel home range). Vitmarkerade polygoner visar 

läget för den danska vindkraftparken på Kriegers flak (Niras, Aarhus Universitet, DHI, 2015). 

 

Fortplantning 

Tumlare blir könsmogna kring 3–4 års ålder. Parningen sker kring juli – augusti, men årscykeln kan skilja 

sig något mellan de olika populationerna, se Tabell 8. Dräktigheten varar ca 11 månader och honorna 

föder en kalv under tidig sommar. Kalvarna börjar dia omedelbart efter födseln och fortsätter att dia fram 

till åtminstone mars månad påföljande år. Eftersom många av tumlarhonorna föder en kalv varje år varar 

denna period i högst 12 månader.  
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Tabell 8 Tumlares reproduktionscykel (Carlström & Carlén). 

Bältpopulationen Östersjöpopulationen 

mars-maj: Fjolårskalvarna upphör efterhand att 

dias, dräktigheten närmar sig sitt slut och årets 

första kalvar börjar födas.  

maj-juli: Årets kalvar föds, de dias och par-

ningen påbörjas.  

juni-aug: Merparten av både kalvning och par-

ning sker. De nyfödda kalvarna dias.  

aug-okt: Parningen avslutas och kalvarna får 

fortsatt di.  

sept-nov: Troligtvis sker årets sista parningar, 

majoriteten av de könsmogna honorna är dräk-

tiga och ger di.  

nov-jan: Majoriteten av de könsmogna honorna 

är dräktiga och ger di.  

dec-feb: Dräktighet och digivning fortgår för 

majoriteten av de könsmogna honorna.  

feb-apr: Fjolårskalvarna upphör efterhand att 

dias och dräktigheten närmar sig sitt slut.  

 

Hörsel 
Tumlare har bra hörsel och använder ljud för navigering och för att fånga byten (ekolokalisering). Tumlare 

producerar korta, klickande ultraljud (130 kHz toppfrekvens, 50–100 μs pulsvaraktighet). 

 

Däggdjur hör generellt inte lika bra över hela hörselintervallet. Tumlarens hörsel är mycket känslig och 

täcker ett brett frekvensintervall. Bästa hörseln ligger inom frekvensområdet 10 kHz till ca 160 kHz (Århus 

universitet & NIRAS, 2018).  

4.2.6 Sälar 
Gråsäl förekommer i Nordatlanten och Östersjön. Östersjöpopulationen är koncentrerad till Egentliga Ös-

tersjön i anslutning till Sverige, Finland och Estland och nyttjar både kustnära och utsjöområden för fö-

dosök av främst fisk. Arten är den mest vanliga i Östersjön, även om populationen har minskat drastiskt 

under de senaste 100 åren. Östersjöpopulationen uppskattas till ca 35 000 - 47 000 individer, varav 

ungefär hälften bedöms vistas i svenska vatten. Arten har uppvisat en jämn och kraftig tillväxt i Östersjön 

under hela 2000-talet, dock avtagande sedan 2005 men är klassad som livskraftig. I området kring Krie-

gers flak finns ett större antal gråsälar från kolonin vid Falsterbo och längre bort från kolonier vid Rödsand, 

Ertholmene nära Christiansö och Utklippan (Artdatabanken, 2020). 

 

Knubbsälar finns i kustnära områden där det finns tillgång till större ytor med grunda bottnar där de jagar 

främst fisk. I svenska vatten har de delats in i tre genetiskt avgränsade subpopulationer: södra Kalmar-

sund, sydvästra Östersjön inklusive Kattegatt samt en population vid norska västkusten inklusive Ska-

gerrak. Totalt uppskattas den svenska knubbsälspopulationen uppgå till ca 14 900 individer, varav popu-

lationen i sydvästra östersjön uppgår till ca 1 500 individer. Som art är knubbsälen klassad som livskraftig. 

Knubbsälbeståndet vid Måkläppen i Sydskåne är en utlöpare av västkustpopulationen och det finns inget 

utbyte av individer mellan beståndet i Kalmarsund och Västkustbeståndet (Artdatabanken, 2020) 

 

Förekomsten av sälar i närheten av aktuell stäcka för exportkabeln har tidigare studerats genom att grå- 

och knubbsälar vid Måkläppen och Falsterbo försetts med GPS-taggar (Niras, Aarhus Universitet, DHI, 

2015). Resultat från studien har visat att taggade gråsälar från södra Östersjön rör sig långt in i Östersjön, 

upp till 380 km, vilket visar på säsongsberoende migration relaterat till födosök och trygga områden för 

uppfödning av kutar. Knubbsälar uppvisar däremot ett mer begränsat rörelsemönster där inget eller be-

gränsat utbyte sker mellan kolonier som finns på avstånd av ca 100 km från varandra. Medelavståndet 
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som sälarna gjorde utsträck på var för knubbsälar 25 km, medan motsvarande för gråsälar uppgick till 

50–400 km. Baserat på sälarnas rörelsemönster avgränsas områden som täcker in 95 % av det område 

där sälarna har uppehållit sig, se Figur 20 för gråsäl respektive knubbsäl.  

 

 

Figur 20 Rörelseområden för taggade gråsälar (figur till vänster) och knubbsälar (figur till höger) under 

vår (ljusgrön), sommar (mörkgrön) höst (röd) och vinter (vit) baserat på migrationsrutterna för GPS-

taggade gråsälar mellan 2009 och 2012 vid Falsterbo (n=5), Rødsand (n=5) och vid Ålandsöarna (n=1) 

(Niras, Aarhus Universitet, DHI, 2015). 
 

Studier av grå- respektive knubbsäls migrations- och vistelseområde har visat att gråsäl vistas i under-

sökningsområdet för kabelstråket under samtliga årstider. Undersökningsområdet utgör endast en mindre 

andel av det totala vistelseområdet. Knubbsälskolonins utsträck vid Måkläppen Falsterbo är begränsad till 

delar av den skånska kusten samt ett fåtal mil ut till havs. Undersökningsområdet utgör således en något 

större andel av knubbsälens vistelseområde jämfört med gråsälens. 

 

Fortplantning 

I Östersjön föder gråsälshonan en kut i månadsskiftet februari–mars och diar därefter i knappt 3 veckor. 

Efter parningen i slutet av digivningsperioden lämnar honan kuten för att ge sig ut till havs för att fylla på 

sitt eget energiförråd som gått förlorat under digivningsperioden. Detta betyder att kuten måste lära sig 

att söka föda på egen hand och därför är dödligheten bland gråsälskutar mycket hög under det första 

året, bara fram till avvänjning är den i många fall upp mot 30–35% (Artdatabanken, 2020).  

 

I motsats till alla andra sälarter föds knubbsälens kut utan embryonalpäls och kan simma och dyka strax 

efter födseln. Dock måste digivning ske på land eller i vattenbrynet. Kuten föds normalt under juni månad 

(högsta intensitet den 20:de juni) och dias därefter under tre-fyra veckor. Kuten överger modern under 

tiden fram till september-oktober (Artdatabanken, 2020). 

 

Tabell 9 visar grå- och knubbsälens reproduktionscykel. 
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Tabell 9 Grå- och knubbsäls reproduktionscykel. 

Gråsäl (Östersjön) Knubbsäl 

feb-mars: Kuten föds normalt i månadsskiftet 

februari–mars och diar i knappt tre veckor. Efter 

diperioden parar sig honan igen. 

juni-juli: Kuten föds normalt under juni månad 

(högsta intensitet den 20:de juni) och dias i tre-

fyra veckor. I slutet av juli parar sig honan igen 

april: Honan lämnar kuten efter digivningspe-

rioden för att fylla på sitt eget energiförråd.  

aug-okt: Kuten lämnar modern under tiden fram 

till september-oktober 

 

Hörsel 

Sälar har öron som är väl anpassade till ett liv i vatten, med hörsel i frekvensområdet mellan några hundra 

Hz till omkring 50 kHz. Den kritiska bandbredden för sälens hörsel minskar med frekvensen, åtminstone 

i intervallet 2,5 kHz till 30 kHz.  

5. Förutsedd förändring i miljön vid undersökningar 

Akustiska undersökningar och fysisk provtagning ger upphov till undervattensbuller som oftast endast har 

en utbredning i den omedelbara närheten av undersökningsfartyget. Det finns inga undersökningar av 

bullerutbredning från fartyg som utför geofysiska undersökningar men störst påverkan förväntas upp-

komma från seismisk utrustning. Effekten av bullerutbredningen är beroende av ljudets frekvensen (som 

mäts i Hz), ljudnivån (som mäts i dB) och hur känslig mottagaren är för undervattensbuller. Förväntad 

frekvens för utrustning som kan komma att användas vid geofysiska undersökningar finns beskrivet i 

Tabell 5. 

 

Geotekniska undersökningar som vibrocore och geoteknisk borrning ger upphov till en begränsad grumling 

av sediment intill platsen för undersökning. Sedimentspridningen från geoteknisk borrning blir liten. Som 

jämförelse kan nämnas en simulering av sedimentspridningsberäkningar från ankarhantering inom Nord 

Stream-projektet. Ankringen av läggningspromar i Nord Stream projektet bedömdes medföra en mobili-

sering av 400-1 800 kg sediment vilket är i samma storleksordning som den sedimentspridning som kan 

uppkomma vid geotekniska borrningar. Halterna av suspenderat material beräknades bli > 10 mg/l i ett 

område som är ca 0,004-0,016 km2 stort, alltså mindre än 1,6 ha. Endast ett mindre område kan tillfälligt 

få förhöjda halter av suspenderade sediment. Halterna av suspenderade sediment lär förekomma i samma 

utsträckning i samband med starka vindar och bottenströmmar i detta området. Grumling i undersök-

ningsområdet bedöms bli liten och någon påverkan av betydelse på fisk och bottenhabitat bedöms inte 

uppkomma. 

5.1 Påverkan på skyddade områden 

Undersökningsområdet berör Natura 2000-områden eller andra skyddade områden. Mark- och miljödom-

stolen kommer att pröva undersökningsverksamhetens tillåtlighet i förhållande till Natura 2000-bestäm-

melserna inom den svenskt territorialvatten i samband med prövning av vattenverksamhet för nedlägg-

ning av exportkabeln. 

5.2 Påverkan på marina habitat, bentisk flora och fauna 

Seismiska undersökningar förväntas inte påverka marina habitat. Endast obetydlig mekanisk påverkan 

förekommer i form av bottenhugg med provtagningsskopa eller kolvprovtagare. Inte heller geotekniska 
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undersökningar förväntas ge någon betydande påverkan på habitat. Ytan som påverkas vid CPT och 

vibrocore uppgår vid varje punkt till maximalt 10 m2. 

5.3 Påverkan på fisk och fiske 

Fiskar kan tillfälligt söka sig bort från det omedelbara området där undersökningar utförs men bedöms 

återvända så snart undersökningsfartyget avlägsnar sig. Undersökningarna bedöms inte medföra bety-

dande negativ påverkan vare sig på fisk eller på fiske i området. 

5.4 Påverkan på fåglar 

Senaste totalinventeringen av Östersjön, 2016, visar på en förekomst av högst måttliga flockar av alfågel 

på Kriegers Flak (Nilson, 2020). Andra vanliga fåglar är fiskmås, gråtrut och sillgrissla. Avståndet mellan 

Kriegers flak och fågelområdet vid Falsterbonäset är stort; ca 90-100 km. 

 

Fåglar bedöms inte störas till följd av undervattensbuller från undersökningsutrustningen men kan påver-

kas av undersökningsfartygets närvaro i området. Undersökningsfartygen är dock endast under kort tid i 

området. Fåglar bedöms inte påverkas i annan grad än för annan fartygstrafik i området som till exempel 

kommersiell handelssjöfart, fiskefartyg och fritidsbåtar.  

5.5 Påverkan på marina däggdjur 

Effekter av buller kan indelas på flera olika sätt men i allmänhet kan fyra nivåer av effekter definieras: 

hörbarhet, beteendereaktioner, maskering (d.v.s. att annat ljud inte uppfattas lika tydligt) och fysiologiska 

skador (hörselnedsättning och i extrema fall fysiologiska skador eller död). Eftersom djurarter har olika 

hörsel och sannolikt också olika känslighet för buller är utbredningen av påverkanszonen artspecifik. Den 

väsentligaste påverkan att bedöma är den på tumlare där beteendereaktioner och fysiologiska skador 

bedöms. 

5.5.1 Tumlare 

Genom SAMBAH-projektet har ny kunskap framkommit som bla. visar att Östersjöpopulationens tumlare 

framför allt uppehåller sig på svenskt vatten och har en utbredning av betydelse särskilt i områdena 

Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbanken, vattnen öster om Öland, Hanöbukten och vattenområdena 

utanför Skånes kust. En del av dessa tumlare migrerar in i område söder om Skåne och kanske även 

längre västerut. Detta sker särskilt när isen ligger i de norra delarna av Östersjön.  

 

Tumlare använder klickljud för navigering och kommunikation som centreras i ett frekvensband vid 130 

kHz. Ett betydligt bredare frekvensområde kan uppfattas och uppgifter om hörselomfång mellan några 

hundra Hz till 150 kHz förekommer. 

 
Gränsvärdena för när tillfällig eller permanent störning på hörsel på marina däggdjur uppstår betecknas 

temporary threshold shift (TTS) respektive permanent threshold shift (PTS). TTS och PTS är beroende av 

frekvens, intensitet och under hur lång tid ett djur utsätts för ljudnivån. Eftersom nivåer för TTS och PTS 

inte finns specificerade i guidelines eller riktlinjer från svenska myndigheter har vetenskapligt baserade 

amerikanska riktlinjer tillämpats (Southall, o.a., 2019) och kombinerats med senaste forskningsdata från 

DCE (Danish Centre For Environment And Energy, Tougaard 2020). 

 

Den utrustning som kommer att användas under de planerade Multibeam- och Side Scan Sonar-under-

sökningarna använder ett frekvensområde som är betydligt över 180 kHz. Effekter av ljud på tumlare i 

detta frekvensområde är inte sannolik eftersom detta frekvensområde är utanför tumlares hörselomfång 

(Tougaard, 2014). 
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De beräknade undervattenljudnivåerna jämförs med vedertagna gränsvärden för permanent hörselskada 

(PTS), tillfällig hörselskada (TTS) och beteendepåverkan. Gränsvärdena för PTS och TTS är en kumulativ 

(energi över tid) ljudexponeringsnivå och inkluderar både rörelse av undersökningsfartyget och att djuret 

flyr bort från ljudkällan (Tougaard, 2016). Detta resulterar i ett minsta avstånd från undersökningsfartyget 

från vilket djuret säkert kan vara när SBP-utrustningen startas. En tid för mjuk igångsättning ges också 

för att indikera hur lång tid det tar för ett djur att fly utanför PTS/TTS-zonen. För beteendepåverkan ger 

gränser/avståndet en indikation på hur långt bort från undersökningsfartyget som ett djur kan komma 

att reagera på buller från SBP. 

 

Följande gränsvärden för tumlare har använts i bedömningen (Tabell 10): 

 
Tabell 10 Gränsvärden för tumlare. 

 

PTS, SEL-
cum** 
VHF 
weighted 
dB re. 
1µPa2s 

PTS, SEL-
cum** 
VHF 
weighted 
dB re. 
1µPa2s 

TTS, SEL-
cum** 
VHF 
weighted 
dB re. 
1µPa2s 

TTS, SEL-
cum** 
VHF 
weighted 
dB re. 
1µPa2s 

Beteendepå-
verkan, SEL 
unweighted 
dB re. 
1µPa2s 

Beteendepå-
verkan, 
SEL*, VHF 
weighted dB 
re. 1µPa2s 

 
Icke im-
pulsiv 

Impulsiv Icke impul-
siv 

Impulsiv 
  

Tum-
lare 

173 dB 
 
155 dB 153 dB 

 
140 dB 145 dB 100 dB 

* Tougaard, 2020, Includes animal fleeing at 1.5 m/s 

** (Southall, o.a., 2019) ”Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Updated Scientific Recommendations for Residual 

Hearing Effects Includes animal fleeing at 1.5 m/s”.  

 

Djurets flykthastighet, 1,5 m/s vinkelrät från undersökningsfartyget (Tougaard, 2016). 

5.5.2 Akustiska parametrar och ljudmodell 

För att bedöma potentiella effekter på marina däggdjur har Ramboll genomfört en översiktlig beräkning 

av undervattensljudet som genereras av ändamålsenlig undersökningsutrustning samt platsspecifik data 

så som batymetri och bottenmorfologi. Ljudabsorption för salthalten (7,8 PSU) i södra Östersjön och 

frekvenser ingår också i utbredningsberäkningen. 

 

Parametrar 

• Sound pressure level (SPL)-  ett mått som kvantifierar magnituden av ett ljud vid ett givet tillfälle. 

Det anger hur högt ljudet är och mäts i decibel (dB). I beskrivningar av undervattensljud så 

relateras dB till mikropascal och måttet anges som dB re 1 µPa 

• Sound Exposure level (SEL) – ett decibelmått som beskriver hur mycket ljudenergi en receptor 

(till exempel tumlare) blivit utsatt för vid ett tillfälle och normaliseras till ett intervall av en sekund 

vilket ger dB re 1 µPa2s. Måttet anger ljudexponering i logaritmisk skala. 

• Cumulative Sound Exposure (SELcum) -anger totala ljudenergin normaliserad till ett intervall av 

en sekund. 

• Peak pressure level-anger ett ”noll till peak-värde” för ljudtrycket vid en tidpunkt. 

• Root mean square – ljudtrycket angett som ett medelvärde över tid. Används för att utvärdera-

effekterna av kontinuerligt ljud  
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• Pulsljud – ett icke kontinuerligt ljud. Kan till exempel vara ljud som uppstår vid sprängning av 

minor 

• Kontinuerligt ljud – till exempel från fartygsmotorer 

 

Ovanstående parametrar har använts för att göra beräkningar för undervattensljud enligt dBSEAs aku-

stikutbredningsmodell (Parabolic equation method). Modellen anger hur långt bort från ljudkällan en re-

ceptor kan komma att påverkas. I Tabell 11 visas resultatet för platsspecifika beräkningar enligt dBSEA 

för påverkan på tumlare från undervattensljud som kan uppstå vid användning av olika undersökningsin-

strument och fartyg vid Kriegers flak vindkraftpark samt exportkabeln. 

 

Tabell 11 Källa/distans till PTS/TTS/beteendegränsvärden. 

 Avstånd till gräns-

värden 

(Southall, o.a., 

2019)/Tougaard 

2020 

  

  Medel/Maximum Medel/Maximum Medel/Maximum 

 Aktivitet 
PTS Tumlare (1.5 

m/s flykt) 

TTS Tumlare (1.5 

m/s flykt) 

Beteendepåverkan 

Tumlare 

Undersökningsfartyg 

med dynamisk posit-

ionering (stationär) 

0 meter 0 meter 225/297 meter 

Vibracore (stationär) 

med undersöknings-

fartyg 

0 meter 0 meter 248/338 meter 

CPT (stationary) med 

undersökningsfartyg 
0 meter 0 meter 244/322 meter 

Borrning (stationär) 

med undersöknings-

fartyg 

0 meter 0 meter 246/330 meter 

3D/2D Sparker (far-

tygshastighet 4 knop) 

impulsiv 

130 meter (4 minuter 

soft start)** 
1300 meter 6263/6769 meter 

Multibeam/Reson 

Seabat 7125 
n/a* n/a* n/a* 

SBP/ Innomar SES 

2000 (fartygshastig-

het 4 knop) 

120 meter (4 minuter 

soft start)** 
750 meter 1096/1154 meter 

SBP/ Innomar SES 

2000 (fartygshastig-

het 4 knop) 

390 meter (14 minuter 

soft start)** 
1100 meter 1179/1420 meters 

Sidescan sonar/Edge-

tech 4200 
n/a* n/a* n/a* 

*Hög frekvens, utanför tumlares hörselområde. 

** Tidintervall vid mjuk igångsättning (soft start) för att tumlare skall simma bort från ljudkällans PTS-zon innan 

maximal ljudnivå nås. 
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5.5.3 Resultat av beräknigar relaterat till påverkan på tumlare 
Tiden där en eventuell exponering för ljud är kortvarig, både till följd av undersökningarnas varaktighet 

och den förväntade glesa förekomsten av tumlare i området. Detta innebär att sannolikheten för påverkan 

på tumlare från undersökningarna är liten. 

  

3D/2D sparkers kan ge en beteendepåverkan till en radie av maximalt 6770 m från ljudkällan. SBP kan 

medföra en beteendepåverkan på en maximal radie av 1420 m från ljudkällan. Övrig utrustning och far-

tygsljud kan medföra beteendepåverkan på en radie mellan 225-338 m från ljudkällan. Spridning av ljud 

från SBP-undersökningar bedöms ge en zon med radien 750-1100 m där en tillfällig hörselskada, TTS, 

kan uppstå. Genom mjuk start av utrustning kommer sannolikheten för permanent skada vara mycket 

liten. Eftersom mjuk igångsättning tillämpas blir sannolikheten för att tumlare exponeras för ljudnivåer 

för gränsvärdena för PTS liten eftersom tumlare troligen flyr innan ljudnivåerna ökar. Påverkan bedöms 

vara liten både avseende effekt och i tid och rum. Fisk, som är föda för tumlare, kan tillfälligt söka sig 

bort från området där undersökningar sker, men bedöms återvända så snart fartyget passerat. 

 

Densitetsuppskattning över tumlare (SAMBAH) visar på låg förekomst av den hotade Östersjöpopulationen 

i området. Även Bältpopulationen förekommer i mycket begränsat antal (även under sommarhalvåret) 

med individantal mindre än 0,1 tumlare/km2 i huvudområdet för vindkraftparken. 

 

Sammanfattningsvis; mot bakgrund av undersökningarnas begränsade omfattning, varaktighet och in-

tensitet, samt försiktighetsmått i form av mjuk igångsättning av seismisk utrustning samt Vattenfalls 

förslag för tidsrestriktioner för arbetet bedöms ingen betydande påverkan uppkomma på tumlare till följd 

av undersökningarna.  

5.5.4 Sälar 

Sälkolonier finns på Måkläppen vid Fasterbonäset och Christiansö. Måkläppen utnyttjas av både gråsäl 

och knubbsäl. Det närmaste avståndet mellan sälkolonin på Måkläppen och undersökningsområdet för 

exportkabeln är ca 15 km. Avståndet mellan Kriegers flak och Måkläppen är ca 30 km. 

 

Sälar anses i allmänhet vara toleranta mot ljud under vatten, men det är sannolikt att reaktionerna (eller 

frånvaro av reaktioner) är mycket beroende på sammanhanget (Tougaard, 2014). Sälar har liknande 

känslighet för undervattenbuller och reagerar på i stort sett samma frekvenser som tumlare. Effekterna 

på säl liknar därför de som beskrivits under rubriken Tumlare ovan. Baserat på den begränsade varaktig-

heten av undersökningarna och avståndet till kust och sälkolonier bedöms att påverkan på sälar kommer 

att begränsas till tillfälliga beteendemässiga reaktioner hos enstaka individer. 

6. Planerade försiktighetsmått 

Genom skyddsåtgärden mjuk start av utrustning där frekvensområden under 180 kHz utnyttjas, förebyggs 

störningar på säl och tumlare vid användning av akustiska mätmetoder. 

 

Säsongsbegränsning för de akustiska undersökningarna och fysisk provtagning föreslås gälla under peri-

oden november – april när Östersjötumlaren finns närvarande i området runt Svenska Kriegers Flak  samt 

under fiskens reproduktionsperiod i april – maj.  
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Övrigt 

Planerade undersökningar ger inte upphov till någon vattenförorening av betydelse.  

 

Den korta tiden för undersökningar bedöms inte innebära något intrång på sjöfart, fiske eller andra all-

männa intressen. Fartygen kommer att använda AIS-transponder och följer normala regler för sjötrafik. 

7. Samlad bedömning 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms de planerade undersökningarna inte få betydande 

påverkan på marina däggdjur, fåglar, fisk eller fiske i området. Undersökningarnas förhållande till hän-

synsreglerna sammanfattas nedan. 

7.1 Bevisbörderegeln 

Vattenfall har genom bakgrundsbeskrivningar och miljöbedömningar i denna sammanställning visat att 

de allmänna hänsynsreglerna är uppfyllda.  

7.2 Kunskapskravet 

Vattenfall har i egen verksamhet och genom anlitade konsulter en bred teknisk kunskap och erfarenhet 

att utföra planerade undersökningar. Påverkan på naturvärden har redovisats. Det kan konstateras att 

undersökningen inte får någon betydande påverkan på marina däggdjur, fåglar, fisk eller fiske i området. 

Sökanden och de som ska utföra undersökningen har således erforderlig kunskap om verksamheten för 

att skydda miljön mot skada eller olägenhet.  

7.3 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 

Vattenfall anser att de undersökningar som ska genomföras har en ringa påverkan på miljön. I samband 

med start av seismisk undersökning kommer mjuk start att tillämpas vilket innebär att marina däggdjur 

kommer att skrämmas bort från området innan några skador kan uppkomma. Säsongsbegränsningar från 

november till maj föreslås också gälla för undersökningarna. Någon allvarlig påverkan till följd av använd-

ning av akustiska mätmetoder bedöms därför inte uppkomma. 

7.4 Lokaliseringsprincipen  

Undersökningar behöver genomföras i planerat vindkraftsområde och inom den exportkabelkorridor som 

valts ut genom hänsynstagande till kända intressen i området. En så kort sträckning som möjligt har 

eftersträvats. Undersökningar behöver göras inom det område där vindkraftsområde och exportkabelkor-

ridor är lokaliserade. 

7.5 Hushållnings- och kretsloppsprinciperna  

Undersökningarna innebär inte något uttag av material från havsbotten av betydelse. Någon hushållning 

av material i samband med undersökningen är därför inte aktuell, och därmed inte någon återvinning, 

återanvändning enligt kretsloppsprincipen. Av miljöskäl och ekonomiska skäl hushålls med drivmedel för 

fartygen genom att genomföra undersökningen på så kort tid som möjligt och genom samordning av olika 

undersökningar.  

7.6 Produktvalsprincipen  

Undersökningen omfattar inte användning av kemiska produkter av betydelse förutom drivmedel för far-

tygen. De drivmedel som används är bunkerolja avsedd för fartygstrafik inom Östersjön. 
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8. Tekniska och ekonomiska förutsättningar för undersökningsverksamhet 

Vattenfall kommer att anlita ett bolag som har den tekniska kompetens som krävs för att genomföra 

planerade undersökningar. Underlagen och de tekniska uppgifterna rörande undersökningarna i denna 

MKB kommer ligga till grund för upphandlingen av entreprenör för utförandet. 
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TECHNICAL NOTE 
   

  

Vattenfall SKF Survey permit underwater noise calculations, 

Ramboll/10-7-2020 Version 2.0 

1 Introduction 

This study is an underwater noise propagation performed for the geotechnical 

survey equipment to be used in the survey package according to Vattenfall’s 

application for survey permit. The purpose of this study is to provide the expected 

distances from the potential geotechnical survey activities to the applicable 

harbor porpoise underwater sound impact threshold limits. 

2 Underwater sound 

Underwater sound, like sound in the air, is disturbances from a source in a 

medium – here water – travelling in a 3 dimensional manner as the disturbance 

propagate with the speed of sound.  

 

Sound travels at different speed in different media. The speed of sound is 

determined by the density and compressibility of the medium. Density is the 

amount of material in a given volume, and compressibility is a measure of how 

much a substance could be compacted for a given pressure. The denser and the 

more compressible, the slower the sound waves would travel. Water is much 

denser than air, but since it is nearly incompressible the speed of sound is about 

four times faster in water than in air. The speed of sound can also be affected by 

temperature. Sound waves tend to travel faster at higher temperatures.  

 

Underwater sound can be measured as a change in pressure and is described as 

sound pressure and can be measured with a pressure sensitive device 

(hydrophone). 

 

Because of the large range pressure amplitudes of sound, it is convenient to use 

a decibel (dB) logarithmic scale to quantify pressure levels. The underwater 

sound pressure level in decibels (dB) is defined in the following equation: 

 

Sound Pressure Level (SPL) = 20log10(P/P0) 
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P is the pressure and P0 is the reference pressure. The reference pressure is 1 micropascal (µPa) for 

underwater sound which is different for sound pressure levels in the air. For this reason sound pressure 

levels in the water and air cannot be directly compared. 

 

Underwater sound levels vary in accordance to the sound source’s time signature and acoustic 

environmental conditions and can be future defined in terms of exposure, average and/or maximum 

levels. The following acoustic parameters are commonly used to assess the noise impact from underwater 

noise sources for the identified local marine life.  

2.1 Applicable acoustic parameters 

 

The following key terms are used in this document:  

 

Sound Pressure Level (SPL) – this quantifies the magnitude of a sound at a given point, i.e. how loud it 

is, and is measured in decibels (dB).  As a relative unit, dB are quoted relative to 1 micropascal in 

underwater studies (so, dB re 1 μPa). 

 

Sound Exposure Level (SEL) – this is a decibel measure for describing how much sound energy a receptor 

(e.g. a marine mammal) has received from an event and is normalized to an interval of one second 

(quoted in dB re. 1 μPa2s).  It can be thought of as a logarithmic measure of Sound Exposure and hence 

a 3 dB increase in SEL equates to a doubling of sound energy; dB re. 1 μPa2s. 

 

Cumulative Sound Exposure (SEL(cum)) – this is the time integral of the squared pressures over the 

duration of a sound or series of sounds.  It enables sounds of differing duration and level to be 

characterized in terms of total sound energy normalized to an interval of one second (quoted in dB re. 

Pa2s).   

 

Peak pressure level (PEAK) – the zero-to-peak sound pressure at a given point in time. 

 

Root mean square (RMS) – the sound pressure averaged over a given time; The RMS SPL is commonly 

used to evaluate the effects of continuous noise sources. The RMS sound pressure level or SPL is the 

mean square pressure level. 

 

Pulsed/impulsive sound – a discontinuous sound source comprising one or more instantaneous sounds as 

during munitions clearance. 

 

Continuous sound – sound source, like a vessel engine, or humming as in drilling operation.  

 

3 Underwater sound propagation model 

The underwater sound propagation model calculates estimates of the sound field generated from 

underwater sound sources. The modelling results are used to determine the potential impacts distances 

from the identified significant underwater noise sources for the various identified marine life for the area. 

Based on source location and underwater source sound level, the acoustic field at any range from the 

source is estimated using dBSEA’s acoustic propagation model (Parabolic equation method (≤2000 Hz), 

Jensen 2011 and ray tracing (>2000 Hz)). The sound propagation modelling uses acoustic parameters 

appropriate for the specific geographic region of interest, including the expected water column sound 

speed profile, the bathymetry, and the bottom geo-acoustic properties, to produce site-specific estimates 

of the radiated noise field as a function of range and depth. The acoustic model is used to predict the 
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directional transmission loss from source locations corresponding to receiver locations. The received level 

at any 3-dimensional location away from the source is calculated by combining the source level and 

transmission loss, both of which are direction dependent. Underwater acoustic transmission loss and 

received underwater sound levels are a function of depth, range, bearing, and environmental properties. 

The output values can be used to compute or estimate specific noise metrics relevant to safety criteria 

filtering for frequency-dependent marine mammal hearing capabilities. 

 

Underwater sound source levels are used as input for the underwater sound propagation program, which 

computes the sound field as a function of range, depth, and bearing relative to the source location.  

 

Bathymetry data is provided from EMODNET (The European Marine Observation and Data Network). 

 

Water column data (Salinity, Temperature, Speed of underwater sound/depth) is provided from ICES 

(International Council for the Exploration of the Sea) HELCOM specific measurement stations positioned 

close to the selected modelling positions. The salinity was set at 7.8 PSU to calculate the underwater 

sound absorption coefficient (Ainslie and McColm, 1998) 

 

Table 3-1 Speed of sound profile data  

Depth (m) Winter/spring 

Speed of sound 

m/s 

Summer/Autum 

Speed of sound 

m/s 

0 1430 1480 

10 1423 1460 

20 1421 1448 

30 1420 1436 

40 1422 1427 

50 1425 1423 

 

Seabed Conditions (Sand, Clay /depth) are provided from general geological survey data for areas close 

to the modelling area. 

 

Table 3-2 Overview of seabed geoacoustic profile used for the modelling for position West (Cp 

= compressed wave speed, α = compressional attenuation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predictions have been performed for summer/autumn (assumed survey period and worst case) water 

column conditions which have different underwater sound propagation characteristics and will give the 

maximum underwater noise level of the whole sea depth. 

 

Seabed layer (m) Material  Geoacoustic property  

0 – 5 meters Sand Cp = 1900 m/s 

α = 0,8 dB/λ 

5 – 20 meters Clay with coarse sediment Cp = 1500 m/s 
α = 0,2 dB/λ 

20 –  meters Bedrock Cp = 5250 m/s 
α = 0.1 dB/λ 
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4 Sound sources 

Noise measurement data indicate that the dominating underwater noise from drilling and CPT is from the 

surface activities (ship motors, thrusters). The noise emissions from the vessel(s) that may be used in 

the project are quantified based on a review of publicly available data. Therefore, source data for this 

project has been based largely on worst-case assumptions (i.e. using noise data toward the higher end of 

the scale for the relevant class of ship as a proxy). 

 

The modelling of the underwater noise levels from include both the noise from drilling, CPT and vibracore 

and the respective survey vessel. For CPT and drilling activities, the survey vessel will be the dominating 

noise source, but the vibracore will contribute more to the overall level from vibracore activities 

 

Table 4-1 Sound sources 

Activity Dominant 

frequency 

range 

Reference dBSEA sound 

propagation 

Calculation 

method 

Sound source level @ 

1 meter  

Survey vessel with 

dynamic positioning 

(stationary) 

50-500 Hz Wyatt, 2008 Parabolic 

Equation 

185 dB SEL 

Vibracore (stationary)  20-200 Hz Reiser, 2011 Parabolic 

Equation 

187 dB SEL 

CPT (stationary) 20-200 Hz Willis, 2010 Parabolic 

Equation 

120 dB SEL  

Drilling (stationary) 

with Survey vessel 

50-500 Hz Willis, 2010 Parabolic 

Equation 

145 dB SEL 

3D/2D Sparker (4 

knots vessel speed) 

2-3 kHZ 

(0.4 puls per 

sec.) 

Crocker, 

Franatonio  

2016, Delta 

sparker 

Parabolic 

Equation 

188 dB SEL 

Multibeam/Reson 

Seabat 7125 

400kHz Crocker, 

Franatonio  

2016, Delta 

sparker 

n/a* 120-170 dB SPL 

SBP/ Innomar SES 

2000 (4 knot vessel 

speed) 

85-115 kHz 

(0.07 ms puls) 

60 pulse/sec. 

Innomar data 

and tech, note 

Ray tracing 240 dB SPL (vertical) 

195 dB SEL 

(Horizontal)** 

SBP/ Innomar SES 

2000 (4 knot vessel 

speed) 

85-115 kHz 

(1.3 ms puls) 

60 pulse/sec. 

Innomar data 

and tech. note 

Ray tracing 240 dB SPL (vertical)  

205 dB SEL 

(Horizontal)** 

Sidescan 

sonar/Edgetech 4200 

300-900kHz Crocker, 

Franatonio  

2016, Delta 

sparker 

n/a* 210 dB SPL (vertical) 

*High frequency beyond Harbor Porpoise Hearing range. 

**The SBP is highly directional focusing vertically toward the sea floor and so the Horizontal directivity 

based on Innomar technical note is included. 
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5 Baseline for underwater noise impact assessment 

The source sound pressure levels and associated impact zones can be viewed as indicative precautionary 

ranges. It is important to note that it is highly unlikely that any marine mammal would stay at a stationary 

location or within a fixed radius of a vessel (or any other noise source).  The behavior of receivers 

(animals) is included in a model of exposure. A worst-case assumption of a stationary animal can be 

made, but this is likely to overestimate the extent of especially the impact threshold zones considerably 

and therefore included is a simple model for animal escape, including a threshold for reaction followed by 

movement away from the source, either in a straight line perpendicular to the track line or radially away 

from the sound source. Receiver (animal) movement is modelled as a movement with a speed of 1.5 m/s, 

beginning at a received single pulse SEL of 145 dB re. 1 μPa2s. Moving survey vessels travel along a line 

with constant speed (4 knots). The receiver swims with a speed of 1.5 m/s and starts reacting when the 

ship is a distance from the point where the animal is abeam (perpendicular to the line) and the animal is 

at the perpendicular distance from the line. 

 

The sound sources can be said to have a self-mitigating effect, in that they deter animals from the source 

at much lower levels than the levels required to exceed impact threshold limits. Exposure during start up 

will be different, however, as animals could be much closer to the source at start-up of the survey and it 

is thus the beginning of that carries the highest risk of inducing. 

5.1 Marine Mammals 

Generally, the effect of noise on marine mammals can be divided into four broad categories that largely 

depend on the individual’s proximity to the sound source: 

 

• Detection 

• Masking 

• Behavioral changes  

• Physical damages 

 

The limits of each zone of impact are not sharp, and there is a large overlap between the zones. The four 

categories are described below. 

 

Detection ranges depend on background noise levels as well as hearing thresholds for the animals in 

question. 

 

Masking occurs when noise interferes with an animal’s ability to perceive (detect, interpret, and/or 

discriminate) a sound. There are still many uncertainties regarding how masking affects marine mammals. 

 

The occurrence and significance of a behavioral change varies by individual, species, and circumstances. 

Some sounds may not cause any response, while others may result in minor to significant changes in a 

variety of behaviors, such as diving, surfacing, vocalizing, feeding, and/or mating. 

 

Physical damage to marine mammals relates to damage to the hearing apparatus. Physical damages to 

the hearing apparatus may lead to permanent changes in the animals’ detection threshold (permanent 

threshold shift, PTS). This can be caused by the destruction of sensory cells in the inner ear, or by 

metabolic exhaustion of sensory cells, support cells or even auditory nerve cells. Hearing loss is usually 

only temporary (temporary threshold shift, TTS) and the animal will regain its original detection abilities 

after a recovery period. For PTS and TTS, the sound intensity is an important factor for the degree of 

hearing loss, as is the frequency, the exposure duration, and the length of the recovery time.  

 

https://dosits.org/glossary/masking/
https://dosits.org/glossary/noise/
https://dosits.org/glossary/perceive/
https://dosits.org/glossary/vocalizations/
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The proposed criteria for PTS, TTS and behavioral response in this report are based on results presented 

in scientific literature and/or commonly and currently used in environmental impact assessments of 

underwater sound. The behavior of receivers (animals) is essential to include in a model of exposure. A 

worst case assumption of a stationary animal can be made, but this is likely to overestimate the extent 

of especially the TTS/PTS zones considerably and a simple model for animal escape is utilized, including 

a threshold for reaction followed by movement radially away (1.5 m/s) from the sound source. 

5.2 Marine Mammal Auditory Weighting Function 

The ability to hear sounds varies across a species’ hearing range. Most mammal audiograms have a typical 

“U-shape,” with frequencies at the bottom of the “U” being those to which the animal is more sensitive, 

in terms of hearing. Auditory weighting functions best reflect an animal’s ability to hear a sound (and do 

not necessarily reflect how an animal will perceive and behaviorally react to that sound). To reflect higher 

hearing sensitivity at particular frequencies, sounds are often weighted. Auditory weighting functions have 

been proposed for marine mammals, specifically associated with PTS/TTS acoustic thresholds expressed 

in the SELcum metric, which take into account what is known about marine mammal hearing (Southall, 

2019). Very High Frequency (VHF) weighted impact threshold limits are applicable to Harbor Porpoises.   

5.3 Harbor Porpoise Criteria 

Table 5-1 summarizes criteria for assessing impacts for marine mammal (Harbor Porpoise). The criteria 

are associated with different impacts and limits. These threshold values for impact have been determined 

by an assessment of available values from the most recent scientific literature and accepted limits. 

(Tougaard, 2020, Southall 2019). 

When analyzing the auditory effects of noise exposure, it is often helpful to broadly categorize noise as 

either impulse noise — noise with high peak sound pressure, short duration, fast rise-time, and broad 

frequency content — or non-impulsive (i.e., steadystate) noise. When considering auditory effects, sonars, 

other coherent active sources, and vibratory pile driving are considered to be non-impulsive sources, while 

explosives, impact pile driving, and air guns are treated as impulsive sources. Note that the terms non-

impulsive or steady-state do not necessarily imply long duration signals, only that the acoustic signal has 

sufficient duration to overcome starting transients and reach a steady-state condition. For harmonic 

signals, sounds with duration greater than approximately 5 to 10 cycles are generally considered to be 

steady-state. All sources except for the Sparker are considered non-impusive. 

 

Table 5-1 Threshold values for harbor porpoise 

Species PTS, 

SELcum** 

VHF 

weighted 

dB re. 

1µPa2s 

PTS, 

SELcum** 

VHF 

weighted 

dB re. 

1µPa2s 

TTS, 

SELcum** 

VHF 

weighted 

dB re. 

1µPa2s 

TTS, 

SELcum** 

VHF 

weighted 

dB re. 

1µPa2s 

Behavior, 

SEL 

unweighted 

dB re. 

1µPa2s 

Behavior, 

SEL*, 

VHF 

weighted 

dB re. 

1µPa2s 

 Non-

impulsive 

Impulsive Non-

impulsive 

Impulsive   

Harbor 

Porpoise 

 

173 dB 

 

155 dB  

 

 

153 dB 

 

140 dB 

 

145 dB 

 

100 dB 

*Tougaard, 2020, Includes animal fleeing at 1.5 m/s.  
**Southall, 2019 Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Updated Scientific Recommendations for 

Residual Hearing Effects Includes animal fleeing at 1.5 m/s.  
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6 Results: 

The sound propagation model was run with the source levels, and environmental parameterization 

described in previous sections. The distances predicted to the various threshold limits are the maximum 

at any depth down to the bottom. The following table summarize the results of the acoustic modelling in 

terms of the maximum and average radial distances from the investigation activities to the applicable 

assessment underwater noise threshold levels specified.  The modelling of the underwater noise levels 

from include both the noise from drilling, CPT and vibracore and the respective survey vessel. For CPT 

and drilling activities, the survey vessel will be the dominating noise source, but the vibracore will 

contribute more to the overall level from vibracore activities 

 

Due to the varied sea floor bathymetry, the underwater sound does not propagate equally in all directions. 

In order to give a better representation of the range of the radial distance from the activities to the impact 

threshold limits, the average and maximum distances are given. 

 

As shown in Table 6-1 the equipment will have the potential to cause behavioral impact on harbour 

porpoise (except for multibeam echosounders and side scan sonars). With a soft start on the sub bottom 

profiler (SBP) the harbour propose will swim away at distances perpendicular to the source (shown in 

Table 6-1) and no PTS are expected. It is common practice in many seismic regulations to ask for a 

gradual increase of sound emissions from air guns (soft start) when beginning or after a stop in 

transmissions for whatever reason (technical, navigational or due to a shutdown because of a marine 

mammal sighting).The rationale behind a soft start is to provide a gradually increasing sound level, 

alerting any nearby marine mammals and giving them opportunity to move to safe distances before the 

array starts transmitting at full power and in this way protect them from developing PTS or sustaining 

other injuries. 

 

Table 6-1 Investigation activity (including survey vessel) modelling results – distance to 

threshold limits  
Distance to threshold 

limit  

Southall 

2019/Tougaard 

2020 

  

  Average/maximum Average/maximu

m 

Average/maximu

m 

 Activity PTS Harbor Porpoise 

(1.5 m/s fleeing) 

TTS Harbor 

Porpoise (1.5 m/s 

fleeing) 

Behaviour 

Harbor Porpiose 

Survey vessel with 

dynamic positioning 

(stationary) 

0 meters 0 meters 225/297 meters 

Vibracore (stationary) 

with Survey vessel 

0 meters 0 meters 248/338 meters 

CPT (stationary) with 

Survey Vessel 

0 meters 0 meters 244/322 meters 

Drilling (stationary) with 

Survey vessel 

0 meters 0 meters 246/330 meters 

3D/2D Sparker (4 knots 

vessel speed) Impulsive 

130 meters (4 minute 

soft start**) 

1300 meters 6263/6769 meters 



 

 

8/10   

 

Multibeam/Reson 

Seabat 7125 

n/a* n/a* n/a* 

SBP/ Innomar SES 2000 

(0.07 ms puls) (4 knot 

vessel speed) 

120 meters (4 minute 

soft start**) 

750 meters 1096/1154 meters 

SBP/ Innomar SES 

2000(1.3 ms puls) (4 

knot vessel speed) 

390 meters (14 minute 

soft start**) 

1100 meters 1179/1420 meters 

Sidescan 

sonar/Edgetech 4200 

n/a* n/a* n/a* 

*High frequency beyond Harbor Porpiose Hearing range: 

**Amount of time needed for a soft start (lower levels) for the animal to flee out of the PTS impact zone 

before full power profiling. 

 

The sound thus can be said to have a self-mitigating effect, in that they deter animals from the ship at 

much lower levels than the levels required to induce PTS. Exposure during ramp up will be different, 

however, as animals could be much closer to the ship at start-up of the survey and it is thus the beginning 

of each line that carries the highest risk of inducing PTS in porpoises. 
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