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Detta examensarbete på 15 högskolepoäng för kandidatprogrammet i Biogeovetenskap hos 

Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgeologi vid Stockholms Universitet har gjorts på 

uppdrag av Avdelningen för elektricitetslära hos Institutionen för teknikvetenskaper vid 

Uppsala universitet. 

Examensarbetets målsättning har varit att ta reda på vad vågkraften på den svenska västkusten 

har för miljöpåverkan genom att ta fram ett samrådsunderlagg åt Uppsala universitet. Uppsala 

universitet bedriver sedan en tid tillbaka ett forskningsprojekt om vågkraft, där en 

experimentell vågkraftspark är en stor del av projektet. Samrådsunderlaget har tagits fram 

som ett stöd i en ansökningsprocess om tillstånd för vågkraftsparken, mer precist inför 

samråden med berörda parter och som grund inför en kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 

 

Abstract 

 

The aim of this research is to find out what environmental impact a wave power park has on 

the Swedish west coast by creating a consultation paper (”Samrådsunderlag”) for the 

Lysekilproject at Uppsala University. To highlight the complexity of the problem a system 

analytic approach was used and illustrated by a Causal Loop Diagram. 

The overall assessment of the Lysekilprojects wave power park at the Swedish west coast is 

that it will have a low impact on the environment. This is due to the relative small size of the 

wave power park and some technical solutions made with the environmental aspect in mind. 

Artificial reefs and a sanctuary for marine species are effects created by the wave power park 

and in the longer term the impact will give access to an untapped source of renewable energy, 

wave energy. Thus reducing the need of fossil fuels and making it possible to reach the 

Swedish national environmental goals. 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
För att uppnå de nationella miljömålen och för att minska den globala uppvärmningen genom 

växthuseffekten måste vi sluta använda fossila bränslen där det är möjligt. På energisidan 

krävs det en utbyggnad av förnybar energi och en energigren som nu börjar ta fart på allvar är 

vågkraften. Redan idag har Uppsala universitet en forskningsanläggning i Lysekils kommun 

som kallas för ”Lysekilsprojektet”. Det är en vågkraftspark där man testar olika sorters 

tekniska lösningar i verkligheten och studerar hur vågkraften kan komma att påverka miljön 

och de organismer som lever i testområdets närhet. Vid årsskiftet går flera tillstånd och 

medgivanden för forskningsanläggningen ut, vilket är en av anledningarna till att det måste 

sökas ett nytt. Den andra orsaken är att det nu finns ett ökat behov av referenslokaler och 

andra intressenter som också vill nyttja vågkraftsparken och därmed även ett behov av större 

yta för projektet. 

 

Vågorna längs våra kuster är en energikälla som vi tidigare inte har utnyttjat för 

energiomvandling. Vågor har högt energiinnehåll och uppskattningsvis går det att få ut 10 

TWh per år ur svenska vatten, vilket skulle kunna täcka ca. 8 % av den totala elanvändningen 

i Sverige 2007. Denna vågkraftspark är därför mycket viktig för att kunna utveckla bättre 

tekniker som går att använda i kommersiell drift och samtidigt undersöka vilka effekter och 

konsekvenser detta får på miljön, samt vad man kan åtgärda för att minimera miljöpåverkan. 

 

Vågkraftstekniken 

Den vågkraftsteknik Uppsala universitet 

utvecklar och använder sig av kallas för 

linjärgenerator. Det innebär att man inte 

behöver använda sig av en turbin för att 

generera elektricitet, utan en translator, en 

stång, som skjuts upp och ner mellan 

magneter och därigenom alstrar elektrisk 

ström. Magneterna och translatorn är 

placerade på botten i ett aggregat, 

translatorn är hopbyggd med en lina upp 

som går upp till en stor boj vid ytan. Bojen 

rör sig upp och ner med vågorna och gör så 

att translatorn också rör på sig. 

Vågkraftsverken är anpassade för att vara 

effektiva när vågorna når en höjd på två 

meter. Själva aggregatet står på en 

bottenplatta av betong, kallat fundament. 

Från vågkraftsverket går det en kabel till 

ett ställverk som bearbetar elektriciteten 

för att sedan skicka den via en längre 

sjökabel in till land. På Härmanö, dit 

kabeln går, finns det en mätstuga som 

registrerar olika värden från 

vågkraftsverken.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Det senaste vågkraftsaggregatet L12 

på kaj i Lysekil innan det sjösattes i mars 2013. 
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Förändring och utökning av testområdet 
Lysekilsprojektet vill kunna utöka med nya vågkraftsaggregat, ställverk, sjökabel till dessa 

samt vågmätningsbojar och andra bojar. Förutom detta vill projektet även anlägga två stycken 

förankringsbojar för att underlätta verksamheten vid större operationer i vågkraftsparken. 

Denna ökning gör att vågkraftsparken behöver en större yta till sitt förfogande. Dessutom har 

andra utvecklare och universitet från Sverige och Europa visat intresse att också utnyttja 

vågkraftsparken.  

 

Miljöpåverkan 
När vågkraftsverken har designats och producerats har man haft i åtanke att minimera 

påverkan på miljön. Detta kan vara en av anledningarna till att påverkan från vågkraftsparken 

är låg enligt de studier som har gjorts inom Lysekilsprojektet. Utvecklingen av 

vågkraftstekniken och forskningen om vad som händer med ekosystemet runt omkring 

vågkraftsparken är en fortlöpande process. Uppsala universitet bedriver studier inom många 

olika områden som är relaterat till forskningsanläggningen i Lysekil. Den inverkan på 

närmiljön som sker är att det bildas konstgjorda rev genom vågkraftsverkens hårda ytor, så 

som bottenfundamentet och aggregatet där organismer sätter sig fast. 

 

Många bottenfundamentet har skapats med hålligheter vilket gör att kräftdjur och fiskar söker 

skydd och bosätter sig där. 

© Lantmäteriet, i2012/901 

Figur 2. Karta med den föreslagna utökningen markerad Finns även att beskåda bland bilagorna  

i större storlek (se bilaga 3). 
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Inga utsläpp sker till luft eller vatten förutom vid transporter och produktionen av aggregat. 

När vågkraftsverken är i drift kan det uppstå undervattensljud, vilket främst kan uppfattas av 

fiskar, medan däggdjur är mindre känsliga för dessa ljud. Jämfört med båtbuller och andra 

bakgrundsljud blir ljudet från aggregaten lägre och anses inte ha någon större påverkan på det 

marina djurlivet. 

 

Systemanalytiskt tänkande 
För att beskriva de komplexa effekterna och konsekvenserna som uppstår med en expansion 

av forskningsanläggningen för vågkraft går det att visualisera det hela genom ett så kallat 

CLD – Causal Loop Diagram. En sådan orsakverkan modell finns längre fram i dokumentet, 

se figur 27. Ur modellen går det att utläsa att möjligheten till forskning är en central del för att 

kunna expandera vågkraften, vilket gör Lysekilsprojektet oerhört viktigt i sammanhanget. Det 

går också att utläsa att vågkraftsverken kan gynna marina organismer om det uppkommer 

skyddade havsområden. 

 

Samlad bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att Lysekilsprojektets vågkraftspark kommer att ha en låg 

påverkan på miljön. Detta beror av att vågkraftsparken är relativt liten och tack vare nya 

tekniska lösningar. Även med en expansion av parken kommer den fortfarande att vara 

relativt liten i storlek. Den effekt som uppstår är att vi får konstgjorda rev och en frizon för 

marina arter. Framförallt ger detta, på längre sikt, tillgång till en outnyttjad förnybar 

energikälla, vågkraften, tack vare forskningen och utvecklingen av vågkraften inom projektet. 

En utveckling av vågkraft gör det möjligt att uppnå en del av de nationella miljömålen. 

Figur 3. Frimärkesutgåva kallad naturkraft, utgiven 2011. 
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1 INLEDNING 
Vid Avdelning för Elektricitetslära, Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala 

universitet, påbörjades under 2001 ett nytt forskningsprogram med fokus på forskning och 

utveckling av ny teknik för förnybar energiomvandling, inklusive ett nytt koncept för 

vågkraft. Under 2002 påbörjades eftersökningar av en lämplig plats för uppbyggnad av en 

forsknings- och utvecklingsanläggning för den nya teknik av vågkraft som utvecklats vid 

Uppsala universitet. Från början kallades projektet för ”Islandsbergsprojektet”, men under 

åren har projektet blivit synonymt med ”Lysekilsprojektet”, även internationellt. 

 

Tidigt under 2003 tog Uppsala universitet den första kontakten med länsstyrelsen i Västra 

Götaland och samråd fördes om projektet, dess utformning och omfattning. Under året inkom 

även den första anmälan, själva huvudansökan om vågkraftsparken (se bilaga 1). I 

länsstyrelsens beslut, från 2004-06-24, gavs tillstånd att uppföra en ”vågkraftspark” om 

maximalt 10 generatorer med bojar, samt max 30 mindre ”biologibojar” – de senare med syfte 

att möjliggöra marina effektstudier från vågkraft. Tillståndet gäller t.o.m. 2013-12-31. 

Projektet har även rådighet över området och därmed tillstånd att disponera allmänt 

vattenområde (Kammarkollegiet 2003). 

 

Parallellt med ovanstående ansökningar sökte projektet även ett separat tillstånd för en 

vågmätningsboj, vars syfte är att ge god information om vågförhållandena på platsen (våghöjd 

samt vågperiod). Tillstånd för vågmätningsbojen gavs av Länsstyrelsen i Västra Götaland 

2004-04-02. Denna vågmätningsboj har kontinuerligt varit aktiv sedan dess, bortsett från 

kortare perioder av service och underhåll, och dess data har varit tillgänglig via Internet för 

allmänheten sedan 2004 (www.islandsberg.angstrom.uu.se). 

 

Vartefter som projektet utvecklats har även behoven av mer utrustning blivit uppenbar varför 

projektet sökte ett flertal kompletterande tillstånd för t.ex. sjökabel och undervattensställverk 

(transformering och överföring av el till land samt förberedelser inför framtida 

nätuppkoppling), och ett observationstorn för studier av våg-bojinteraktioner (se bilaga 1). 

Därtill tillkommer ett antal olika medgivanden, dispenser och tillstånd som berör strandskydd, 

naturreservat, ankringsförbud (park och kabelsträckning) samt för övervakningskamera. 

 

Vidare har projektet tillstånd och avtal med Orust kommun (markupplåtelse, bygglov) för den 

mottagarstation som är belägen på norra Härmanö, samt avtal med Gåsö samfällighet för 

utnyttjande av Klammerskären (fackverksmast), vilka inte är tidsbegränsade. 

 

Alla befintliga tillstånd redovisas i bilaga 1, sist i detta dokument. 

 

Lysekilsprojektet har under åren vuxit varför en utökning av testområdet ses som behövligt. 

En motivering för ett utökat projektområde, förutom större egna behov, är att det har 

framkommit att andra aktörer, så som Svenska och Europeiska universitet och 

vågkraftsutvecklare, har intresse av att utnyttja Lysekilsprojektets testområde. Önskemålen är 

att kunna använda projektets faciliteter för tester och verifieringar av sin egen forskning och 

utveckling. 
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1.1 Projekthistorik samt Resultat 

Sedan starten 2004 har Lysekilsprojektet varit en stor utvecklingsframgång, baserat på den 

tekniska och marinbiologiska forskning som utförts och som sedan implementerats i den 

vidare utvecklingen och med de praktiska försök i fält som kunnat ske inom projektet i 

Lysekil. 

Fram till våren 2013 har åtta olika generatorer använts inom projektet. En 2 km sjökabel 

(samt ihopkopplad signalkabel) lades ut under våren 2006, strax innan den första generatorn, 

L1, sjösattes i mars 2006. Kabeln ansluter parken till den mottagarstation som finns på 

Härmanö. Innalles finns det, fram till hösten 2012, lite drygt 32 driftsmånader av de aggregat 

som varit i drift.  

 

I samband med att sjökabeln lades ut utförde Bohusläns Museum en arkeologisk utredning av 

kabelsträckningen på land. Inga lämningar kunde finnas varför den aktuella sträckningen på 

land godkändes. 

 

Under 2006-2007 sjösattes en flertal mindre bojar, ”biologibojar”, vars syfte har varit att 

simulera en större park och för att möjliggöra effektstudier från vågkraft på den marina 

miljön. Som mest har det funnits 21 mindre bojar ute under sommaren 2007. Därefter har 

antalet varierat mellan 2 till 18 bojar under åren. 

 

Under 2007 monterades en fackverksmast upp på de intilliggande Klammerskären. Syftet med 

masten är att kunna observera bojar och dess rörelser i förhållande till olika vågklimat. 

Kameran, med reducerat observationsfält, har även möjliggjort extra övervakningsmöjlighet 

av själva parken. På masten finns även solpaneler och ett litet vindkraftverk och en 

batteribank för energitillförseln av kameran. Vidare finns en ännu inte utnyttjad möjlighet att 

montera utrustning för meteorologiska och hydrologiska mätningar (vilket planeras i 

framtiden). 

 

Från 2007 och fram till 2013 har ett flertal olika typer av bojar av olika storlekar och form 

med mera testats på generatorerna (Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Exempel på några olika bojar som provats vid Lysekilsprojektet, fr. v. 

ringboj 6m, tjock cylinderboj (puckboj) 3m, cylinderboj 4m samt ”biologiboj” 

2m. 
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Under 2009 sjösätts generatorerna L2 sant L3 under senvintern och en tid därefter det första 

undervattensställverket. I slutet av juni 2009 testkör projektet, först i världen, en liten park om 

tre generatorer, sammankopplade till ställverket och uppkopplat mot land och mätstationen. 

 

Under hösten 2009 sjösätts generator L9 och kort därefter togs L2 och L3 upp på land. 

 

Under 2010 sjösattes generatorerna L4, L5, L7 samt L8 emedan ställverket togs upp för 

renovering. Under 2012 har generatorerna L11 och L12 färdigställts men står kvar på kaj i 

Lysekil för sjösättning under 2013 i samband med sjösättning av ett nytt 

undervattensställverk. L12 sjösattes i mars månad 2013. 

 

Under 2010 förbereddes nätanslutning på Härmanö, genom Västra Orusts Energitjänsts 

försorg med en transformatorstation placerad intill den mätstation som projektet förfogar över 

på Härmanö. En nätuppkoppling kommer att ske tidigast hösten 2013. 

 

Under 2012 och 2013 uppgraderades mätstationen på Härmanö med både utrymme och mer 

mätutrustning. 

 

 

 

 

 

 

Generella forsknings- och utvecklingsresultat 2004-2013 

Lysekilsprojektet har gett mycket forskningsresultat och stora framsteg har gjorts inom en rad 

tekniska områden. Detta gäller t.ex. förbättrade elsystem samt mer effektiva generatorer, 

minskad materialåtgång vid byggnation av aggregaten, förbättrad energiabsorption från bojar 

för att nämna något. 

 

Figur 5. Schematisk bild över de olika delar som ingått i vågkraftprojektet fram till 

2012. 
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De marina miljö- och naturvårdsinriktade studierna påbörjades 2004 och har redan indikerat 

att vågkraft är en miljövänlig förnybar energigren. Dels har fleråriga analyser av bottenfauna 

gett resultat. I korthet har viss förändring i bottenfauna kunnat ses närmast generatorerna, 

genom migration till området och ökad biomassa. Detta kan främst ses som en effekt av att 

generatorer och fundament (även bojar) kan ses som hårdbottensubstrat, med sin speciella 

fauna, vilket låter organismer etablera sig i en tidigare mjukbottenmiljö. Detta verkar ha lett 

till vissa förändringar i den ursprungliga mjukbottenfaunan närmast generatorn. Dessa 

provtagningar och analyser gjordes under åren 2004-2009 och kommer att återupptas för 

uppföljningsstudier under kommande år. 

 

Flera studier har konstaterat att en vågkraftspark har de effekter som kan kallas 

artificiella/konstgjorda rev då de lockar till sig en mängd arter till ett område som annars inte 

förekommer där i större antal. Detta gäller såväl fisk, kräftdjur som mindre evertebrater och är 

delvis ett resultat att fundament har anpassats för att locka till sig organismer genom 

hålligheter i fundamenten och delvis att olika organismer finner skydd och föda inom 

parkområdet. 

 

Inför kommande år kommer studier av bottenfaunan och eventuella förändringar av denna att 

fortlöpa. Vidare kommer speciella effektstudier av fisk att påbörjas, vilket innebär att 

hydrofoner (undervattensljud) och ekolodsteknik (för indirekta observationer av fisk och 

eventuellt större däggdjur) kommer att användas och utvecklas. Det senare kommer att göras i 

kombination av visst provfiske. 

 

För den marinbiologiska effektforskningen är Lysekilsprojektet förmodligen det projekt som 

hitintills producerat flest naturvårdsrelaterade effektstudier inom vågkraft, med mycket god 

renommé internationellt. Projektet utgör därmed en hörnsten inom hela EU för denna 

forskning. Den tekniska forskningen inom Lysekilsprojektet ligger i den absoluta fronten 

inom området. Lysekilsprojektet utgör vidare en viktig hörnsten, eller referensstation, kopplat 

till den kommersiella utvecklingen – främst då tillgängligheten att studera specifika frågor är 

betydligt större vid Islandsberg än vid en kommersiell anläggning placerad längre ut till havs 

och på andra djup. 

 

Fram till 2013 har 11 doktorander disputerat inom vågkraftsområdet vid Uppsala universitet 

och de flesta av dessa har haft stor nytta av Lysekilsprojektet. Därtill tillkommer 10 

licentiater. Forskningen har även resulterat i en ny professor samt två nya docenter. Idag, 

2013, finns 24 doktorander samt 7 seniora forskare inom vågkraftsprojektet och antalet ser 

inte ut att minska inom de närmaste åren, snarare tvärt om. 

 

Avvikelser och driftsproblem 

Trots stora utvecklingsframgångar på flera plan har projektet även drabbats av en del 

oväntade problem, vilket dock bör förväntas inom utvecklingsprogram. Bojar har lossnat ett 

flertal gånger vilket skapat oväntade problem för projektet. Problemet har dels varit kopplade 

till de större bojarna och generatorerna. Där har, utöver nya tekniska lösningar, ett extra 

säkerhetssteg tillförts genom att alla stora bojar förses med en extra säkerhetslina. Även för de 

mindre bojarna har problem uppkommit och främst har problem uppstått med konventionella 

fastsättningsanordningar, som schacklar och dess låsanordningar, inte varit helt anpassade för 

nya användningsområden. Även här har nya linanordningar och sammankopplingssätt lett till 

att problemen har lösts. 
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Det bör betänkas att inga av de linbrott som skett, eller de bojar som kommit på drift, har 

direkt berott på de stora överkrafter som finns i haven vid t.ex. stormar, utan av det faktum att 

konventionell marin utrustning inte alltid har varit lämpad för ett mer varierat bruk.  

 

De högsta vågor som uppmätts under stormar har varit över 7 m! Bojar har även motstått två 

vintrar med is (2009/10 samt 2010/11) och klarat detta bra! Uppsala universitet bedriver, 

förövrigt, forskning på hur stor påverkan isbildning till havs påverkar vågkraftsbojarna vid 

Åland för att få en ökad förståelse kring isens påverkan. 

 

 

1.2 Vågkraft 

Vågkraft är en förnybar energikälla med många goda egenskaper; högt energiinnehåll, relativt 

hög utnyttjandegrad, låg visuell påverkan, samt en förmodat låg inverkan på miljön. Havens 

vågor innehåller enorma mängder förnybar energi, främst i världshaven men även längs 

Sveriges kuster och det är energikällans egenskaper som sätter gränserna för 

energiutvinningen. Vågkraftens framtida potential bör därför inte ignoreras eller underskattas. 

Det finns flera studier som analyserat tillgängligt vågenergiinnehåll för svenska förhållanden 

(Bernhoff et al. 2006, Henfridsson et al. 2007). En rimlig uppskattning är att drygt 10 TWh 

per år kan utvinnas ur svenska vatten, motsvarande ca 8 % av den totala elanvändningen i 

Sverige 2007 (Statens Energimyndighet 2008) och cirka hälften av den svenska vågenergin 

finns att hämta längs västkusten med landets bästa vågklimat. Beräkningar av energiinnehållet 

längs världens kuster har lett till uppskattningar på över 2000 TWh/år (Thorpe 1999), vilket 

motsvarar ett uppskattat försäljningsvärde på över 10 000 miljarder kronor på den svenska 

elmarknaden. 

 

 

1.3 Behov av ny elproduktion 

Ökningstakten av elenergiförbrukningen i Sverige var tidigare nästan likvärdig med halva 

Sveriges BNP‐ökning för respektive år, för att nu ha minskat något. Enligt prognoser från 

Statens Energimyndighet förutspås den svenska elförbrukningen även öka de närmaste åren. 

Om en satsning på inhemsk energiproduktion uteblir, blir konsekvensen ett fortsatt beroende 

av svensk nettoimport av elektricitet. Ökad tillgång av förnybar energi, tillsammans med en 

satsning på energieffektivisering, är en förutsättning för ett hållbart svenskt energisystem. Vår 

generatorteknologi ger oss nu möjligheten att nyttja havets vågor för energiutvinning. I klimat 

och energipropositionerna från 2009 sätts en rad mål för klimat‐ och energipolitiken, bl.a. att 

50 procent av Sveriges energianvändning ska komma från förnybara energikällor år 2020. 

Vindkraft och bioenergi väntas vara tongivande i denna satsning men vågkraft nämns som en 

del av tre prioriteringar inom satsning på ny teknik (Regeringen 2009). Kommande samråd är 

av stor betydelse för utvecklingen av framtida vågkraftstekniker och kommersiella parker, 

vilket kan hjälpa till att uppfylla flera av de klimat‐ och energimål som regeringen satt upp, 

samt att skapa nya arbetstillfällen och industrier. 
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2 SAMRÅD 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att färdigställas under hösten 2013 för att 

bistå ansökan om tillstånd för Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB (se vidare kapitel 10 i 

detta dokument). MKB‐dokumentet ligger även till grund för andra relevanta tillstånd så som 

dispenser för strandskydd och skyddade naturområden. Inom arbetsprocessen för en MKB ska 

verksamhetsutövaren hålla samråd med berörda parter. Dessa samråd kommer att hållas under 

sommaren och hösten 2013. Observera att synpunkter i anslutning till projektet och 

MKB‐arbetet kan skickas in kontinuerligt, men skall ha kommit oss tillhanda senast 2013-09-

01. 

 

 

2.1 Synpunkter generellt kring vågkraften 

Samrådsmöten 

En del generella synpunkter om vågkraft framkom under de samråd som ett större 

kommersiellt vågkraftsprojekt vid Sotenäs utförde under åren 2007-2009 (se bilaga 2). Det 

kan vara intressant för läsaren att ha kännedom om dessa synpunkter, även om många inte är 

direkt aktuella för Lysekilsprojektet. Det ska betänkas att Lysekilsprojektet är en forsknings- 

och försöksanläggning för vågkraft och inte lika stort som Sotenäsprojektet, vilket blir en 

kommersiell anläggning. 

 

 
Figur 6. Frimärken och vågkraft, utgivet 2010. 
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3 TEKNISK BESKRIVNING 
Detta avsnitt har som mål att ge en översiktlig genomgång av den teknologi som används i 

vågkraftprojektet, vilket inkluderar mekaniskt samt tillhörande elektriskt system i form av 

bottenställverk och kablage. 

 

 

3.1 Vågkrafttekniken 

I ett vågkraftaggregat omvandlas havsvågors kinetiska, långsamma men kraftfulla energi till 

elektrisk energi. Detta vågkraftkoncept bygger på att anpassa generatorn till vågkraftkällan 

genom att använda en direktdriven linjärgenerator (Waters 2008). Till skillnad från en 

konventionell roterande generator är rörelsen linjär och rör sig upp och ned i samma takt som 

vågorna med hjälp av en energiabsorberande boj på ytan. Bojens rörelse kopplas direkt till 

generatorn utan mekaniska omvandlingssteg och generatorn är anpassad att ge hög effekt vid 

låg hastighet. En principskiss av ett aggregat visas i figur 7. Ett aggregat består av en 

generator på ett fundament, placerad på havsbotten och kopplad via en lina till en boj på ytan. 

Generatorns huvudkomponenter är den rörliga translatorn och den stillastående statorn. 

Mellan dessa två komponenter finns ett luftgap som gör att translatorn kan röra sig i 

förhållande till statorn. På translatorn, som rör sig upp och ner, sitter starka magneter som 

alstrar ett alternerande magnetfält som går in i den kabellindade statorn. Slaglängden hos 

translatorn begränsas i över‐ och underkant av ändstopp. Generatorn har ett vattentätt stålhölje 

som skyddas mot korrosion med en rostskyddande färg, offeranoder av zink eller 

elektrolytiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Principskisser av ett vågkraftaggregat och 

dess huvudkomponenter. 
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Boj 

En viktig del av vågkraftlösningen är de bojar på havsytan som absorberar vågornas energi. 

Bojarna designas för att nå hög energiabsorption vid små och medelstora vågor och för att 

hantera maximalkrafterna vid mycket stora vågor. Två huvudtyper av bojar har varit och är 

aktuella; diskusbojar och ringbojar. Diskusbojarna är konstruerade av två tryckkärlsgavlar i 

stål som svetsas ihop till en diskusliknande flytkropp, se figur 4. Denna bojtyp har en 

diameter på ca fem meter och en volym på ca 10 m
3
. Ringbojarna är gjorda av  

  

 

 

 

ett antal sammansvetsade ringformade segment vilka har en diameter på ca 1 m (själva 

ringbojarna är ca sex meter i diameter). Bojarna korrosionsskyddas utvändigt med 

rostskyddande standardfärg och offeranoder av zink. Bojarna förankras med en stål‐ och 

plastvajer till generatorns kolvstång. Storleken på bojarna och materialet till dem kan komma 

att ändras både i forskningssyfte och ifall det visar sig att en annan lösning är mera 

kostnadseffektiv och mera miljövänlig. 

 

Fundament 

Inom offshoreverksamhet, bl.a. inom vindkraft, används olika fundamentlösningar anpassade 

efter verksamhetens behov, belastningar, bottenförhållanden och djup. En fullskalig 

vågkraftpark kommer att kräva ett stort antal fundament som anpassas efter de geologiska och 

geotekniska förhållanden som råder på platsen. De bottenförhållanden som främst efterstävas 

är flacka mjukbottnar med fasta leror eller sand. Genom att använda sig av 

gravitationsfundament kan de sänkas ned på botten utan någon förberedelse i form av 

borrning eller muddring vilket minskar buller/grumling och eventuell påverkan på den 

närliggande miljön samt att utplaceringen inte tar för lång tid per aggregat. Att finna lämpliga 

bottensubstrat spelar därmed en viktig roll för anläggning av en vågkraftpark. Inom projektet 

har och kommer betongfundament på ca 20 m
2
 att användas även fortsättningsvis, där 

lyftöglor gjuts in i fundamentet. Det har konstruerats håligheter i fundamenten för att höja 

substratets värde för marinbiologiskt liv. 

 

Elektriskt system 

Direktdrivna system har låg komplexitetsnivå på den mekaniska sidan, men ställer nya krav 

på de elektriska komponenterna. Strömmen från de enskilda vågkraftverken är varierande i 

Figur 8. Ringboj (ovan till vänster) och en äldre bojtyp, 

puckboj (ovan till höger) 
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både frekvens och amplitud. För att kunna överföra elektriciteten från vågkraftverken till 

elnätet på land behövs ett antal ställverk. Då elektriciteten i ställverken omvandlas till en 

konstant växelspänning och transformeras upp till en högre spänningsnivå. Det elektriska 

systemet kommer att innehålla undervattensställverk vars mått finns beskrivna nedan, se figur 

5 och tabell 1. Ställverket växelriktar och transformerar den varierande växelströmmen och 

kopplar samman de enskilda vågkraftverken till grupper. Vid ställverket sker överföringen via 

en sjökabel in till land. Ställverken är formade som cylindrar och placeras på botten fastsatta 

på betongfundament. Sammankopplingen av kablar inom parken kommer att ske med hjälp av 

undervattenskontakter och kan utföras av dykare eller en fjärrstyrd undervattensrobot (s.k. 

ROV). Ett annat alternativ som även utreds är att låta kontakteringen ske uppe på det 

kontrakterade sjösättningsfartyget. I tabell 1 redovisas dimensionerna på 

vågkraftkomponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Mått och vikt på aggregat och ställverken. Dessa dimensioner kan komma att efter 

utförda tester korrigeras och säkerställas. 

 

Enhet   Aggregat Ställverket 

        

Mått ø 1,4 m ca 3 m 

  Höjd ca. 8 m ca 5 m 

  Vikt ca. 8 ton ca 3 ton 

Fundament Ytmått ø = 6,5 m ø = 4 m 

  Höjd ca 0,8 m ca 0,5 m 

  Vikt ca 40 ton ca 20 ton 

 

Figur 9. Ett ställverks utsida och insida under konstruktion. 
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4 ANSÖKAN 
Projektet kommer att ansöka om tillstånd för 20 år för den befintliga anläggningen och redan 

anmäld eller tillståndsgiven utrustning och verksamhet (se bilaga 1). I den mån det är möjligt 

föreslås att alla tidigare separata tillstånd samlas till ett och samma. Projektet föreslår att det 

nya tillståndet ska gälla från och med 2014 till och med 2033-12-31. 

 

Vågkraftanläggningen består av flera delar, vilka gås igenom nedan: 

 

- Vågkraftparken 

I dagsläget har parken medgivande för 10 generatorer och 30 biologibojar samt 2 ställverk. 

Projektet söker nu tillstånd för 15 generatorer och 25 biologibojar, vilket anses görbart inom 

det idag befintliga området. Utöver detta vill projektet ha möjligheten att utöka antalet 

aggregat, bojar och ställverk inom parken fritt vid behov för att inte bromsa in framtida 

forskning. Det svenska intresset är inte det enda utan det finns ett intresse bland andra projekt 

inom EU att också använda parken. Därav vill projektet utöka parkområdet västerut i enlighet 

med det angivna området i kapitel 6, Lokalisering, i detta dokument. Externa projekt kommer 

troligen att behöva göra en separat anmälan till Länsstyrelsen, men i övrigt bör det täckas av 

projektets tillstånd. 

 

- Kabeldragning 

För att kunna överföra producerad elektricitet från vågkraftverken till mätstationen på land 

används en ca 2 km sjökabel mellan ställverket och anslutningsstationen. I och med att det i 

framtiden kan sjösättas ytterligare ställverk behövs även fler kablar. För nuvarande finns det 

en sjökabel och behov av ytterligare en sjökabel blir först aktuellt när det andra ställverket ska 

sjösättas. Denna kommer då att läggas parallellt med den befintliga sjökabeln. Parallellt med 

sjökabeln finns även en signalkabel samt matarkabel för driftsel. Inom parken kan det komma 

att gå kablar för kraftöverföring och kommunikation mellan de individuella aggregaten och 

ställverken.  

 

- Mottagar- och mätstation 

Mottagar- och mätstationen är belägen på norra Härmanö. Själva stationen är en liten bod 

med diverse mätutrustning i. Mätstationen tar emot den omvandlade energin sam signaler från 

vågkraftsparken och skickar data vidare till Uppsala universitet. 

 

- Vågmätningsbojar och förankringsbojar   

Förutom det ovan nämnda ska tillståndet inkludera den nuvarande 

vågmätningsbojen samt med möjlighet att sjösätta fler. Tillståndet ska 

också inkludera två stycken mindre förankringsbojar (inklusive 

fundament). Dessa kommer att placeras ca 100 m öster om den nuvarande 

vågkraftsparken och underlätta operationer med större fartyg. Vid denna 

östliga lokalisering kan även en ny vågmätningsboj komma att vara 

belägen för att kunna mäta vågorna efter att de har passerat parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10. Vågmätningsboj på land redo för sjösättning 
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- Kameraövervakning 

På Klammerskären är en fackverksmast placerad 

med en övervakningskamera påmonterad, för vilken 

projektet ansöker ett förnyat tillstånd. Kameran har 

enligt nuvarande tillstånd (Länsstyrelsen 2007) ett 

begränsat visuellt synfält för att endast kunna 

observera vågkraftsparken. Nu när parken 

expanderar kan även kamerans synfält att behöva 

utökas därefter. 

 

- Skyddade områden 

Projektet ansöker om förnyade dispenser för 

strandskyddet, samt för det begränsade intrånget i 

Gullmarns och Härmanös naturreservat och Natura 

2000 – området samt för parkområdet, sjökabeln, 

fackverksmasten på Klammerskären. 

  

 - Fiskeförbud 

Ett temporärt fiskeförbud inom vågkraftsparken är 

nu motiverat - se önskemål nedan. Därav ansöker 

projektet om ett fiskeförbud som ska gälla när det 

förekommer aktivitet i form av forskning på fisk inom området.  

 

Mindre ej fastsittande mätutrustning etc. som tidigare använts inom projektet har inte ansett 

behöva separata tillstånd eller anmälningar. Även fortsättningsvis kommer olika typer av 

utrustning att användas inom området, som hydrofoner, ROV, ekolod och 

undervattenskameror men vilka inte ska anses vara tillstånds/anmälningspliktiga förutsatt 

normal användning för forskning inom området. 

 

Motivering för en expansion 

Motiveringen av en mindre utökning av antalet generatorer, kabel och ställverk är att det ger 

större frihetsgrader för projektet. Dessutom öppnas möjligheten upp för att den energi som 

produceras i framtiden kan komma att kopplas upp mot nätet. I framtiden ser vi att ett antal 

generatorer kan komma att fungera mer som forskningsgeneratorer och är därmed inte 

lämpade för uppkoppling mot nätet. Flera generatorer kommer dock på sikt att kunna operera 

under längre perioder utan störning och där är driftsdata av större intresse. Dessa generatorer 

skulle därmed kunna vara lämpade att, åtminstone periodvis, även kunna leverera energi till 

nätet. 

 

Betydelse av framtida forsknings- och utvecklingsmöjligheter inom Lysekilsprojektet ska inte 

underskattas. Dels är projektet och området ypperligt för framtida forskning på grund av dess 

tillgänglighet, vilket uppmärksammats från andra vågkraftsprojekt inom EU. Under 2013 har 

dessutom företaget Seabased att, tillsammans med Fortum, påbörjat byggandet av världens 

första större vågkraftspark i närheten av Lysekilsprojektet, ca 5 km nordväst om Smögen, i 

Sotenäs kommun. Lysekilsprojektet kommer därmed att få en ökad betydelse som 

referensområde, för nya studier som kan ske parallellt med utbyggnaden av det kommersiella 

Smögenprojektet, eftersom Lysekilsprojektet är mer tillgängligt för bl.a. olika effektstudier 

men även lättare möjliggör andra typer av studier och utveckling av teknisk karaktär. 

Figur 11. Fackverksmasten vid 

Klammerskären 
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Motivering till temporärt fiskeförbud 

Motiveringen för att projektet ansöker om temporärt fiskeförbud inom delar av parkområdet 

är dessa två huvudanledningar: 

Projektets marinekologiska studier kommer att ha större fokusering på fiskefrågor, inte minst 

vad gäller hummer och krabbtaska (som gärna bosatt sig på och under de fundament som 

devis anpassats till just fisk och kräftdjur). Under tidigare år har projektet noterat att främst 

burfiske skett inom projektområdet, en verksamhet som accepterats. För att möjliggöra 

kontrollerade studier av fisk och kräftdjur inom området framöver måste (för effektstudier) 

dessa kunna ske under kontrollerade och ”ostörda” former för att inte missvisande resultat ska 

uppstå. Projektet har även vid flera tillfällen upptäckt nät och burar som fastnat på utrustning 

så som generatorer och som även orsakat viss skada på dyrbar utrustning. För att förhindra 

framtida skador, inte minst då mer utrustning kommer att finnas i området, behövs ett 

fiskeförbud även av denna orsak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1Tidsplan 

Tidsplanen för arbetsprocessen med tillståndsansökan löper till årsskiftet. Först kommer det 

att hållas samråd med berörda parter, främst under slutet på våren och sommaren. När 

samråden kommer att hållas går att utläsas av figur 12 nedan. Efter att samråden är 

genomförda kommer synpunkterna att tas i beaktande och en samrådsredogörelse och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att skrivas. Skrivandet av MKB:n startar i början av 

hösten och beräknas bli klar i november, då den skickas in till tillståndsmyndigheten. 

 

Vågkraftsaggregaten som sjösätts byggs 

för att klara av att stå i vattnet i minst 20 

år. Det förekommer däremot att aggregaten 

tas upp långt före det, på grund av att 

reparera något eller testa en ny komponent. 

Det kan också vara så att vågkrafts-

aggregatet har tjänat sitt forskningssyfte 

och tas upp av den anledningen. 

Vågkraftparken kommer att kunna tas upp 

och återvinnas i sin helhet när så är dags. 

Under den tid som vågkraftsanläggningen 

är i drift kommer det att behövas tillsyn 

och ett visst underhåll. Själva tidpunkten 

för sjösättningen och upptagningen av 

vågkratsaggregat kommer att ta i beaktande andra 

intressen, så som det rörliga friluftslivet, i möjligaste mån.  

 Inbjudan 

till samråd 

Samråd

dd 

MKB 

skrivs 

MKB 

skickas in 

November September Maj - september Maj December 

MMD 

Figur 12. Tidsaxel över den planerade arbetsprocessen 2013. 

Figur 13. Utläggning av biologibojar 
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5 PRODUKTION 
Uppsala universitet designar och bygger de olika vågkraftsgeneratorerna och ställverken med 

mera som används vid forskningsanläggningen i Lysekilsprojektet. Detta görs av 

utbildningssyfte och för att kunna förbättra och anpassa generatorerna efter de aktuella 

frågeställningarna inom forskningen. Universitet hyr lokaler av Seabased Industry som har en 

fabriksanläggning i Lysekil. Fabriken i sig har som målsättningen att till största delen tillverka 

sina komponenter själva. Råmaterial i form av stålbalkar, plåt, kopparkabel och betong skall i 

möjligaste mån köpas av lokala underleverantörer för att minska transporter och utsläpp samt 

öka det lokala samarbetet (Seabased 2009).  

 

 
Figur 14. Biologibojar på kaj i Lysekil. 
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6 LOKALISERINGEN AV EN EXPANSION 
Nuvarande lokalisering 

Området som projektet förfogar över idag är beläget i Lysekils kommun. Parkens storlek är 

idag ca 0,8 km
2
. Hela området ligger på 25 m djup (+/- 0,5 m). Bottenbeskaffenheten kan bäst 

beskrivas som postglaciär lera med ett tjockare lager av sandinblandad lera i de övre skikten. 

Under 2008 utförde SGU en mindre bottenundersökning i området (SGU-rapport 2008:10). 

 

Parken är utmärkt i norr respektive söder med Sjöfartsverkets sjömärken. Den mindre 

vågmätningsbojen är utlagd centralt i området västerkant. Kabelsträckningen går från 

parkområdet in till Härmanö där en mottagarstation finns inrymd i en bod belägen på öns 

norra del, se figur 2 i sammanfattningen.  

 

Delar av kabelsträckningen samt mottagarstationen på Härmanö är belägna i Orust kommun. 

 

Förutom Klammerskären är inga fastigheter direkt berörda. Klammerskären ägs av Gåsö 

samfällighetsförening, vilka projektet har avtal med. Mottagarstationen på Härmanö är 

belägen på mark tillhörandes Orust kommun och utnyttjas genom markupplåtelse från 

kommunen. Verksamheten inverkar på strandskydd samt naturskyddsområde. 

 

Expansion av området 

Förslaget på expansion av parkområdet innebär att det nuvarande parkområdet kommer att 

utökas ca 500 m åt väster. Det kommer inte att inkräkta på några nya strandskydd eller på 

militärens övningsområde, till vilket det gränsar. Se figur 2 för det föreslagna området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinaterna för det expanderade parkområdet, i RT 90 2.5 gon V:  

 Nordvästra hörnet: Y = 1238204 X = 6461690 

 Nordöstra hörnet: Y = 1240023 X = 6461690 

 Sydöstra hörnet: Y = 1240023 X = 6460670 

 Sydvästra hörnet: Y = 1238510 X = 6460670 

Figur 15. Vågkraftsaggregatet som fraktades till kajen för sjösättning i 

mars 2013, i bakgrunden syns Lysekils kyrka. 
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7 MILJÖPÅVERKAN 
Skagerrak är ett artrikt hav med god vattenomsättning och hög syre‐ och salthalt. Vid 

vågkraftsparken, har det gjorts miljöstudier i anknytning till vågkraft. Påverkan från vågkraft, 

på den omgivande marina miljön, har visat sig tämligen låg enligt hitintills uppkomna 

resultat. Studierna pågår fortfarande, och ytterligare planeras, och görs inom bland annat 

påväxt, ljudutbredning och habitatförändringar. För att säkerställa och följa upp eventuell 

miljöpåverkan från parken pågår forskning inom området, vilket kan liknas vid ett 

kontrollprogram. Vågkraftparken bedöms indirekt bidra, genom forskning och utveckling, till 

möjligheten att uppnå flera av de av riksdagen beslutade miljömålen bland annat ”Begränsad 

klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö”, ”Hav i 

balans” samt ”Levande kust- och 

skärgård”(Länsstyrelsen 2004). Ingen 

överträdelse av miljökvalitetsnormer sker 

i dagsläget eller kommer att ske i 

samband med parkens expansion under 

vare sig anläggnings- skede eller drift. 

Parken tar emellertid en viss yta i anspråk 

som inte kan användas för andra ändamål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

under vågkraftparkens livstid. I stycke 8 redovisas vågkraft i förhållande till andra 

konkurrerande intressen som finns i närområdet.  

Figur 16. Stenbit(Cyclopterus lumpus) vid ett 

vågkraftsaggregat 

Figur 17. Hummer under ett av fundamenten vid projektets vågkraftspark. 
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7.1 Utsläpp till luft och vatten 

I vågkraftverket har mängden kemikalier reducerats till ett minimum. Totalt innehåller ett 

aggregat ca ett halvt kilo vegetabiliskt smörjfett, främst i form av lagerfett i hjullager 

(omslutna av dubbla tätningar). På kolvstången i generatorn ligger en film av ett icke 

vattenlösligt vegetabiliskt smörjfett som delvis är i kontakt med vattnet. Fettet är nödvändigt 

för att bibehålla en torr miljö inuti generatorn. Ställverk och generatorer har varit och kommer 

fortsatt att vara målade med standardiserad korrosionsskyddande epoxifärg och skyddas med 

offeranoder av zink (elektrolytiskt skydd kan även bli aktuellt). En viss del zinkjoner kommer 

således att lösas ut i vattnet. Alla bottenställverk och aggregat kommer att vara fyllda med luft 

eller kvävgas (atm. tryck). Inga utsläpp till luft förväntas från vågkraftparken under drift. Vid 

sjösättning, underhåll och avveckling av parken kommer utsläpp till luft att ske från fartygens 

bränsleförbrukning. Utsläppsmängder är relaterade till avstånd från Lysekil ut till 

etableringsområdet samt till de båtar som används för sjösättning, service och underhåll. 

 

 

7.2 Ljudutbredning 

Vad gäller ljudutbredningen finns det preliminära data som redogör ljudbilden från äldre 

vågkraftaggregat. Vågkraft genererar inga driftljud vid ytan, däremot kan det uppkomma ett 

mekaniskt ljud när generatorn går i ändläge med den mesta av energin i frekvenser under 

1kHz, dvs. ett basljud, och ett surrande ljud med en frekvens på 50 Hz från transformatorn i 

ställverket. Ljudet från ställverket bör inte få någon signifikant utbredning då 

bakgrundsnivåerna på 50 Hz i haven är ganska hög. Det högsta uppmätta ljudet från 

generatorn ligger på ca 160 dB i vattnet (motsvarar ca 100 dB luft) på 1 meters avstånd, vilket 

sker vid hårt väder då även bakgrundsljudet är starkt. Detta innebär att djurlivet i havet inte 

blir lika påverkade av ljudet då deras hörseltröskel ökar i samband med högre bakgrundsljud, 

som om de hade blivit utsatta för samma ljud utan något bakgrundsljud, t.ex. inga vågor som 

låter. Ljudet från generatorn blir knappt märkbart när vågorna är mindre än 2 meter höga, då 

det mekaniska ljudet minskar och ligger i nivå med bakgrundsljudet.  

 

Ljudet uppfattas olika av olika organismer och som designen ser ut just nu är det främst fiskar 

som hör ljudet. Däggdjur är mindre känsliga för ljud med låga frekvenser och anses inte 

kunna uppfatta det i någon större grad. Jämfört med båtbuller blir detta ljud lägre och verkar 

inte vara något som kommer skada djurlivet runt vågkraftaggregaten på kort sikt. Vad ljudet 

kan få för konsekvenser på lång sikt är ännu oklart. Designen på kommande generationer 

vågkraftaggregat anpassas för att minimera ljudet, genom att t.ex. använda annan fjädring vid 

ändlägena och då inte längre ha möjligheten att metall slår mot metall när generatorn går i 

ändläge. Studierna på ljudbilden kommer att fortlöpa vid Uppsala universitet (Haikonen 

2012).  
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Figur 18. Hydrofoner (gula lådorna) mäter ljud under vattnet. 

 

7.3 Hushållning med naturresurser 

Energiåtgång 

Transporter kommer främst att ske med båtar vid uppbyggnad och avveckling av 

vågkraftparken, men även i samband med underhåll och studier i och vid området. En 

livscykelanalys (LCA) av en äldre modell av generatorerna har indikerat att 

konstruktionsfasen, främst stålproduktionen, orsakar den största enskilda miljöbelastningen 

(Dahlsten 2009). Nyare modeller har optimerats och kräver mindre materialtillgång och 

energiförbrukning vid produktion. 

 

Avfall 

Vågkraftparkens delar kommer att kunna och har tagits upp för återvinning i sin helhet efter 

tjänad tid, vilket beror på dess syfte. Generatorer byggda för kommersiell drift avses klara 

minst 20 år, medan några som har använts inom forskningsförsök har blivit utbytta efter några 

månader. En avfallsplan kommer att tas fram i samband med produktionen. Det material som 

uppkommit vid underhåll och reparation av parken har tagits om hand och återvunnits i sin 

helhet.  

 

 

7.4 Hydrografiska förhållanden 

Fundament och generatorer kan teoretiskt utgöra hinder för vattenströmmar i ett område, även 

om de strukturella delarna upptar en mycket liten del av den totala vattenvolymen. När 

vågorna har passerat ett fält av bojar, kommer vågenergin att ha reducerats. Därefter kommer 

en viss återuppbyggnad av vågorna att ske. Troligtvis blir vågorna något reducerade eller inte 

återbildas alls om det är för nära land. Parken kan även teoretiskt inverka på vattenutbyte och 

sedimentförflyttningar inom området. Simuleringar av hydrografiska förändringar för 60 

vågkraftaggregat vid Bohusläns kust visade sig emellertid vara mycket små, så även påverkan 

på sedimenteringen under den operativa fasen (Persson 2009).  

 

I en MKB för vågkraftprojektet WaveHub (Millar et al. 2006), utanför Cornwall på engelska 

sydkusten, har vågkraftsparkers påverkan på vågklimatet modellerats. Det finns dock 

signifikanta skillnader mellan de engelska förhållandena och de förhållanden som råder på 

den svenska västkusten, främst i fråga om vågklimat och bottenförutsättningar. Parken som 

modelleras i den engelska MKB:n är större än detta projekt, men ligger å andra sidan längre 
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från land än det planerade svenska alternativet. I den engelska modelleringens mest extrema 

scenario minskas våghöjden vid kusten med ca 5 %. Undersökningar kring havsbaserade 

vindkraftparker, som till exempel parken på Horns rev i Danmark (Danish Hydraulic Insitute 

2005), visar att påverkan på vågklimat och sedimentförflyttningar ofta är försumbara. Enligt 

studierna ovan har vågkraftsparker väldigt låg påverkan generellt, vilket gör att 

Lysekilsprojektets påverkan blir ännu lägre då området är mindre. Detta är inget som markant 

kommer att skilja sig när testområdet utökas. 

 

 

7.5 Bottenlevande fauna och påväxt 

Miljöpåverkan från generatorer i havet generellt  

Installationen av en vågkraftpark kommer att förändra den befintliga havsmiljön i parkens 

närområde, men notera att för Lysekilsprojektets vågkraftspark är detta minimalt. 

Generatorerna med fundament kommer att förändra habitatet genom ett markanspråk. Den 

största påverkan kommer ske genom att hårdbottensubstrat tillförs ett område bestående av 

mestadels mjukbotten. Detta ökar habitatets heterogenitet, vilket ger möjlighet för 

bottenlevande organismer (t.ex. epifauna) att kolonisera området. Det bör emellertid tas i 

beaktande att det kan ta ett antal år innan nyintroducerade substrat fungerar som ett stabilt 

hårdbottensamhälle där en avgörande faktor för kolonisationstiden är avståndet till redan 

existerande samhällen (Hammar et al. 2008). Från de erfarenheter som finns idag från den 

nuvarande vågkraftsanläggningen har man sett en attraktion av marina organismer till 

föremålen som har sänkts ner i vattnet, vilka då har börjat fungera som konstgjorda rev 

(Langhamer 2009a). Detta stärks även av att man har observerat liknande effekter vid 

vindkraftsparker till havs (Ardizzone 1996, Öhman et al. 2005). 

 

Bottenfauna generellt 

Installationen och avvecklingen av vågkraftparken orsakar viss lokal uppgrumling av 

sedimentet. Dykares erfarenheter och observationer anger att grumlingen lägger sig mycket 

snabbt. Någon sprängning eller schaktning för nedsättning av aggregat sker inte. 

Sedimentationen i dessa fall kommer att vara liten, lokal och temporär och effekten av detta 

får anses vara försumbar. Efter sjösättning kommer varje enskilt generatorfundament att täcka 

en yta på ca 20m
2
. Organismer som lever i sedimentet (infauna) och som hamnar under ett 

fundament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Död mans hand, Alcyonium 

digitatum, på hårdbotten. 
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kommer troligtvis att dö och bottenytan under blir otillgänglig för kolonisering så länge som 

fundamentet är kvar. I figur 19‐20 visas bilder på hård- och lerbotten tagna av SGU från 

Västkusten. Hårdbottnar har allmänt en högre biologisk mångfald (det finns ytor att fästa på) 

och är viktiga födo‐ och uppväxtområden. 

 

Påverkan på bottenförhållanden generellt 

Modifikation av bottenströmmar kan uppstå när många generatorer finns utplacerade på 

botten, se även stycke 7.4. Detta skulle kunna leda till att sammansättningen av sedimentet 

förändras och ansamlas (kornstorlek som fälls ut och sedimenteringshastighet). Betydande för 

sedimentförändringar i ett område är framförallt strömningsändringen, djup och vilken 

bottentyp som är aktuell. Det kan även ske en förändring av halten organiskt material i 

sedimentet, beroende av ändringar i den biologiska aktiviteten inom området. Detta kan, 

teoretiskt och på lång sikt ändra habitatet inom området vilket kan leda till förändring i den 

marina ekologin vid större vågkraftsparker.  

 

Bottenfaunan vid Lysekilsprojektet 

För Lysekilsprojektet ligger de befintliga sjökablarna på botten och flera aggregat sjösätta i 

området. Utformningen av en del av fundamenten är gjorda för att undersöka om man kan öka 

värdet för marina arter vid vågkraftsparken, genom att ha hålligheter som marina organismer 

kan använda som habitat eller gömställen. Resultaten visar redan på lyckade åtgärder då bl.a. 

olika arter fisk, hummer och krabbtaska observerats och som utnyttjar fundamenten 

(Langhamer et al. 2009). Den biologiska mångfalden har ökat inom området för 

vågkraftsparken genom tillförseln av biomassa och fler antal arter (Langhamer 2009a). 

 

 
Figur 21. Krabba på vågkraftsverkets lina. 

Figur 20. Exempel på mjukbotten med bohål 

av havskräfta. 
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Påväxt vid Lysekilsprojektet 

Att föremål som ligger i havsvatten blir beväxta av marina organismer är ett välkänt fenomen 

för sjöfarten och är kostsamt att åtgärda. Alla olika delar kan få påväxt inom detta projekt. Det 

kommer inte att användas miljöfarliga bottenfärger för att förhindra påväxten. Studier av 

påväxt på bojar (domineras av blåmussla) och övriga delar har skett tidigare inom projektet 

och har uppskattats till ca 140 kg/boj (Langhamer et al. 2009). Den ökade tyngden anses inte 

påverka energiupptaget märkbart. Påväxt kommer att tolereras, vilket sannolikt leder till en 

lokal ökning av biomassa av mindre marina organismer, vilket i slutändan kan gynna 

predatorer som fisk genom att tillhanda hålla potentiell föda. Ökad biomassa genom påväxt 

kan, i större parker teoretiskt, leda till en lokalt ökad sedimentering i närområdet. 

 

 
Figur 22. Anemon och annan påväxt vid ett vågkraftsverk. 

 

7.6 Fisk 

Generellt för vågkraftparker 

Påverkan på fisk under sjösättning och avveckling av vågkraftparken kan ske genom buller 

från fartyg samt lokal uppgrumling av sedimentet i området. Den störning som uppkommer 

sker främst i anläggningsstadiet och då framförallt för arter i unga livsstadier (se tabell 2). 

Sprängning eller schaktning sker inte varför eventuell uppgrumling kommer att vara liten, 

lokal och temporär. Fisk har hög mobilitet och kan då lätt undvika området under dessa 

perioder med ökad aktivitet. Den effekt som sjösättningen kan ha på fisk anses vara reversibel 

och kortvarig. Graden av störning minskas om en lokaliseringsutredning görs (där 

oexploaterade områden samt känsliga uppväxt‐ och lekområden undviks), tidpunkt för utlägg 

m.m (Fiskeriverket 2007). Under drift kan vågkraftverken ge en positiv påverkan. Studier 

visar att fisk dras till föremål som sänks ner i havet. Föremålen ger skydd och nya källor för 

mat, vilket kallas reveffekt (Santos et al. 1996, Wilhelmsson et al. 2006). Vid ny installation 

av vågkraftsaggregat sker initialt en ökning genom attraktion av fisk till området och på sikt 

kan detta innebära en ökning i produktion av fisk inom området (Perkol‐Finkel et al. 2005) 
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Vågkraftaggregaten bidrar med ökad habitatkomplexitet vilket ger ökade möjligheter för 

skydd och kolonisering av flera arter. Karga och oproduktiva områden kan förändras till 

områden av relativt hög bioproduktivitet. Denna effekt försvinner vid upptag av aggregaten 

och då kommer havsbotten att åter bli mjukbotten vilket återställer artsammansättning till dess 

ursprungliga skick. 

 

Tabell 2. Förväntad påverkan på fisk från en vågkraftpark. Omgjord tabell från Fiskeriverket 

(2007) gällande risker för direkt påverkan på fisk från vindkraftverk. L= låg risk, S= särskild 

risk för vissa arter under vissa omständigheter, G= generell risk. Tabellen begränsas av 

kunskapsluckor och det faktum att inga större vågkraftparker idag finns i drift. 

 

Påverkan Anläggningsfas Driftfas >20m Avvecklingsfas 

Ljud och buller G L G 

Sedimentspridning S L S 

Tillkomst av nya habitat G S - 

Habitatförlust G S S 

Elektromagnetism - S - 

Ändrade strömförhållanden L L L 

 

Större och även mer sammanhängande strukturer, som i en större vågkraftpark, kan teoretiskt 

fungera som hinder och barriärer för t.ex. årstidsvandrande organismer. De flesta fiskarter 

utför mer eller mindre regelbundna och årstidsbundna vandringar, inklusive ett flertal av våra 

mer kommersiellt intressanta arter. Kunskapen om dessa vandringar och dess form och vägar 

är dålig och beror på faktorer som tillgång till föda, temperatur, salthalt, yngelområden m.m. 

som varierar mellan år. Bojar och vajrar skulle därmed teoretiskt kunna vara fysiska strukturer 

som försvårar vandringar genom ett vågkraftområde. I praktiken, där vajrar endast tar upp en 

mycket liten del av vattenvolymen i pelagialen, anses effekten försumbar. Liknande 

resonemang kan föras runt bojarna, som är fysiska kroppar. Fördjupade studier på fisk 

planeras vid vågkraftsparken. 

 

 
Figur 23. En ung torsk under ett fundament vid Islandsberg.  

 

Elektromagnetiska fält generellt 

Förekomsten av elektromagnetiska fält vid sjökabeldragningar är ett ofta återkommande 

ämne. Ett flertal fiskarter, bl.a. ål och broskfiskar, nyttjar naturliga magnetiska och elektriska 
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fält för t.ex. födosök och navigering varför farhågor finns att elektromagnetiska fält kan leda 

till negativa konsekvenser för dessa arter. Ett flertal utförda och ännu pågående studier har 

dock svårigheter att påvisa negativa effekter och därmed omfattningen av eventuell störning 

från artificiella magnetiska fält. Under drift kommer elektriska strömmar att gå igenom 

vågkraftparkens kablar och bilda mindre elektromagnetiska fält. Flera undersökningar som 

gjorts på magnetiska fälts påverkan på fisk har inte kunnat påvisa några biologiskt 

signifikanta effekter (Westerberg 1999, Wahlberg et al. 2003). 

 

Specifikt för Lysekilsprojektet 

Några väsentliga barriräreffekter från Lysekilsprojektet kommer inte att uppkomma då 

området är relativt litet, vilket gör att fisken kan simma runt eller, för den delen, igenom 

parken.  

 

Eftersom testanläggningen redan existerar blir det inte fråga om någon ny anläggning utan 

endast en mindre expansion av den befintliga. Detta innebär att det kommer att uppkomma 

störningsmoment i form av båttrafik till och från parken när expansionen sker. I närheten till 

vågkraftsparken finns det en farled vilket innebär att det redan förekommer störning i fiskens 

miljö från båttrafiken.  

 

Elektromagnetiska fält för Lysekilsprojektet  

Inom projektet används väl avskärmade symmetriska trefaskablar. Dessa är konstruerade så 

att de tre växelströmsfaserna tar ut varandra, och det magnetiska fältet utanför kablarna ska 

därmed vara nära noll. De tunnare sjökablarna som går från generatorerna till ställverken har 

en ström som är ojämn i frekvens, amplitud och styrka. Även i dessa kablar ligger faserna 

parallellt och tar ut varandra, men strömstyrkorna är svagare (än i de större kablarna till land). 

Den större sjökabeln kommer att gå mellan ställverket och in till land. Projektet följde 

undersökningarna om elektro‐ och magnetiska fält kopplade till vindkraftsanläggningar som 

utfördes bl.a. i England genom COWIRE (COWRIE 2009). 

 

 

7.7 Marina däggdjur 

Eventuellt kan en expansion och avveckling av vågkraftparken störa marina däggdjur. 

Knubbsälar är de marina däggdjur som regelbundet befinner sig i området för födosök. 

Tumlare kan också förekomma, dock är det ytterst sällsynt enligt våra observationer. Efter att 

anläggningsarbetet är avslutat och buller och aktiviteter på ytan har försvunnit, förväntas 

dessa djur att förekomma i normal frekvens. Hur vågkraftparken kommer att påverka marina 

däggdjur under drift är svårt att säga. De kan attraheras till området om födan (fisk) ökar inom 

området. Vågkraftparken kan teoretiskt fungera som hinder och barriärer för t.ex. 

årstidsvandrande däggdjur, vilket knappast blir fallet för Lysekilsprojektet då det är i mindre 

skala. Eventuella driftljud förväntas inte störa de marina däggdjuren i området. Vissa 

erfarenheter från liknande frågeställningar vid vindkraftsetableringar har gjorts, där resultatet 

visar på både möjligheter till tillvänjning (habituering) eller viss försiktighet för främmande 

ljud. (Sundberg et al. 1999, Koschinski et al. 2003). 

 

 

7.8 Fåglar 

Få eller inga negativa effekter på fågelfaunan förväntas med vår vågkraftsteknik. Detta beror 

på avsaknad av utstickande eller rörliga föremål, den rent havsbaserade lokaliseringen samt 

att de djup som nu är aktuella inte sammanfaller med födosöksområden för sjö/havsfågel 

(bortsett från ejder som äter blåmusslorna som finns under bojarna), som kräver grundare 
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havsområden. Dykänder dyker sällan djupare än 30 m. Ökar tillgången av t.ex. fisk vid en 

vågkraftpark kan vissa arter attraheras dit. Möjliga effekter för pelagiska fågelarter, som 

fiskar eller samlar föda vid eller nära ytan, bör vara värdeneutrala. Observationer från den 

nuvarande vågkraftsparken visar att fåglar regelbundet utnyttjar områdets bojar som rastytor. 

 

 

7.9 Energi, klimat 

I och med att Lysekilsprojektet är ledande på forskningsfronten spelar den utveckling och 

förbättring av tekniken som sker en stor roll. Detta kommer att hjälpa till i processen att 

utveckla kommersiella anläggningar som kan producera förnybar elektricitet från vågkraft. 

Detta leder i sin tur till att man kan minska på andra energikällor för elproduktion som inte är 

av förnybar typ. Därav blir det en stark positiv miljöpåverkan.  

 

När Lysekilsprojektet sjösätter ytterligare ett ställverk och fler vågkraftsaggregat är det inte 

omöjligt att det periodvis kommer kunna producera ström till elnätet i forskningssyfte. Det 

ena ställverket kommer att kunna vara kopplat till de just då aktuella vågkraftsgeneratorerna 

som används i forskningsprojekten, medan övriga aggregat kan vara kopplade till det andra 

ställverket och därigenom leverera elektricitet till elnätet. Anläggningens primära syfte är 

dock forskning och den är således inte till för att producera ström till elnätet. 

 

De växthusgaser som kommer att släppas ut sker endast vid transporterna för utläggningen 

om man bortser från produktionen av alla komponenter till vågkraftsparken. 

 

 

7.10 Landskapsbild och kulturarv 

Vågkraftparken har och kommer även vid en expansion att ha en liten visuell påverkan på 

omgivningen och boende från land. Eftersom det är svårt att se bojarna från land på ca. 2 km 

avstånd. För fritidsaktiviteter och båttrafikanter i parkens närområde kommer parken att vara 

synlig, men generellt vid en vågkraftspark är flera faktorer betydande för effekterna på 

landskapsbilden: 

 

• Storlek på park. 

• Avstånd till land och utsiktspunktens höjd över havet. 

• Bojarnas färg och höjd över havsnivån. 

• Ljusmarkering nattetid. 

• Väderlek och vågklimat (vågor >0,5 m minimerar synlighet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Bojar ute till havs med nästintill inga vågor 
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Hela Härmanö (Gullholmen) är skyddat enligt miljöbalken som ett riksintresse för 

kulturmiljövården för sin typiska skärgårdsmiljö för mellersta Bohuslän och tätbebyggda 

fiskelägen. Riksintresset ska skyddas mot ingrepp som kan skada kulturmiljön.  

 

Det som påverkar riksintresset är den befintliga kabeln från vågkraftsparken som går i land på 

ön. Denna påverkan kan anses som tämligen liten och inget som går emot intentionen med 

riksintresset (Riksantikvarieämbetet 2012).  

I den befintliga vågkraftsparkens närhet finns det endast en fornlämning enligt 

Riksantikvarieämbetet, ett förlist fartyg. Det förlista fartyget befinner sig ungefär 500 m söder 

om den nuvarande vågkraftsparken. Dessutom finns det två till skeppsvrak norr om det tänkta 

expansionsområdet. Bohusläns museum har även utfört en arkeologisk undersökning längs 

kabeldragningen på land på Härmanö och anser att kabeln inte påverkar några arkeologiska 

värden så länge den ligger ”fritt” på marken (Bohusläns museum 2005). 
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8 KONKURRERANDE INTRESSEN 
8.1 Boende, turism och friluftsliv 

Området kring Lysekil har en rik natur‐ och kulturmiljö. Kustområdet har en stor andel 

sommarboende, är av stor betydelse för turistnäringen och skyddas bl.a. av riksintresse för 

friluftsliv (naturstudier, båtsport, fiske och bad) och det rörliga friluftslivet. De 

fritidsaktiviteter som sker kommer att behöva ta hänsyn till parken i sin navigering. Det är 

önskvärt att det kommer att fortsätta att vara dykförbud i vågkraftsparken. Av säkerhetsskäl 

har bojarna i parken gul färg, i enlighet med IALA (se vidare 8.3). Den båttrafik som kommer 

att ske i samband med underhåll av parken innebär bara en marginell ökning i förhållande till 

övrig båttrafik i området. Däremot kommer sjösättning och upptag av vågkraftsverken 

innebära en ökning av aktivitet och en temporär störning i området, vilket sker relativt sällan. 

 

 

8.2 Fiskerinäring 

Västra Götalands län är Sveriges största fiskelän och en stor del av Sveriges fiskerinäring är 

knuten till västkusten. Fisket har under lång tid präglat kustsamhällena och har ännu idag stor 

betydelse för skärgårdsborna. Cirka 40 % av Sveriges runt 1800 licenserade yrkesfiskare finns 

i Västra Götaland, och de fiskebåtar som registrerats i länet landar ca 80 % av den totala 

fångsten längs Sveriges kuster (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2009). Fisket efter 

havskräfta har under senare tid fått stor ekonomisk betydelse för det kustnära fisket. Det 

förekommer inget kommersiellt fiske inom lokaliseringen för vågkraftsparken numera. I 

närheten ligger Koljefjorden, som är ett riksintresse för yrkesfisket (Fiskeriverket 2006). 

 

Det har i dagsläget förekommit att fiskeutrustning fastnat i vågkraftsaggregaten. Därav är det 

ej/inte lämpligt att bedriva någon fiskeverksamhet inom parken. Vi föreslår att det blir möjligt 

med temporärt fiskeförbud inom delar av parkområdet. Området är dock litet till ytan, relativt 

de områden som regelbundet fiskas längs västkusten, och restriktioner på fisket kan på längre 

sikt även medföra positiva effekter på beståndens utveckling, men gäller främst för större 

vågkraftsparker.  

 

 

8.3 Sjöfart 

Västkusten trafikeras av både handelsfartyg och fritidsbåtstrafik och det är viktigt att en park 

inte placeras i någon farled eller i den skyddszon utpekad av Sjöfartverket som benämns 

Säkra sjövägar. En farled finns i närheten av vågkraftsparksområdet. Fritidsbåtar rör sig till 

största delen inomskärs och förväntas därmed i mindre grad beröras av expansionens 

lokalisering. Det är dock bra för de båtar som rör sig inomskärs att parken fortsätter vara väl 

utmärkt, med de sjömärken som Sjöfartsverket har lagt ut. Eventuella nya behov av märkning 

och nödvändiga säkerhetsavstånd skall utarbetas i samarbete med Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen för parkens expansion, som stödjer sig på IALA Recommendation O139 – 

The Marking of Manmade Offshore Structures (IALA 2008). 

 

Vi är öppna för att det kan komma att bli nödvändigt att avlysa parken från dykning och 

restriktioner för sjöfart, beroende på vad Sjöfartsverket med flera anser behövligt, för att 

garantera utomståendes säkerhet, dock med undantag från projektets verksamhetsutövare. En 

riskanalys har gjorts för den kommersiella vågkraftsparken i Sotenäs som är under 

uppbyggnad. Enligt riskanalysen är den totala risken för en fartygsolycka orsakad av en 

vågkraftspark med över 400 bojar beräknad till en olycka per 160 år (Israelsson 2009). 
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8.4 Försvarsmakten 

Den nuvarande vågkraftsparken och expansion i väster av denna ligger utanför millitärt 

sjöövningsområde. Försvarsmaktens marina skjutområde är beläget ca 1 km väster om 

parkens nuvarande lokalisering och kommer avgränsas i väster av det vid en expansion. 

 

 

8.5 Natur‐ och bevarandeintressen 

Bohusläns unika kustområde är till stora 

delar skyddat genom ett riksintresse för 

naturvård enligt 3 kap. 6 § MB, i detta fall 

(NRO14062) Ramsvikslandet, Hållö, 

Kornö och Gåsö skärgård, som skyddar 

områdets speciella skärgårdsmiljöer. 

Dessutom skyddas kusten och en större del 

av havsbandet längs södra Bohuslän av 

riksintresse för högexploaterad kust enligt 

4 kap. MB. Större etableringar får endast 

komma till stånd där om det redan finns 

stora befintliga verksamheter eller om de 

inte påtaligt skadar områdets natur och 

kulturvärden. Delar av kusten är även 

skyddad genom naturreservat och Natura 

2000 ‐ områden enligt 7 kap. MB. 

Havsbaserade områdesskydd kommer 

troligtvis att bli ett mer frekvent inslag i 

kustbandet framöver. Vågkraftsparken är 

lokaliserad inom både Gullmarns och 

Härmanös naturreservat och Natura 2000-

område nära deras gränser. Utveckling och 

design av vår vågkraftsteknik har från 

början haft fokus på att minimera 

miljöpåverkan. Parken har liten visibilitet 

och är endast synlig från korta avstånd vid 

lugnt väder. Expansionsalternativet anses 

inte nämnvärt påverka de naturvärden som 

ligger inom detta skyddsvärda område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Vågkraftsaggregatet L12 som lyftas upp på 

pråmen inför sjösättning våren 2013. 
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9 ETT SYSTEMANALYTISKT ANGREPPSÄTT 

Effekter och konsekvenser som uppkommer vid en vågkraftparks etablering är länkade till 

varandra i dynamiska och komplexa samband. Dessa kopplingar är viktiga att klarlägga och 

identifiera för att öka förståelsen av samband på en högre skalnivå. Därför är ett 

systemanalytiskt angreppssätt viktigt för en holistisk förståelse av ett system och dess 

beteende (Haraldsson, 2005).  

 

Vad är ett CLD?  

Ett CLD (Causal Loop Diagram) är ett verktyg för att kommunicera och visualisera hur 

sammankopplade variabler påverkar varandra på sätt som annars kan vara svåra att identifiera. 

Ett CLD består av variabler som länkas till varandra genom pilar där förändringens riktning 

anges med ett plus eller ett minus. Ett plus betyder att en förändring sker i samma riktning, 

exempelvis ökad befolkning leder till fler dödsfall, alternativt, minskad befolkning leder till 

färre dödsfall, se figur 26. Ett minus betyder att en förändring sker i motsatt riktning, 

exempelvis fler dödsfall leder till minskad befolkning, alternativt, färre dödsfall leder till ökad 

befolkning, se figur 26.  

 

Den vänstra loopen, markerad med bokstaven R i, se figur 26, är en förstärkande (reinforcing) 

loop. Detta innebär en konstant ökning eller minskning av beteendet som visas. Den högra 

loopen, markerad med bokstaven B är en balanserande (balancing) loop. Detta innebär att den 

initiala ökningen eller minskningen avtar och balanseras ut. 

 
Figur 26. Enkelt CLD över befolkningsdynamik: fler födslar leder till ökad befolkning, ökad 

befolkning leder till fler dödsfall, fler dödsfall leder till minskad befolkning och minskad 

befolkning leder till färre födslar. 

 

En helhetsbild av expansion av vågkraft 

Syftet med modellen i figur 27 är att visa hur de olika effekterna och konsekvenserna är 

dynamiskt interrelaterade, samt hur dessa påverkas av en expansion av vågkraft. För att göra 

modellen överskådlig har den lagts på en övergripande nivå och för att förenkla modellen 

ytterligare har lokala, regionala och nationella miljömål inkluderats i en variabel. Det finns 

ytterligare faktorer som styr behovet av en expansion av vågkraft, men dessa har exkluderats 

ur modellen eftersom de inte är centrala för att visa på dynamiken i systemet.  

 

Modellen visar en helhetsbild av de viktigaste sambanden, men dock inte sambandens styrka 

och omfattning och bör analyseras i relation till övriga bedömningar i enskilda områden. 

 

Figur 27 innehåller tre grundläggande loopar som benämns i figuren med B1, R1 och R2. 

Detta är det som styr huruvida det är möjligt att expandera vågkraften. Den balanserande 

loppen B1 visar att ju mer Expansion av vågkraft desto mer Ny hårdbotten och hårda ytor 

vilket leder till mindre Tillgänglig mjukbotten för vågkraft som gör att det finns mindre 

områden att bygga ut vågkraften på. Den förstärkande loopen R1 visar att ju mera Expansion 

av vågkraft desto mindre Behov av fossila bränslen får vi då vi kan använda förnybar 

Födslar Befolkning Dödsfall
+

-

+

+
R B
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elektricitet från vågkraften istället. Mindre Behov av fossila bränslen leder till desto mer 

Möjlighet att uppnå miljömål för att sedan göra att man vill investera mera i den fungerande 

tekniken och det blir då mer Investering i vågkraft för att på så sätt tillslut öka expansionen 

igen. På liknande sätt som R1, förstärker R2 effekten av en Expansion av vågkraft genom att 

gå via Forskning på vågkraft och sedan till Investering i vågkraft den också. De större 

looparna slutar i mer eller mindre Möjlighet att uppnå miljömål. Genom att få en ökad 

sysselsättning inom turistnäringen och vågkraften kommer regionens attraktivitet att öka, 

vilket den även gör genom ett förbättrat friluftsliv om det blir mer sportfiske. Attraktiviteten 

ökar också av att bli sammankopplad med ett forskningsprojekt i framkant som förbättrar 

stadens anseende. 
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Figur 27. CLD på 

påverkan från en 

expansion av 

vågkraft. De svarta 

pilarna visar 

påverkan på 

vågkraften direkt. 

Pilarna som är 

orange visar det 

som berör marina 

organismer, medan 

de blå visar 

effekterna på 

regionen. 
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10 UTFORMNING AV MKB OCH 

TILLSTÅND 
Syftet med detta samrådsförfarande är att 

identifiera och diskutera projektets påverkan 

på omgivningen samt att skapa ett underlag till 

den MKB som medföljer tillståndsansökan 

enligt 11 kap. MB. Ansökan kommer att gälla 

en vågkraftpark inklusive kabeldragning 

belägen i den yttre skärgården i allmänt vatten 

i Lysekils och Orust kommuner, i Bohuslän. 

Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Västra 

Götaland men kommer att prövas av Mark och 

Miljödomstolen i Vänersborg. 

 

 

10.1 Tillstånd 

Tillståndsprövning av vattenverksamhet är 

kopplad till ett antal bestämmelser i 

miljöbalken. Vissa grundläggande krav i 

miljöbalken, så som de allmänna 

hänsynsreglerna och bestämmelser för 

hushållning med mark och vatten (2‐5 kap. 

MB), ska alltid följas. Dessutom skall 

verksamheten vara samhällsekonomiskt 

motiverad för att miljödomstolen skall ge 

tillstånd. En vattenverksamhet skall även 

utföras så att den inte försvårar för framtida 

verksamheter som främjar allmänna och 

enskilda ändamål av vikt. 

Verksamhetsutövaren är också skyldig att 

iaktta de villkor och förelägganden för att 

skydda fisket samt vidta de åtgärder som krävs 

för att inte skada områdets fisk, kräft‐ och 

blötdjur. Bedöms vattenverksamheten tillåtlig 

enligt dessa regler skall en prövning även 

göras huruvida verksamhetsutövaren samrått 

och redogjort för verksamhetens 

miljökonsekvenser i den utsträckning som 

krävs enligt 6 kap. MB, se stycke 9.2. För en 

beskrivning av ärendegången i planering och 

tillståndsprövning, se figur 28 till höger. 

 

Vu kontaktar lst och upprättar ett

underlag för samråd

Inledande samråd med lst, myndigheter

och enskilda som kan bli särskilt berörda

Vu redovisar de inledande samråden. Lst

fattar beslut om betydande miljöpåverkan

Ja Nej

Vu fortsätter samrådet med

en utökad krets

Lst beslutar om samrådet är

tillräckligt. Vu upprättar en

"liten" MKB

Vu upprättar en "stor"

MKB

Vu skickar in ansökan och MKB till Mark och

Miljödomstolen (MMD)

MMD begär in ev. kompletteringar och kungör

ansökan och MKB

MMD godkänner MKB och avkunnar
dom

MMD kungör beslutet

Ev. överklagande prövas av Mark och
Miljööverdomstolen och vidare till Högsta

domstolen

Tillståndet vinner laga kraft och

verksamheten genomförs

Kontroll och uppföljning av
verksamheten sker av Lst

Figur 28. Ärendegång för vågkraft enligt 

miljöbalken. 
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10.2 Plan för MKB 

MKB‐processen följer 6 kap. MB vars syfte är att möjliggöra en samlad bedömning av 

projektets påverkan bl.a. genom att identifiera och beskriva direkta, indirekta och kumulativa 

effekter samt hushållning av naturresurser för verksamheten. Efter denna samrådsprocess 

kommer en MKB att tas fram, förslag på rubriker till detta visas nedan. Dokumentet kommer 

att utarbetas med hjälp av de synpunkter som framkommit under samråden i ett samarbete 

mellan verksamhetsutövaren, myndigheter, länsstyrelse, kommun, allmänhet och berörda 

organisationer. 

 

Förslag till rubriker i MKB - dokument 

Administrativa uppgifter 

Icke teknisk sammanfattning 

Inledning 

Begränsningar 

Bakgrund och förutsättningar 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Lagrum och bedömningsgrunder 

Syfte 

Verksamhetens omfattning och utformning 

Teknisk beskrivning 

Produktion 

Vågkrafttekniken 

Sjökabel, landkabel och anslutning 

Kabeldragning 

Sjösättning 

Driftfas 

Transporter 

Avveckling 

Alternativ 

Lokalisering 

Nollalternativ 

Kabeldragningsalternativ 

Miljöpåverkan driftfas 

Särskilda intressen/riksintressen 

 

 

Naturvård 

Naturresurser och miljö 

Områdesnyttjande 

Hushållning med resurser 

Hälsa och säkerhet 

Indirekta, kumulativa effekter 

Miljöpåverkan kabel 

Miljöpåverkan sjösättning/avveckling 

Åtgärder för att minska påverkan 

Naturvård 

Naturresurser 

Områdesnyttjande 

Hushållning med resurser 

Kunskapsluckor och osäkerheter 

Planerad framtida forskning 

Analys 

Diskussion 

Slutsats 

Samlad bedömning 

Uppföljning och kontrollprogram 

Bilagor 
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Bilaga 1. 
 

Tabell 3. Befintliga tillstånd för Lysekilsprojektet –Uppsala universitet, 2011-12-15 

Datum UU ansökan Kompletteringar Beslut/tillstånd Slutdatum 

2003-06-11 Rådighet 

Vågkraftspark samt 

kabelsträckning 

  Kammarkollegiet 

Dnr 22-4379-03 

2003-06-13 

Inget angivet 

2003-07-31 Vågkraftpark, 

anmälan för 10 

generatorer samt 30 

biologibojar  

Lst kompl. begäran 

2003-08-22,  

Dnr 551-53621-2003 

UU kompl: 2003-09-

05 samt 2004-02-17 

Lst beslut 2004-06-

24. Dnr 535-33917-

2003 

2014-12-31 

2004-02-17 Vågmätningsboj   Lst beslut 2004-04-

02, Dnr 535-11866-

2004 

2014-04-30 

2004-12-21 Sjökabel Lst beslut om kompl, 

2005-02-10,  

Dnr 535-68222-2004  

UU kompl. samt 

remisskommentarer 

2005-03-22 

Lst beslut 2005-05-

24, Dnr 535-68622-

2004 

Inget angivet 

Strandskydd? 

2005-09-13 Strandskyddsdispens 

samt dispens enligt 

naturreservat för 

friggebod på 

Härmanö 2:197 

  Lst beslut/ delgivning 

2005-10-05, Dnr 521-

48972-2005 

Lst dispens 2008-05-

19, Dnr 521-43368-

2005 för utbyggnad 

av bod till 15 m2 

Inget angivet 

2005-11-18 Markupplåtelse/ 

arrende för 

Friggebod till Orust 

Kommun, Avtal om 

lägenhetsarrende 

  Tillstånd upplåtelse 

Orust Kommun, 

2007-02-12 

Inget angivet – 

årlig förlängning 

tills uppsägelse 

2005-12-22 Ansökan om bygglov 

till Orust kommun, 

för uppförande av 

friggebod/mottagar- 

station på Härmanö,  

  Bygglov, Orust 

Kommun, 2006-01-

16, Dnr 2005/601 

200 

Inget angivet 

2006-10-25 Bygglov 

fackverksmast, 

Klammerskären 

  Beslut Lysekils 

Kommun 2006-11-

16,  

Dnr 06/B0533 

2014-12-31 

2006-01-24 Ankringsförbud, vid 

kabelsträckning samt 

parkområde 

  Lst beslut 2006-03-

29, Dnr 258-6007-

2006 

2013-12-31 

2006-10-12 Strandskyddsdispens 

Fackverksmast 

  Lst beslut/ 

delgivning 2007-03-

21, Dnr 521-76570-

2006 

Inget angivet 
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2006-10-12 Tillstånd för bruk av 

övervakningskamera 

Lst begäran om 

komplettering, 2006-

10-25, Dnr 211-76560-

2006 

UU kompl. ansökan, 

2006-11-13 

Lst beslut  

2007-02-02, Dnr 211-

76560-2006 

2013-12-31 

2007-12-13 Anmälan 

undervattensställverk 

samt dispens för 

Strandskydd 

  Lst beslut 

2008-03-03, Dnr 535-

107285-2007, 

Strandskydd, Dnr 

521-010200-2008 

2014-12-31 
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Synpunkter från samråd inför den kommersiella vågkraftsparken vid Sotenäs. 

 

Länsstyrelsen meddelade i beslutet om BMP (betydande miljöpåverkan) att följande aspekter 

är särskilt viktiga att behandla i en MKB: 

• När anläggningsarbetena skall utföras. 

• Vilka skadeförebyggande åtgärder som kommer att vidtas. 

• Eventuell påverkan på närliggande naturreservat och Natura 2000‐ områden.  

• Positiva och negativa effekter på det marina livet.  

• Risker för sjöfarten, påsegling och bojar som sliter sig. 

• Vad som händer med bojarna vid kraftig isläggning/islossning.  

• Bottenfundamentens utformning; om de kan utgöra nya uppväxtplatser för kräft‐ och 

skaldjur.  

• Om ljud från anläggningen kan påverka fisklek i området genom att antingen attrahera eller 

skrämma lekmogen fisk.  

• Hur problematiken med påväxt på bojarna skall lösas.  

• Hur verksamheten skall avvecklas och vilka återställningsåtgärder som kommer att krävas.  

• Hur vågkraftverken inverkar på stranderosion och vattenrörelser i området.  

 

Sjöfartsverket: 

• En riskanalys för sjöfarten är ett krav.  

• Området kan behöva sjöövervakning under sjösättningen. 

• Parken kommer att behöva avlysas för icke behörig trafik. 

 

 

 

Lysekil kommun: 

• Kommunen anser att den planerade parken inte kräver detaljplan, däremot kan bygglov 

krävas.  

• Anser att fiskenäringen är viktig och bör tas hänsyn till. 

 

Fiskerinäringen: 

• Bedömer inte att burfiske eller trålning i parken är möjlig. 

• Anser att parken bör komprimeras så långt möjligt. 

• Ser inte att reveffekten är tillräckligt utredd, ville veta vad som händer på längre sikt.  

 

Fiskeriverket: 

• Ser positivt på att Seabased börjar med att testa komponenterna tillsammans med biologiska 

undersökningar. Dessa tester kommer att fortsätta, det har varit väldigt lyckade. 

• Hårdbotten v.s. mjukbotten gällande fisket/fisken och den bästa lokaliseringen Anser att 

hårdbotten är en bristvara.  

 

Skriftliga yttranden 

Skriftliga samrådsyttranden som mottagits fram till 31 augusti 2007. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU): 

• SGU bedömer att en liknande anläggnings påverkan på de geologiska förhållandena som 

liten under utläggnings‐ och upptagningsskedena och som i det närmaste obefintlig under 

driftskedet.  
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• Anläggningens påverkan på bottenströmmar och dämpning av vågkraften kommer sannolikt 

inte att ha någon märkbar effekt på erosions/sedimentationsförhållandena i området.  

 

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ): 

• RAÄ anser att påverkan på landskapsbilden från vågkraft från kulturmiljövårdens synpunkt 

är minimal.  

 

Kustbevakningen: 

• Aviserar att en stor vågkraftpark skulle kunna försvåra saneringsarbetet till sjöss vid ett 

större oljeutsläpp. Bojarna kan bli kontaminerade av olja och kan då komma att behöva tas 

iland för rengöring 

• Bojarna skulle i vissa fall kunna försvåra radarövervakning som kustbevakningen utför i 

samband med kontroll av havsfisket. 

• Inget av de problem som nämns ovan överstiger dock intresset av att utföra provet, men 

Kustbevakningen förutsätter att de får möjlighet att yttra sig under kommande utvärderingar.  

 

Naturvårdsverket: 

Naturvårdsverket vill att det redovisas följande i kommande MKB: 

• När anläggningsarbetena skall utföras.  

• Noggrann beskrivning av eventuell påverkan på värdefulla naturområden (Naturreservat, 

Natura2000, viktiga reproduktions‐ och födosöksområden för fisk och fågelskyddsområden). 

• Redovisning av hur reveffekter och buller (vid installation och drift) förväntas påverka 

miljön.  
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Figur 29. Karta över den planerade expansionen av vågkraftsparken 
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