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Sjöfart och fiske har länge haft havet nästan för sig själva. 

Men på senare år har fler näringar visat intresse för att använ-

da havet. Medan sjöfart och fiske regleras med breda pensel-

drag, behöver energiutvinning, vattenbruk och sandutvinning 

söka miljötillstånd för varje enskilt projekt. Med havsplanering 

finns nu möjlighet att planera för alla anspråk på en gång.

Sjöfarten är helt nödvändig för Sveriges export och 

import, men har också en betydande påverkan på miljön. 

Sjöfartens nyttjande av havet kan ibland också vara ett 

hinder för andra verksamheter, såsom energiutvinning till 

havs. I havsplaneringen kan det bli aktuellt att prioritera 

andra intressen i vissa områden som idag domineras av 

sjöfart. Samtidigt kan sjöfartens framkomlighet säkras för 

framtiden. Med den havsplanering som nu införs ly�s alla 

sektorsanspråk upp på samma bord. Därmed kan priorite-

ringar göras utifrån ett brett perspektiv och med hänsyn 

till samlade ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. 

Genom smart övergripande lokalisering kan miljöbelast-

ningen från sjöfart och andra verksamheter minska.

Planer för alla havsområden 

Havsplanering är att ta fram planer i form av kartor 

och beskrivningar som visar hur sjöfart, fiske, försvar, 

energi utvinning, turism och friluftsliv samt skydd av 

marina miljöer ska prioriteras i havet. Motsvarande 

rumsliga planering har länge pågått på land. Just nu är 

havsplaneringen i full gång och Havs- och vattenmyn-

digheten ansvarar för att ta fram planförslag. Tre statliga 

havsplaner arbetas fram för Bottniska viken, Östersjön 

respektive Västerhavet. Planerna omfattar alla havsom-

råden bortom en nautisk mil från baslinjen och ut till 

och med svensk ekonomisk zon. Senast år 2021 ska reger-

ingen besluta om de tre statliga havsplanerna. Parallellt 

havsplanerar våra grannländer i sina vatten och Sveriges 

kommuner planerar de kustnära vattnen, det vill säga 

i svenskt territorialvatten inom tolv nautiska mil från 

baslinjen (se karta på denna sida). I en överlappande zon 

sker alltså både statlig och kommunal havsplanering och 

här måste lokala och nationella mål pusslas ihop på ett 

bra sätt. Samråd och dialog blir avgörande.

Havsplanerna ska vara vägledande för beslut som rör 

planering, miljötillstånd och internationella överenskom-

melser. Målet är att skapa tydlighet och framförhållning 

så att alla vet vilka verksamheter eller intressen som pri-

oriteras på nationell nivå i olika områden. Detta gynnar  

utvecklingen av maritima näringar i ett hav där behovet 

av plats ständigt ökar. Det ger också möjlighet att ta ett 

helhetsgrepp i fråga om miljöhänsyn. Enligt lagsti�-

ningen ska havsplanerna baseras på en ekosystemansats. 

Det innebär att omfattande samråd krävs mellan repre-

sentanter för olika intressen. Men det betyder också att 

planerna måste verka för att ekosystemen används utan att 

dess gränser överskrids och att resurserna fördelas rättvist 

ur ett socialt perspektiv. 

Ruttplanering den stora vinsten

Dagens sjöfart står inför miljömässiga utmaningar med 

sina omfattande utsläpp till lu� och vatten. E%ekterna 

av lu�burna föroreningar kan endast i liten grad reduce-

ras genom havsplanering och förändrade fartygsrutter. 

Däremot spelar fartygens rutter en stor roll för vilka skador 

Havsplanering kan minska kon$ikter 
och främja helhetssyn på miljön 

Kartan visar de tre nationella havsplanernas geogra�ska utbred-
ning. Plan områdena sträcker sig från 1 nautisk mil (nm) utanför 
baslinjen till och med svensk ekonomisk zon. I kustnära vatten sker 
kommunal havsplanering. KÄLLA :  HAVS -  OCH  VATTENMYNDIGHETEN
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som uppstår av fartygens utsläpp till vatten. Ett exempel 

är sjöfartens operationella oljeutsläpp som visat sig orsaka 

mycket stor dödlighet bland hotade alfåglar vid utsjöban-

karna i centrala Östersjön. Operationella olje utsläpp är 

mindre utsläpp av olja orsakat av till exempel slangbrott, 

däckspolning eller illegal tankrengöring. Årligen upp-

täcker kustbevakningen något hundratal utsläpp i svenska 

vatten och dess skadeverkan är stor i vissa områden. 

 En del av lösningen på detta problem kan vara att leda 

om fartygstra'k förbi känsliga och skyddade områden 

vilket föreslås som ett av två alternativ i det tidiga utkast 

på havsplan som tagits fram för Östersjön (se karta på 

denna sida). I det andra alternativet går tra'ken som idag.

Undervattensbuller från fartyg är ett annat problem där 

justering av rutter kan komma i fråga för att minska e%ek-

ter på djurlivet. Aktuell forskning tyder nämligen på att 

buller från sjöfart kan minska överlevnad och reproduk-

tion hos tumlare och 'sk.

I havsplanerna ska den sammanlagda miljöpåverkan 

beaktas och fartygstra'k kan alltså i likhet med andra 

verksamheter komma att ledas bort från områden där den 

är särskilt skadlig för miljön. Vid eventuella om*yttningar 

av tra'k måste konsekvensutredningar göras. I vissa fall 

kan det till och med visa sig att längre fartygsrutter på 

djupare vatten är mer bränslee%ektiva än de kortare rutter 

som används idag. När fartyg färdas på grunt vatten ökar 

motståndet genom vattnet och bränsleförbrukningen 

höjs. Modeller för bränsleoptimering kan hjälpa till att ta 

fram alternativ med många vinnare. Ett exempel är den 

möjliga justeringen av rutter kring bankarna i centrala 

Östersjön, där sjöfarten kan hänvisas till en rutt söder om 

banken för att minska skador på alfågel och störning av 

tumlare. En utredning visar att en sådan ruttförändring 

tack vare djupskillnaderna kan göras utan att avsevärt öka 

bränsleförbrukningen, dock med en något längre restid. 

Resultaten tyder också på att den alternativa rutten skulle 

minska olycksrisken vilket är bra ur både miljö- och 

säkerhetsaspekt.

Minskad risk för konflikter

Havsplanerna skapar förutsägbarhet som undanröjer kon-

*ikter mellan sjöfart och andra intressen. För sjöfart är 

havsplaneringen främjande genom att rutter och ankrings-

områden hålls fria från hinder i framtiden. Detta är viktigt 

e�ersom framtida sjöfartsintressen annars kan äventyras 

av andra expanderande sektorer som behöver plats. Under 

havsplaneringsprocessen har sjöfartsmyndig heterna 

Tra'kverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen sär-

skilt framfört vikten av att planerna inte får hämma sjö-

fartens framkomlighet eller sjösäkerhet. 

För en effektiv och hållbar sjöfart

Havsplanerna kommer inte vara direkt styrande för sjöfar-

ten. FN:s havsrättskonvention sätter ramarna för handels-

sjöfartens rättigheter och skyldigheter. Det ska alltid gå att 

på ett oskadligt sätt passera förbi andra länders havsom-

råden. Det krävs därför internationellt samarbete inom 

bland annat Helcom och IMO för att verkligen förändra 

fartygrörelserna ute till havs. I havsplanerna anges vilka 

ytor som Sverige prioriterar för sjöfart och vilka områden 

vi anser att sjöfarten bör undvika. När planerna väl är beslu-

tade ska regering och myndigheter arbeta för att uppfylla 

dem. Sveriges och andra länders havsplaner kan därmed 

vara vägledande i det internationella arbetet inom Helcom 

och IMO kring tra'ksepareringssystem och förbudsområ-

den för sjöfart. Med tiden kan havsplanerna också vävas in 

i de system för dynamisk ruttoptimering och Sea Tra+c 

Management, STM, som är under utveckling inom sjöfarten. 

text: linus hammar och kjell larsson

Utdrag från diskussionsunderlag till na-
tionell havsplan för Östersjön. Mörkgrå 
fält indikerar havsområde med använd-
ning sjöfart. I detta förslag finns inget 
användningsområde för sjöfart alldeles 
söder om Gotland, där tät fartygstrafik 
går idag. Denna sjöfart hänvisas genom 
detta planförslag att ta rutten väster om 
Gotland eller längre söder om Gotland. 
Övriga användningsområden i bilden 
är yrkesfiske (streckade fält), kustvärden 
(orange linje), försvarsintressen (F), 
energi utvinning (EN), prioritetsområde 
natur (N1), hänsynsområde natur (N2) 
samt allmän användning (A). 
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