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Abstract  

I detta arbete undersöks om det finns möjligheter att etablera vågkraft inom Sveriges 

ekonomiska zon och hur det påverkar svensk sjöfartsnäring.  

Arbetet analyserar hur vågkraftparker kan påverka sjöfarten i svenska farvatten.   

Studien ser till möjliga framtida platser för vågkraftsparker genom att ha undersökt vågbilden 

runt den svenska kusten. Arbetet baseras på data från två huvudkällor Sjöfartsverkets AIS-

databas och SMHI. Dessa data analyseras kvalitativt.  

Hänsyn har även tagits till andra källor för att få en bra överblick i resultatet, där ibland 

sjömärkning och regler för att etablera vågkraftsparker.  

Vågkraftsparken utanför Smögen i Sotenäs kommun används i undersökningen eftersom det 

är Sveriges enda vågkraftpark och den första kommersiella vågkraftsparken i världen.  

Slutsatsen är att det kan vara svårt att hitta passande områden som fungerar för både sjöfart 

och vågkraft eftersom Östersjön, Skagerak och Kattegatt är hårt trafikerade hav.  

Nyckelord: 
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Abstract 

The study delves into whether there are opportunities to establish wave power in Sweden’s 

economic zone and how it affects the Swedish shipping industry. 

The study looks at possible future sites for wave power parks by examining the wave height 

around the Swedish coast. 

 

The study is based on data from two main sources, the AIS database from the Swedish 

maritime administration and SMHI (Swedish meteorological and hydrological institute). This 

data is analyzed qualitatively. 

For a better overview, the study had to consider other sources that may affect the decision of 

wave power parks. Such as navigational markers and rules for establishing a wave power 

park.   

The wave power park outside Smögen in Sotenäs municipality has been taken under 

consideration during the study as it is the first commercial wave power park in the world and 

Sweden’s only wave power park. The study is a consequence analysis between wave power 

parks and shipping in Swedish waters.  

The conclusion of the study is that the Baltic Sea, Skagerak and Kattegat are busy seas. 

Finding suitable sites that works for shipping and wave power could generate disputes. 

 

Keywords: Wave Power Park, Wave power, wave height 
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Förord 

För ett par år sedan satt jag och läste en artikel angående ett svenskt företag som tagit fram en 

vågkraftsprototyp. Det speciella med denna prototyp var att den var anpassad för svenska 

väderförhållanden d.v.s. en lägre våghöjd. Jag läste detta i samband med att jag hade börjat på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Jag började fundera på vart det var tänkt att etablera dessa parker. 

Det är ju redan trångt i östersjön med bl.a. vindkraftparker och sjöfart. Det var på detta viset 

idén till mitt examensarbete uppkom. 

Vågkraft relativt outvecklat om man jämför med vindkraft. Energin i vågor är något som borde 

tämjas och förhoppningsvis finns det lösningar och svar i framtiden.  

 

Det har varit roligt och givande att skriva detta arbete. Mitt intresse för vågkraft har ökat. Jag 

tror och hoppas att utvecklingen av vågkraft kommer fortsätta i samma takt. Under arbetets 

gång har det hänt mycket med vågkraft, nya finansiärer och bestämmelser.  

 

Det ska bli intressant att fortsätta följa utvecklingen av vågkraft i och med den nya 

lagstiftningen för havsplaneringen i svenska kommuner som träder i kraft 2013. 
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Ordlista 

 
Twh – Terawattimme 

Signifikanta våghöjden – Våghöjden är det vertikala avståndet mellan vågdal och vågtopp, 

det vill säga dubbla amplituden. Våghöjden anges i allmänhet i termer av den signifikanta 

våghöjden, medelvärdet på den högsta tredjedel av vågorna. 

SMHI - Sveriges meterologiska och hydrologiska institut 

AIS - Automatic Identification Systems 

HELCOM – Helsingforskonventionen, det styrande organet i ”Konventionen om skydd av 

Östersjöområdets marina miljö.    

IMO – International Maritime Organisation, ett FN-organ. 

SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea är en internationell 

konvention för säkerhet för människoliv till sjöss. 

IALA – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.   
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1 Studie 

1.1 Bakgrund 

Det talas ofta om olika sätt att ta fram förnybar energi, oavsett om det är vindkraft, solkraft 

eller vattenkraft är dessa ständigt i utveckling och förbättring. 

Energi kan inte skapas eller förstöras. Solens energi omvandlas via vår atmosfär till vindar 

som i sin tur skapar vågor. Vågornas energitäthet är tio gånger kraftigare än vinden och 

hundra gånger kraftigare än den ursprungliga solenergin. På grund av detta är potentialen för 

vågkraft stor. Energin från vågkraft i världen uppskattas att vara mellan 10 000 – 15 000 

TWh. (Energimyndigheten, 2010)                                                                                                       

En stor del av jordens energibehov skulle teoretiskt kunna täckas av energi från vågkraft. Den 

energin motsvarar i penningvärde ungefär femhundra miljarder euro per år. För enskilda 

länder kan energitillförseln genom vågkraft vara större. Länder som t.ex. Portugal, England 

och Norge, där kusten är lång och våghöjden är relativt hög. Ligger långt fram i utvecklingen 

av vågkraftsprototyper. Vågkraft är fortfarande ett av de minst utvecklade områdena inom 

förnybar energi. Samtidigt som priset på fossila bränslen stiger, utvecklas vågkraften och blir 

mer konkurrenskraftig gentemot andra energikällor. (VINNOVA Analys, 2009) 

Användandet av vågkraft kan ske till havs (offshore), nära land, eller där vågorna möter land. 

Inom offshore finns den största energipotentialen eftersom våghöjden och energin i vågorna 

är som störst där. Däremot ökar kostnaderna för att installera och koppla in enheterna till 

landnätet ju längre ut från kusten man kommer. Närmare kusten blir vågenergin mindre men 

detta kompenseras av bättre möjligheter att underhålla och installera vågkrafts-utrustningen. 

(Gordon, 2011) 

Svenska företag är väl representerande inom vågenergi. ABB arbetar t.ex. som 

underleverantör till olika prototyper. De har även möjlighet att förse tillverkarna med 

kringutrustning. Vattenfall och Energimyndigheten är stora finansiärer för utveckling och 

forskning till vågkraft. Svensk forskning håller hög internationell klass.  

1.2 Syfte 

Målet med undersökningen är att ta reda på hur vågkraftsparker runt Sveriges kust kan 

påverka sjöfarten i svenska farvatten.  
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1.3 Frågeställning 

• Finns det farleder i svenska farvatten som hamnar i konflikt med möjliga 

vågkraftsområden? 

• Vilka regler gäller för utmärkning av vågkraftsparker? 

1.4 Avgränsningar 

Då denna fråga även kan diskuteras internationellt så begränsas arbetet till Sveriges gränser. 

Studien utesluter även miljöpåverkan samt möjliga konflikter med djurlivet runt 

vågkraftsparker. Det finns många olika prototyper för att omvandla vågenergin till elenergi. 

Detta arbete begränsas till de prototyper som är anpassade för svenska väderförhållanden och 

dessutom kräver en större yta, liknande de vindkraftsparker som är belägna runt Sveriges kust.  

1.5 Vågkraft 

Vågkraftlösningarna är än så länge få på marknaden och lösningarna kan skilja sig mycket 

från varandra. Det främsta skälet till detta är tekniska svårigheter samtidigt som det finns 

alternativa, mer lönsamma energikällor. (VINNOVA Analys, 2009) 

I Sverige finns det även tillverkare av prototyper inom vågkraft. Det ledande företaget i 

Sverige är Seabased AB. Seabased AB använder sig av en prototyp vars generator är placerad 

på havsbotten. Det innebär att generatorn är betydligt bättre skyddad emot extrema 

väderförhållanden. Genom denna prototyp har Seabased AB minskat problemen som uppstår 

till följd av varierande våghöjd och vågriktning samt lägre vågenergi. Detta gör den bättre 

anpassade för svenska kustförhållanden. Deras prototyp är intressant sedd från ett 

energiproduktionsperspektiv först vid ett årsmedelvärde på våghöjden av en meter.     

Seabased AB har en nära koppling till Uppsala universitet och flera av utvecklarna har ett 

förflutet inom ABB. Aktörer som Energimyndigheten och Fortum har gått in som stora 

finansiärer för utvecklingen av Seabased AB prototyp. (Seabased AB, 2012)  

1.5.1 Vågobservationer  

Undersökningen baseras på statistiska data gjorda av SMHI under en längre tidsperiod. 

Genom att se till en längre tidsperiod, får man ett mer tillförlitligt resultat i tabellen som visar 

månadsmedelvärdet av signifikant våghöjd. Sammantaget över samtliga mätstationer är maj, 

juni och juli månaderna med lägst signifikant våghöjd.  
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Utanför Sveriges kust har vågmätningar utförts av SMHI sedan 1978. Till en början användes 

enklare metoder med hjälp av bojar som placerades kustnära då dessa behövde 

strömförsörjning. Dessa bojar mätte bara vågornas höjd och periodtid. Idag används bojar 

som kan placeras i stort sett var som helst och de mäter även vågornas riktning (SMHI, 2009).                                                                             

Observationerna som utförts av SMHI kan även användas för att bestämma var 

vågförhållandena i svenska farvatten är som bäst för att utnyttja vågorna för att generera el. 

Våghöjden är avståndet mellan vågtoppen och vågdal i meter. Våghöjden som kommer med i 

SMHI:s rapporter kallas signifikanta våghöjden. Det innebär att vågornas höjd som uppmätts 

under en tjugo-minuters-period beräknas genom att med hjälp av de största vågorna beräkna 

ut ett medelvärde av våghöjden (Hammarklint & Torbjörn, 2010). 

1.5.2 SWAN 

SMHI använder sig ut av en matematisk modell, SWAN. Denna modell tar hänsyn till bland 

annat vindstyrka, vindriktning och havsdjup. Med hjälp av detta räknas vågornas signifikanta 

våghöjd ut. Detta sker fyra gånger om dygnet och presenteras i en fyrtioåtta-timmars prognos. 

Enligt SMHI har kontinuerlig validering av SWAN:s vågmodeller skett med hjälp av vågbojar 

runt Sveriges kust. Genom denna validering har SMHI kommit fram till att SWAN:s data är 

användbara för att fastställa oceanografiska prognoser. SWAN-modellen kan beräkna 

vågmodeller runt Sveriges kust och dessutom beräkna historiska vågmodeller          

(Hammarklint & Torbjörn, 2010). 

År 2010 gjorde HELCOM en undersökning som gällde vågklimatet i Östersjön. Med hjälp av 

de meteorologiska instituten i Finland, Sverige och Tyskland, tog de fram statistik för hela 

Östersjön över ett helt år, sammalagt från åtta stycken vågbojar. Gemensamt för alla åtta 

bojarna i undersökningen var att våghöjden är som minst över sommarmånaderna juni, juli 

och augusti. Bäst vågkvalité var det vid bojen utanför Väderöarna i Skagerak.  HELCOM, 

arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön och har ett samarbete med samtliga 

länder som har kust till Östersjön (Petterson, Lindow, & Dieter, 2011). 

1.5.3 Automatic Identification Systems 

AIS är ett system som används ombord på dagens fartyg. Genom att utnyttja 

transponderutrustningen ombord skickar man ut information till andra fartyg samt 

landbaserade stationer, informationen består av position, nuvarande kurs och fart. Den kan 

även innehålla vad för typ av fartyg, nästa hamn och storlek på fartyg. (Sjöfartsverket, 2011)  
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2001 beslutade IMO att alla fartyg som är större än 300 bruttoton och följer SOLAS-

konventionen måste tillämpa systemet AIS ombord. Sedan 1 juli 2005 har hela Östersjön varit 

övervakat av det landbaserade AIS-nätverket. Det gör Östersjön till det första hav i världen 

där all handelstrafik är övervakad. (Sjöfartsverket, 26 januari 2012) Enligt HELCOM AIS är 

det alltid minst tvåtusen fartyg i Östersjön och under en månad trafikerar mellan 3500 till 

5000 fartyg Östersjön. Detta gör Östersjön till en ut av världens mest hårdtrafikerade 

områden, c:a 15 % av världens lasthantering till sjöss sker här. (HELCOM, 2009)                 

I och med att handelssjöfarten ökar i Östersjön och att utvecklingen av förnybar energi 

fortsätter, finns det risk för att framtida intressekonflikter kan uppstå mellan dessa två 

områden. Med hjälp av fakta från institutioner verksamma inom vågkraft och fartygstrafik, är 

förhoppningen att kunna utnyttja denna information, för att påvisa möjliga konfliktzoner 

mellan vågförhållanden, optimala för vågenergi-användning och fartyg som vanligtvis lägger 

sina rutter igenom detta område.   
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2 Metod 

Undersökningen baseras på data från två huvudkällor, Sjöfartsverkets AIS-databas och SMHI.  

Dessa data analyseras kvalitativt, eftersom studien tittar på totalsituationen där helhetsbilden 

kan ge ökad förståelse för sammanhang och processer (Holme, I.M., Solvang, B.K. 1997).  

Genom att ta vågdata och se på den signifikanta våghöjden som beskrivs i studien. Därefter 

utesluta vissa områden där vågförhållandena är för dåliga för att etablera vågkraftparker. 

Trafikflödeskartorna visar fartygstrafiken som går i farvatten. Blir det då att fartygstrafiken 

korsar tänkta vågkraftfält har man en konflikt.  

Figur 3 i studien visar medelvärdet på den signifikanta våghöjden vid fyra mätstationer. De 

mätstationerna är utmärkta i bilagor 1-4 som visar trafikflödesinformation från första veckan i 

juli 2010.   

Var kan vågkraftsentreprenörer starta sin verksamhet utan att störa sjöfarten? Studien ser på 

den geografiska ytan runt Sveriges kust. Trafikflödeskartorna visar trafiken i trånga farleder.  

Det kan uppstå problem då dessa vågkraftfält kräver stora ytor för att producera tillräcklig 

mängd energi. Att upprätthålla ett säkert avstånd till dessa vågkraftsfält är nödvändigt.  

2.1 Urval 

I arbetet används statistiska och kalkylerade data gjorda av SMHI under en längre tidsperiod 

och trafikstatistik från Sjöfartsverket och deras AIS-databas. Eftersom undersökningen ser på 

farleder runt Sveriges kust, är det nödvändigt att data samlade till signifikant våghöjd är 

relativt utspridd.   

Station - Huvudskär Ost som kan ses i figur 1, är placerad öster om ögruppen Huvudskär 

längst ut i Stockholms skärgård. Den har varit i bruk sedan 2001 och ägs av Försvarsmakten. 

Det är en så kallad havsboj, den mäter olika parametrar som t.ex. salthalt, lufttryck och 

lufttemperatur. Inuti bojen finns även en sensor som mäter vågriktning, våghöjd och vågens 

periodlängd (SMHI, 2012). 

Station – Södra Östersjön, se figur 1. Stationen som var placerad i sydöstra Östersjön söder 

om Gotland var av typen vågboj. Bojen kände av och mätte våghöjd, vågriktning och 

vågperiod. Under åren 2005 och 2011 var denna station i drift. Under denna tid samlades 
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information och skickades via satellit från bojen till SMHI i Norrköping en gång i timmen 

(SMHI, 2010). 

Station – Läsö Ost kan ses i figur 1, placerad öster om danska ön Läsö i Kattegatt. Detta var 

SMHI:s egen ägda s.k. havsboj som var i drift mellan 2001 och 2009. Denna boj är av samma 

typ som används utanför Huvudskär i Stockholms skärgård (SMHI, 2010). 

Station – Väderöarna, som kan ses i figur 1, är placerad i Skagerak utanför Väderöarna och är 

av typen vågboj. Likadan som är placerad i Södra Östersjön. Stationen har varit i drift sedan 

2005. (SMHI, 2010) 

 

Figur 1. Överblick över mätstationerna och fartygstrafik i Östersjön baserad på Sjöfartsverkets AIS-

data under en vecka i juli 2010.  (Beställda data från Sjöfartsverket 2012) 
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2.2 Urvalsprocedur 

Inkluderingskriterierna vid kvalitetsbedömningen av den statistiska och datainformation som 

skulle användas till arbetet var följande: vågdata skulle behandla hav inom Sveriges 

ekonomiska zon och att mätstationerna var positionerade på Sveriges östra och västra kust för 

bästa överblick av vågklimatet runt Sveriges kust.  Exklusionskriterier var mätstationer som 

behandlar hav utanför Sveriges ekonomiska zon och att mätstationerna inte skulle vara 

placerade i närheten av varandra.      

2.2.1 Mätstationer 

Genom att se till en längre tidsperiod, får man ett mer tillförlitligt resultat i tabellen, se figur 3 

under kapitel 3, som visar månadsmedelvärdet av signifikant våghöjd. Sammanlagt har det 

funnits tolv stycken mätstationer runt Sverige men de har varit aktiva under olika tidsperioder 

(Faktablad Nr.46 SMHI, 2010).  

2.2.2 Trafikflödes-kartor 

Sjöfartsverkets databas visar fartygsspår från de fyra områden där vågbojorna var placerade. 

Fartygstrafiken är mätt över en veckas tid. Detta är en rekommenderad tidsperiod enligt 

Sjöfartsverket då mängden data snabbt blir stor och påverkar de kartverktyg som 

Sjöfartsverket använder för att sammanställa denna typ av information.   

Trafikflödeskartorna (bilaga 1-4 samt överblicksbilden Figur 1) visar all typ av trafik med 

transponderutrustningen AIS. Trafiken delas upp i fyra färggrupper på dessa kartor. Grön är 

passenger, gul är cargo, blå är tanker och grå är övriga. Passenger är passagerar-fartyg, cargo 

är alla typer av torrlastfartyg. tanker är alla typer av tankers och övriga är fiskefartyg och 

andra typer av special-fartyg. All typ av fartygstrafik som använder sig av AIS-system tas 

med i undersökningen för att inte utesluta någon typ av sjöfart som kan påverkas av framtida 

vågkraftparker.  

Under första veckan i juli under 2011 har Sjöfartsverket med hjälp av fartygens AIS-system 

fört statistik på antal tank, last- och passagerarfartyg som passerar Sveriges kust. Tittar vi på 

figur 2 nedan kan vi se exempel på tankfartyg i Östersjön.  

Siffrorna är som beskrivit på bilden trafik i båda riktningarna över passagelinjerna. 

Passagelinjerna är de rödmarkerade strecken och siffrorna bredvid antal tankfartyg.  
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Figur 2. Tanktrafik i Östersjön baserad på Sjöfartsverkets AIS-data under en vecka i juli 2011 

(Hämtade data från Sjöfartsverkets hemsida) 
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3 Resultat 

3.1 Modellering och prognos av vågor 

Januari är månaden med högst våghöjd (Hammarklint & Torbjörn, 2010). I undersökningen 

används resultatet från vågtabellen fast dessa data räknas om till ett medelvärde på den 

signifikanta våghöjden över ett helt år.  

 

Figur 3. Observerade medelvärden av signifikant våghöjd (meter) i olika havsområden  (Hammarklint 

& Torbjörn, 2010) 

Årsmedelvärde 1,04 1,27 0,94 1,13 

Figur 4. Medelvärde över år på våghöjd. 

Figur 3 visar att den signifikanta våghöjden är högst mellan november och mars över samtliga 

mätstationer. Högst medelhöjd har stationen Södra Östersjön. Stationen Väderöarna har inte lika hög 

våghöjd som Södra Östersjön däremot har den jämnare våghöjd sett över hela året.  Figur 4 är 

medelvärdet från samtliga månaderna i figur 3 sammanställt till ett medelvärde över ett helt år.  
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3.2 Fartygstrafik omkring mätstationerna 

Trafikflödesinformationen visar att i områdena omkring SMHI:s vågbojar kommer det att 

uppstå intressekonflikter mellan handelssjöfart och vågkrafts-entreprenörer. Trafikflödes-

kartorna som är bifogade i denna studie ger en tydlig bild av att mätstationerna är placerade i 

starkt trafikerade vatten. 

Station - Huvudskär Ost                                                                                                               

Omkring denna havsboj så är det vältrafikerat med fartyg, se bilaga 1. Torrlastfartygen 

dominerar trafiken utanför Stockholms skärgård enligt studien men alla typer av fartyg 

passerar området.  Dessutom är fritidsbåts-trafiken omkring Stockholms skärgård mycket 

intensiv under sommaren. Medelvärdet på den signifikanta våghöjden vid Huvudskär Ost är 

1.04m.                                                                                                                              

Etablering av vågkraftspark innebär stor konflikt med fartygstrafiken i området.    

Station – Södra Östersjön                                                                                                                                                   

Söder om Hoburgs bank sydost om Gotland var mätstationen placerad. Undersökningen visar 

tydligt att detta stråk har begränsad fartygstrafik. En stor andel av Rysslands export av olja 

går via Östersjön. Det är en stor yta söder om Gotland och den mesta av handelssjöfarten 

håller sig inom de stora farlederna, se bilaga 2. Vågbojen är inte placerad mitt i en av dessa 

farleder som utanför Huvudskär i Stockholms skärgård. Här finns yta för ett vågkraftfält samt 

att medelvärdet på den signifikanta våghöjden är 1.27m.  

Av de fyra mätstationerna är detta den lämpligaste platsen för en vågkraftspark. Hänsyn har 

då endast tagits till fartygstrafik och lämpliga sjöförhållanden.  

Station – Läsö Ost                                                                                                              

Signifikanta medelhöjden över ett år vid Läsö Ost är ungefär 0.94m. Läsö medför att 

havsbojen till viss del kan ligga i lä och vågorna inte hinner byggas upp. Området kan vara 

intressant för vågkraftsentreprenörer. Då gränsen till Danmark ligger i farleden behöver 

vågkraftfältet ligga på östra sidan om gränsen då denna studie bara behandlar svenska vatten, 

se bilaga 3.  

Läsö Ost är inte lämplig för etablering av vågkraft då den ligger i en vältrafikerad farled och 

våghöjden är otillräcklig (lägre än en meter).  
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Station – Väderöarna                                                                                                     

Trafiken omkring denna station består mest av övrig sjöfart, se bilaga 4. Området ligger norr 

om Göteborg vilket innebär att den stora farleden in i Östersjön inte påverkar området. 

Handelstrafiken som passerar är till stor del färjetrafik. 1.13m är medelvärdet på den 

signifikanta medelhöjden på vågorna som mätts upp här. Vågkraftfält kan uppföras relativt 

nära land utan att behöva ligga inomskärs. 

Vågkraftetablering har goda möjligheter vid denna station eftersom våghöjden är hög och 

fartygstrafiken är gles.  

3.3 Utmärkning och regler  

Det saknas ett eget regelverk gällande utmärkning av vågkraftparker. Istället har 

Transportstyrelsen utfärdat rekommendationer som är baserade på internationella normer 

enligt IALA-rekommendation O-139. IALA är en icke vinstdrivande internationell teknisk 

förening. IALA samlar ihop hjälpmedel åt marina myndigheter, tillverkare och konsulter från 

alla delar av världen och ger dem möjlighet att jämföra sina erfarenheter och framgångar. 

IALA O-139 reglerar märkningen av Man-Made offshorekonstruktioner. (IALA, 2011)                                                                                                                                

Just nu förhandlar Seabased AB med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket om vilken 

sjömärkning och vilka regler som ska gälla i svenska vatten. (Hörström, Mejlkontakt) Innan 

något mer konkret och beständigt regelverk finns tillämpas sjömärkning efter gällande regler 

enligt IALA O-139.  Rekommendationerna som gäller för märkning av vågkraftfält liknar de 

regler som gäller för vindkraftfält.  

 

Figur 4.  Exempel på märkning av ett vindkraftfält enligt IALA O-139-rekommendationer (IALA, 

2008) 
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– Ljusskenet från sjömärket ska vara synligt i alla riktningar i horisontalplanet. Dessa 

lampor ska även ha ett synkroniserat ljussken för att visa IALA ”särskild märkning” 

karaktäristik som innebär blinkande gult och ska synas minst 5 Nm.  

 – Konstruktioner emellan SPS-märkningen och i utkanten av en vindkraftpark bör vara 

märkt med blinkande gult synligt minst 2 Nm och vars karaktäristik skiljer sig tydligt från 

SPS-skenet 

När man har ett antal installerade enheter räknas de som en enhet. Ett sådant stort objekt bör 

enligt IALA ha ett antal större prickar med blinkfyrar och radarreflektorer som syns på minst 

5Nm, antalet och avståndet för prickarna beror på storlek av fältet. Bojarna bör vara 

gulmålade över vattenlinjen. (IALA, 2008)                                                                                                               

Enligt sjötrafikförordningen (1986:300) 3 kap. 2 § får sjösäkerhetsanordningar(SSA) för 

sjöfarten inte inrättas, ändras, flyttas eller dras in utan tillstånd från Transportstyrelsen efter 

samråd med Sjöfartsverket. Transportstyrelsen har tagit fram ytterligare regler gällande 

vågkraftsparker dock är deras bedömningar alltid situationsanpassade.                                    

Följande rekommendationer gäller för ”Område D” utanför Tryggö vid Smögen.   

 AIS-transponder bör utrustas på varje enhet för att varna sjöfarare om 

positionsavvikelse och kollisionskurs genom varningsmeddelande.  

 Parken måste förses med lämplig kontinuerlig övervakning för att driftansvarig snabbt 

kan åtgärda uppkomna haverier.  

 Utöver ovanstående regler ska rekommendationer från IALA O-139 följas.  

 

3.4 Tillstånd för vattenverksamhet 

Sjömärkningen och navigationsreglerna gällande vågkraftfält och även ankringsförbud 

omkring fälten kommer ta stor plats på ett redan väl använt område. Berörda myndigheter har 

tidigare fått komma med synpunkter till Energimyndigheten angående områden som 

föreslagits som riksintresse för vind och vågkraft. Transportstyrelsen grundar sin granskning 

på sjösäkerheten medan Sjöfartsverket granskar riskerna för miljön. (Hörström, mejlkontakt) 

Vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken utgår man från påverkan på människors hälsa 
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och miljön. Aktuell lagstiftning för havsbaserad vindkraft är miljöbalken, huvudsakligen 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap och Vattenverksamhet 11 kap. 

(Energimyndigheten, 2012) 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses  

1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 

vattenområden eller grundvatten, 

2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för männ iskors 

hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden 

eller grundvatten, eller 

3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen 

genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

Tillståndsplikt för vattenverksamhet 

Kap 11. 9 § För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte något annat följer av 

bestämmelserna i detta kapitel. Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om det inte 

krävs tillstånd för verksamheten. 

Tillstånd för vattenverksamhet 11 kap. 9 b § ansöks hos mark- och miljödomstolen. Efter att 

miljödomstolen har erhållit ansökan skickas denna vidare till Naturvårdsverket, 

Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fiskeriverket, 

länsstyrelsen och kommunens miljönämnd. Ansökan ska även skickas till berörda kommuner 

och statliga myndigheter t.ex. Transportstyrelsen, Sjöfartsverket. (Naturvårdsverket, 2008) 

Även Lagen om kontinentalsockeln måste tas i beaktande när tillstånd ska sökas, 

kontinentalsockeln är som en förlängning av landets territorium under vatten som sträcker sig 

högst 200 Nm utanför kusten.  

Lag om kontinentalsockeln 

1 § Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde samt 

inom det havsområde utanför Sveriges territorialgräns som regeringen bes tämmer i enlighet med den i Genève 

den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om kontinentalsockeln. Med kontinentalsockelns naturtillgångar 

avses i denna lag mineraliska och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt 

sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga 

på havsbottnen eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess 

underlag. Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på fångst av sådana levande naturtillgångar 

som omfattas av svensk lagstiftning angående fiske.  
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Lagen om kontinentalsockeln tillämpas vid undersökning av havsbotten och installation av 

ledningar anslutna till vindkraft/vågkraftfältet i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon. 

Svenskt sjöterritorium sträcker sig högst 12 nautiska mil (ca 22,2 km) utanför kusten. Utanför 

det svenska sjöterritoriet påbörjas den svenska ekonomiska zonen och denna begränsas mot 

en annan stats ekonomiska zon efter överenskommelse med gällande stat. Ofta är det i 

mittlinjen mot den andra staten där de ekonomiska zonerna avgränsas.   

Ansökan om miljöfarlig verksamhet görs vid Länsstyrelsen som vid samråd med kommunal 

miljönämnd kommer fram till ett beslut.  (Regeringskansliets Rättsdatabaser, 2012)  

Nästa år (2013) planeras det att införas en ny lagstiftning, ett nytt system för att bestämma hur 

Sveriges sjöterritorium ska skyddas, nyttjas och förvaltas. Havs- och vattenmyndigheten 

samarbetar med länsstyrelser, myndigheter och kommuner för att införa detta. På deras 

hemsida nämner Havs- och vattenmyndigheten att vissa kommuner planerar redan sina 

havsområden ut till kommungränsen. Exempel på frågor de tar upp handlar om framtida 

vågkrafts-anläggningar och kabeldragningar (Havs och vattenmyndigheten, 2012). 

 

3.5 Sotenäsprojektet       

”Område D” är tidigare nämnda Seabased AB:s nya etableringsområde. Seabased AB har sökt 

och fått tillstånd av Vänersborg tingsrätt att uppföra en vågkraftspark. Statens 

energimyndighet har gått in och stöttat projektet med 139 miljoner kronor. Den tekniska 

potentialen för vågkraftsenergi i Sveriges ekonomiska zon uppskattas till cirka 10TWh 

(Energimyndigheten, 2010). 

Energikoncernen Fortum och Statens Energimyndighet har gått in som finansiärer i Seabased 

AB:s område nordväst om Sotenäs. Enligt ett pressmeddelande från Fortum har de gått in med 

en sammanlagd budget på 25 miljoner euro där Fortum står för hälften av summan. (Fortum, 

2011)   
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 Figur 4. Sjökortsutdrag över område D mottaget från Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen har varit med och bedömt situationen. Transportstyrelsen rekommenderar 

att området avlyses för sjötrafik, i syfte att inte riskera sjösäkerheten. Hänsyn ska även tas till 

de undervattenskablar som används mellan vågkraftfältet och land. Dessa kablar måste grävas 

ner för att undvika yttre påverkan samt att den som ska uppföra ett vågkraftfält behöver 

ansöka om ankringsförbud hos länsstyrelsen (Karlsson, 2009).  

Område D utanför Smögen i Sotenäskommun kommer att bli Sveriges första kommersiella 

vågkraftspark och världens första fullskaliga demonstrationsspark i sitt slag. Till en början 

kommer det installeras 42 stycken enheter och parken kommer sedan att byggas ut i steg, max 

antal enheter är 420. Enligt Seabased AB ansågs Område D att vara lämpligt då området har 

ett bra vågklimat samt har en liten påverkan på natur, friluftsliv, landskapsbild, kultur, sjöfart 

och militär verksamhet. Området som ligger 5 km nordväst om Smögen och beräknas ha en 

effekt på 10 MW. Sjökabeln som man planerar att installera beräknas att bli cirka 10 km lång 

och dras söder om Smögen in i Kungshamn. Parken kommer att kunna producera 25MWh/år 

vilket motsvarar cirka 1000 villors genomsnittliga elförbrukning. Parken kommer inte 

överstiga 0,5 km². (Seabased AB, 2012)                                                                                                              

3.6 Industriell storlek på vågkraftpark 

Denna studie ser på svenska förhållanden och Seabased AB vågkraftprototyp som i dagsläget 

är anpassad för svenska väderförhållanden. Eftersom man kan bestämma storleken på 

vågkraftfältet då det består av ett visst antal enheter är produktionen och ytåtgången skalbar. 



16 
 

För att få en uppfattning av hur stort en vågkraftpark med Seabased AB:s prototyp kan bli 

jämförs det med vindkraftparken Lillgrund i Öresund.  

Vindkraftparken Lillgrund är en stor satsning på havsbaserad vindkraft och byggdes 2006-

2007. Fältet består av 48 kraftverk och producerar årligen 330 000 MWh. Det motsvarar 

hushållsel för 60 000 hem.  (Vattenfall, 2012)  

Vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäskommun kommer att producera 25MWh/år och 

parken kommer att bli 0,5 km².  Detta betyder att vindkraftparken i Lillgrund har en 13200 

gånger större årlig produktion av el än vågkraftsparken utanför Smögen. Om man sedan 

multiplicerar 13200 med vågkraftsparkens upptagna yta så får man en yta på 6600 km².  

Gotland är 2944 km², storleken ger lite perspektiv på hur stort 6600 km² är. Sedan mitten av 

80-talet har vindkraftverkens storlek fördubblats vart fjärde år. (Karlsson, 2009)       
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4 Diskussion 

Lagar och bestämmelser 

För att få tillåtelse att etablera en vågkraftspark behövs det godkännande från flera håll. 

Eftersom undersökningen riktar sig mot den möjliga konflikten mellan sjöfart och vågkraft, 

har den inte tagit upp alla lagar och bestämmelser utan bara de mest övergripande. Det 

tillkommer ytterligare frågor som behöver besvaras t.ex. tillstånd enligt kulturminneslagen 

och ledningsrättslagen. (Energimyndigheten, 2012)  

Hur påverkas miljö och djurliv? 

Sotenäs-projektet har bara börjat och är planerat att vara färdigt 2014-2015, eftersom detta är 

den första parken i sitt slag krävs det noggrann undersökning över hur miljön och närliggande 

djurliv påverkas av en vågkraftspark med Seabased AB:s prototyp.  

Framtida teknikutveckling? 

Jämförelsen med vindkraftsparken i Lillgrund talar sitt klara språk, om hur stor skillnaden är 

mellan vindkraft och vågkraft i dagsläget. Men vindkrafttekniken har även den varit på 

barnstadiet och därefter utvecklats kraftigt. Det återstår och se om det samma kommer att 

gälla för vågkraften. 

Vilka områden passar? 

Entreprenörer som är intresserade av att satsa på vågkraft i framtiden kan förstås inte lägga sin 

vågkraftpark i farleder. Dock visar trafikflödesinformationen att Östersjön, Skagerak och 

Kattegatt är hårt trafikerade hav. Att hitta passande områden som fungerar för sjöfart och 

vågkraft kan skapa tvister. Lägger man även till alla restriktioner som lagar och förordningar, 

kommuner och statliga institutioner kan komma med så minskar antagligen möjliga områden 

för uppförande av parker ytterligare.  

4.5 Allmän diskussion 

Dock är det fortfarande förnybar energi som är på tapeten. Sverige har som mål att år 2020 

ska hälften av vår energiförbrukning vara förnybar energi. Vad det kan innebära för farleder, 

ankringsförbud går bara att spekulera i, förhoppningsvis blir det lite klarhet i dessa frågor när 

den nya havsplaneringen och lagstiftningen kommer ut 2013. Varje ibruktagande av 

vattenområden innebär naturligtvis ett hinder för sjöfarten på ett eller annat sätt. Ju större 
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områden som används, desto större påverkan. Då vågkraftparker kräver stora arealer kommer 

de att ha en inverkan på sjöfarten. Det är rimligt att anta att vissa fartyg får en längre väg på 

sina rutter vilket medför en merkostnad. Det kan också antas att etablering av vågkraftparker 

kan innebära ett visst hot mot sjösäkerheten. 

Materialet som har presenterats i resultatet bygger på rapporter med mycket siffror, tabeller 

och prognoser. Det innebär alltid en viss problematik att tolka statistik. Det är lätt att och sätta 

för stor tilltro till staplar och diagram. Värdena som presenterats utgör endast ett litet verktyg 

för att se över en situation. Att betona att statistik endast är en modell av verkligheten är 

viktigt. Ännu mer kritisk bör man vara mot statistiken från vågstationerna då jag enbart 

använt data från fyra specifika punkter och inte sett på hur vågbilden är över ett större 

område. Detta är något som sänker validiteten i mitt arbete.  

Förslag på vidare forskning 

För vidare undersökning rekommenderas att fördjupa sig i hur vågkraftsparker påverkar 

miljön, fågelliv och fiskbestånd.  

Intressanta områden att undersöka vidare för ev. etablering av vågkraftsparker är; Sydsydost 

Gotland (Nordväst om mätstation Södra Östersjön) och området kring Väderöarna. 
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Bilaga 5. Reglerverk från IALA 0-139 angående märkning av vågkraft och vindkraft 
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