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Abstract

Lokalisering av vågkraftanläggningar

Identifying locations suitable for wave energy
converters - a GIS-based methodology

Kristin Andersen

In this thesis work a Geographical Information System (GIS) based methodology to
identify locations suitable for the installation of wave energy converters has been
developed. Parameters of importance have been identified and a GIS-database has
been set up, containing data about the marine environment. In a case study of the
Swedish west coast the methodology has been applied, resulting in a number of maps
showing possible areas. The results show that large areas are suitable for installation
of wave energy converters, from a technical and economical point of view. When
consideration is taken to other interests in the area, such as navigation, fishing and
environmental protection, the size of the suitable area diminishes considerably.
However, the results should be interpreted with caution. Thorough investigations of
the environmental impact of wave energy converters or detailed calculations of the
costs and revenues have not yet been undertaken, because wave energy conversion is
a quite new energy technology. The results of the study are therefore mainly based
on assumptions. Before the results can be used as a support for decision-making, the
methodology, the GIS-data and the knowledge about wave energy need further
improvement. 
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Sammanfattning 
Vågkraft är en förnybar energikälla som av många spås en god framtid. Energiresurserna är 
stora och flera tekniker för att omvandla vågornas energi till elektricitet närmar sig ett 
kommersiellt genombrott. Vid en framtida etablering av storskaliga vågkraftanläggningar är 
frågan var dessa anläggningar skall placeras av avgörande betydelse. På en lämplig plats 
måste optimala fysiska förutsättningar råda samtidigt som valet av placering måste ske med 
hänsyn till andra allmänna intressen, såsom nyttjande av havet och bevarande av värdefulla 
naturmiljöer till havs. Vilka är då de parametrar som avgör om en plats bedöms som lämplig 
eller inte och hur går man systematiskt tillväga för att identifiera de lämpliga områdena? 
Dessa frågor studeras närmare i det här examensarbetet. 
 
Studien syftar till att ta fram en metod för att identifiera områden lämpliga för 
vågkraftetablering, tillämpa denna i en fallstudie samt utvärdera dess användbarhet i 
lokaliseringsfrågan. Metoden bygger på användandet av det datorbaserade verktyget 
geografiska informationssystem (GIS).  
 
Examensarbetet har geografiskt avgränsats till att studera svenska förhållanden och 
lagstiftning och i fallstudien appliceras metoden på havsområdet utanför Bohuskusten i 
Västsverige. Tekniskt avgränsas studien till det koncept för vågenergiomvandling som 
utvecklas vid Uppsala universitet.  
 
Inledningsvis har de parametrar som har betydelse för lokaliseringsfrågan identifierats och 
grupperats i tre kategorier. 

• Fysiska förutsättningar, som är faktorer som påverkar de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna till etablering såsom exempelvis havsdjup, vågenergi och 
bottensediment. 

• Fysiska hinder, vilket är objekt som medför att det är farligt eller på andra sätt 
olämpligt att installera vågkraftaggregat i ett område. Exempel på dessa objekt är 
minlinjer och sjökablar. 

• Intresseområden. Med denna benämning avses både de områden som är viktiga för 
olika samhällsgruppers och näringars nyttjande av havet och de områden där 
värdefulla naturmiljöer finns som bör bevaras. Farleder, militära sjöövningsområden 
och Natura 2000-områden är exempel på intresseområden 

Digital information om lokaliseringsaspekterna har därefter insamlats, bearbetats och 
analyserats i GIS-programmet.  
 
Metoden för att identifiera lämpliga områden består av en trestegsanalys där områden som 
bedöms mindre lämpliga för vågkraftetablering etappvis utesluts. I det första steget sätts en 
rad olika kriterier för de fysiska förutsättningarna upp, vilka skall vara uppfyllda inom de 
lämpliga områdena. Två olika kriterieuppsättningar studeras, ett ”grundfall” och ett 
”optimeringsfall”, där ”optimeringsfallets” kriterier är något snävare än ”grundfallets”. I 
nästa steg utesluts områden där fysiska hinder förekommer. I det tredje och sista steget 
utesluts de områden som är av stor vikt för andra intressen och där en vågkraftanläggning 
skulle kunna innebära en negativ påverkan. Även de områden där det av andra anledningar 
bedöms vara svårt att erhålla tillstånd för vågkraftetablering utesluts. Analysen av områden 
av intresse för allmänheten har genomförts via en värderingsmetodik och en 
additionsmetodik, som i rapporten kallas kvalitativ respektive kvantitativ analys. 
 



Studiens resultat består i ett antal kartor över havsområdet utanför Bohuskusten där områden 
som bedöms vara lämpliga för vågkraftetablering är utmärkta. Resultaten visar att stora 
områden inom studieområdet uppfyller de kriterier som uppsatts för de fysiska 
förutsättningarna. Resultaten visar också att det finns ett flertal allmänna intressen 
representerade i studieområdet. Närvaron av en del av dessa reducerar det ”lämpliga 
områdets” utbredning mycket kraftigt. Framförallt är det närvaron av militära 
sjöövningsområden, områden av riksintresse för yrkesfisket, områden av vikt för 
internationell sjöfart (s.k. säkra sjövägar) samt områden av riksintresse enligt Miljöbalkens 
fjärde kapitel tredje paragraf som begränsar etableringsmöjligheterna. 
 
Det är flera faktorer som formar studiens resultat och påverkar resultatens kvalitet. Eftersom 
flera av dessa faktorer för närvarande är osäkra bör studiens resultat tolkas med försiktighet. 
För det första bygger de kriterier och värderingar som använts i fallstudien främst på 
antaganden. Orsaken till detta är att vågkrafttekniken är så pass ny att detaljerade kunskaper 
och erfarenheter om miljökonsekvenser och ekonomi ännu inte finns. För det andra är 
tillgången och kvaliteten på relevant indata i GIS-format varierande och för det tredje är den 
utarbetade metoden att identifiera lämpliga områden generellt utformad och lokala 
förutsättningar inkluderas inte i tillräcklig grad.  
 
För att metoden och dess resultat skall kunna användas i verkliga fall krävs mer kunskap om 
vågkraft så att noggrannheten hos uppsatta kriterier och utförda värderingar höjs. GIS-data av 
högre kvalitet är också en förutsättning för att uppnå mer exakta resultat. Även metoden och 
analyserna bör utvecklas och förfinas. Metodiken att identifiera ekonomiskt intressanta 
områden bör bygga på en helhetsbild av en alla fysiska faktorers inverkan på totalekonomin 
och inte på en separat värdering av varje faktor för sig.  Värderingen av möjligheten för 
vågkraftetablering inom olika intresseområden bör i högre grad bygga på lokala 
förutsättningar och förhållanden och inte på generella bedömningar.  
 



Förord  
Detta examensarbete har genomförts inom utbildningsprogrammet Civilingenjör i 
energisystem som ges vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.  Studien har 
utförts som ett samarbete mellan Vattenfall AB och Avdelningen för ellära och åskforskning 
vid Uppsala universitet, på initiativ av Lasse Kyläkorpi, Vattenfall Elproduktion Norden. 
Handledare för arbetet har varit Lasse Kyläkorpi samt Jan Sundberg, Uppsala universitet.  
 
Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av vågkraft och av samhällsplanering och till 
de som på något sätt skulle kunna bli berörda av en vågkraftetablering. Min förhoppning är 
att arbetet ska bidra med information och idéer om den lokaliseringsproblematik som berör 
etablering av vågkraftanläggningar och att studien och dess resultat skall väcka frågor om 
framtida möjligheter för vågkraftanläggningar i svenska farvatten.  
 
 
Uppsala den 21 december 2006 
 
Kristin Andersen 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning  
Energi från förnybara källor är en förutsättning för att skapa ett mindre miljöbelastande 
energisystem, men endast en mycket liten del av den globala energiproduktionen kommer 
idag från dessa källor1. För att främja utbyggnad av förnybar energiproduktion har politiska 
mål satts upp och ekonomiska stödsystem utformats [2]-[5]. I Sverige infördes 2003 ett 
elcertifikatsystem som syftar till att gynna elproduktion från förnybara energikällor2 på ett 
kostnadseffektivt sätt. Målet är att elenergiproduktionen från dessa källor skall öka med 17 
TWh fram till år 2016, jämfört med 2002 års nivå [6]-[8]. Detta innebär att ungefär 12 % av 
Sveriges totala elenergiförbrukning år 2016 skall komma från förnybara energikällor, jämfört 
med 4,5 % år 2002 [7].  
 
En energiform som i framtiden kan komma att bidra till den globala elenergiförsörjningen är 
vågkraft, som innebär att den energi som finns i havets vågor omvandlas till elektrisk energi. 
Den teoretiska potentialen för vågkraft är stor och beräkningar visar att närmare 2000 
TWh/år, dvs. ungefär 10 % av den globala elenergiförbrukningen, skulle kunna komma från 
vågkraft. Forskning och utveckling av vågkrafttekniker har bedrivits sedan 1970-talet och det 
finns idag en rad olika teknikkoncept för att omvandla vågornas energi till elektricitet [9].  
 
Huruvida vågkraft kommer att bli en del av framtidens energisystem eller inte beror bland 
annat på hur kostnaderna för vågkraftgenererad el utvecklas. Sedan forskningen om vågkraft 
startade har priset per producerad kWh ”vågkraftel” stadigt minskat, men priset var år 2000 
fortfarande högt jämfört med de genomsnittliga energipriserna i Europa. Ytterligare 
teknikutveckling har skett sen dess som lett till att priserna fortsatt att minska. De stödsystem 
för förnybar energiproduktion som introducerats förbättrar också de ekonomiska 
förutsättningarna för etablering av vågkraftanläggningar [9]. Under senare år har 
internationella satsningar och ekonomiska investeringar i vågkraftprojekt stadigt ökat. I bland 
annat Portugal, Storbritannien och USA är vågkraftanläggningar för närvarande under 
uppbyggnad eller under planering och mycket tyder på att vågkraften börjar närma sig ett 
kommersiellt genombrott [9],[114],[115]. 
 
Även i Sverige kan vågkraft bli en realitet i framtiden. Vid Avdelningen för ellära och 
åskforskning vid Uppsala universitet är ett nytt teknikkoncept för omvandling av vågornas 
energi under utveckling, som kan nyttja vågor med relativt lågt energiinnehåll för 
elektricitetsgenerering. Med hjälp av denna teknik skulle det kunna bli ekonomiskt lönsamt 
att etablera vågkraftanläggningar även i mer stilla och skyddade vattenområden, såsom de 
svenska farvattnen [10],[11]. Tidigare studier3 om vågenergipotentialen i svenska 
kustområden har uppskattat att vågkraften i praktiken skulle kunna bidra med mellan 2 TWh 
och 8 TWh elektricitet per år, vilket motsvarar mellan 1% och 6 % av Sveriges totala 
elenergiförbrukning [12],[13]. Uppsalas universitet teknik testas för närvarande i en 
försöksanläggning på Västkusten och det finns planer om att bygga en större pilotanläggning 
[10]. 
                                                 
1 18 % av världens elproduktion kommer från förnybara källor. 16 % kommer från vattenkraft och endast 2 % från 
övriga källor såsom sol, vind, bioenergi och geotermi [1] . 
2 De energikällor som omfattas av elcertifikatsystemet är vindkraft, solel, geotermisk energi, biobränslen och 
vågkraft [7]. 
3 I Sverige bedrevs vågkraftforskning under 1970- och 1980-talet inom Gruppen för vågenergiforskning vid 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt vid konsultbolaget Technocean i Göteborg AB [12].  
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1.2 Problembeskrivning 
Om etablering av vågkraftanläggningar i framtiden blir verklighet är lokaliseringsfrågan, dvs. 
var vågkraftanläggningar skall placeras, av grundläggande betydelse. För det första måste det 
vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att installera en vågkraftanläggning i ett visst 
område. Eftersom haven nyttjas av många olika näringar och samhällsgrupper måste valet av 
plats också tas med hänsyn till andra intressen som finns i havsområdet och på vilka en 
vågkraftanläggning kan inverka. Även värdefulla och skyddsvärda naturmiljöer till havs kan 
påverkas av en vågkraftetablering.  
 
Vilka är då de parametrar som har betydelse vid val av etableringsplats? På vilket sätt och i 
vilken omfattning påverkar varje enskild parameter lokaliseringen? Hur kan man gå tillväga 
för att finna områden som är lämpliga för vågkraftetablering? Detta är frågor som studeras 
närmare i det här examensarbetet.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga och studera de faktorer som är betydelsefulla i 
lokaliseringsfrågan samt att utarbeta en metod för hur man systematiskt kan gå till väga för 
att finna områden som är lämpade för etablering av vågkraftanläggningar. Metoden skall 
tillämpas i en fallstudie och därefter utvärderas.  

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Geografiskt område 
Lokaliseringsfrågan studeras utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Metoden 
appliceras i en fallstudie på havsområdet utanför den Bohuslänska kusten i Västsverige. 
 
Rapporten inriktar sig på lokalisering av vågkraftanläggningar. Lokaliseringen av den 
transmissionskabel som förbinder en anläggning med det landbaserade elnätet studeras endast 
i förbigående. Det är således endast havsområdet som studeras och inte områden på land.   

1.4.2 Teknik för vågenergiomvandling 
Den vågkraftteknik som studeras är den teknik som utvecklas vid Uppsala universitet och 
som förklaras närmare i kapitel 2.1.1. Det är dock viktigt att påpeka att denna teknik ännu är 
under utveckling. Vågkraftverkens och -parkernas exakta utformning och vilken inverkan 
olika fysiska förutsättningar har på totalekonomin är av den orsaken inte fullständigt bestämt. 
De miljökonsekvenser och intressekonflikter som kan uppstå i ett område där dessa 
vågkraftanläggningar etableras har ännu inte utvärderats. De resultat som redovisas i denna 
studie bygger därför till stor del på antaganden som gjorts utifrån rådande kunskapsläge.  

1.4.3 Vågkraftanläggningarnas storlek 
Möjligheterna för vågkraftetablering i ett område beror på bland annat på hur stor areal som 
vågkraftanläggningen tar i anspråk. I denna studie fokuseras större vågkraftparker, som består 
av flera hundra aggregat och täcker ytor i storleksordningen 500 m x 500 m och större. 
Lokalisering av enskilda aggregat eller mindre parker studeras inte.  
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1.4.4 Studerade bevarande- och nyttjandeintressen  
I studien beaktas de allmänna intressen för nyttjande av havet och bevarande av värdefulla 
naturmiljöer till havs som finns i Sverige. Enskilda individers och mindre organisationers 
intressen omfattas inte.  

1.4.5 Metodens användningsområden 
Den metod som utarbetats i detta arbete kan appliceras inom andra geografiska områden eller 
för andra vågkrafttekniker. Likaså finns goda möjligheter att studera lokalisering av enskilda 
aggregat och av transmissionskabel med hjälp av metoden. Enskilda intressen kan också 
inkluderas.  

1.5 GIS-användning 

1.5.1 Programvara 
Dataanalyser och -bearbetningar har i huvudsak genomförts med programvaran ArcView 9.0, 
från Environmental System Research Institute incorporated (ESRI) och med tilläggsmodulen 
Spatial Analyst. I viss mån har även programmen ET Geo Wizards och Xtools Pro använts.  

1.5.2 GIS-data och databearbetning 
De GIS-data som använts i studien kommer från flera olika källor som presenteras i Bilaga 3. 
De databearbetningar som genomförts i GIS-programmen redovisas i Bilaga 4. 

1.6 Rapportens struktur 
Rapporten inleds i kapitel 2 med en teorigenomgång om den studerade vågkrafttekniken, om 
vågkraftanläggningars inverkan på omgivningen och miljön och om den lagstiftning som är 
relevant i lokaliseringsfrågan.  
 
I kapitel 3 beskrivs och illustreras den utarbetade metoden. GIS, som är det verktyg som 
använts för att genomföra studien, presenteras också närmare.  
 
I kapitel 4 beskrivs och analyseras de parametrar som har betydelse för lokaliseringsfrågan 
och underlag för fallstudien tas fram. Informationen och underlaget sammanställs i tabellform 
i slutet av kapitlet.   
 
I kapitel 5 beskrivs fallstudieområdet och de specifika förutsättningar som råder där. 
Lokaliseringsparametrarna som beskrevs i kapitel 4 illustreras med kartor som bygger på 
digital information i GIS-format.  
 
I kapitel 6 redovisas och analyseras resultatet av fallstudien, då metoden tillämpats på 
studieområdet. Resultaten består av ett antal kartor som visar områden där vågkraftetablering 
skulle kunna vara möjlig utifrån de antaganden, den metodik och de GIS-data som använts i 
studien. 
 
I kapitel 7 förs en diskussion om resultaten och vad som formar dessa. Metoden diskuteras 
och utvärderas också i detta kapitel. 
 
I kapitel 8 ges förslag på hur metoden kan utvecklas och förbättras. Även rekommendationer 
för hur lokaliseringsstudien som helhet kan utvecklas ges.   
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I kapitel 9 presenteras en sammanställning av de slutsatser som dragits under arbetets gång.  
 
I bilagorna bifogas ett par bilder och kartor, fakta om de GIS-data som använts i studien, en 
”manual” för hur databearbetningar genomförts i GIS-programmet samt en lista över 
personer som bidragit med information eller synpunkter till studien.  
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2 Teoribakgrund 
 
Teorikapitlet syftar till att beskriva Uppsala universitets vågkraftteknik och att ge en 
överblick om de aspekter som inverkar på valet av lokalisering. Vågkraftanläggningars 
inverkan på den omgivande miljön samt vilka lagrum som berör etablering av 
vågkraftanläggningar behandlas också. Informationen i detta kapitel utgör en grund för att 
bättre förstå utformningen av studien och är värdefull då lokaliseringsaspekterna studeras i 
kapitel 4.  

2.1 Vågenergi och vågkraftanläggningar 
Variationen mellan olika vågkraftkoncept är stor och teknikerna skiljer sig åt sinsemellan vad 
gäller bland annat utseende, storlek och hur energiupptagningen sker. Det finns flera sätt att 
gruppera vågenergiomvandlarna: ett sätt är att utgå från deras placering i förhållande till 
kusten: ”onshore”, ”nearshore” eller ”offshore” [14]. Ett annat sätt är att dela in dem i 
grupper utifrån deras hydrodynamiska verkningssätt, som illustreras i figuren nedan [15].  
 

 
 

Vattenpartiklarnas rörelser utnyttjas 
 

 
Vattenytans rörelser utnyttjas 

 

 

Hydrodynamiskt tryck utnyttjas 
Figur 1. Indelning av vågenergiomvandlare efter hydrodynamiskt verkningssätt 
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Trots de stora variationerna mellan de olika teknikerna är det dock en metod som är 
dominerande för att omvandla vågenergi till elektrisk energi: roterande elgeneratorer med 
höga varvtal 292H292H[9].  

2.1.1 Uppsala universitets vågkraftteknik 
Det vågkraftkoncept som utvecklas 
vid Uppsala universitet är en 
”offshore”- eller ”nearshore”-teknik 
som utnyttjar vattenytans rörelser för 
energiomvandling.  
 
Konceptet skiljer sig från de flesta 
andra tekniker eftersom energi-
omvandlingen sker i en direktdriven3F3F

4 
linjärgenerator och inte i en roterande 
generator. Linjärgeneratorn har 
anpassats efter vågornas 
långsamgående rörelser och behöver 
inte omvandla hastigheten hos dessa 
rörelser via en växellåda. 
Linjärgeneratorn består av en stator 
med kabelledningar och en pistong 4F4F

5 
försedd med ett stort antal 
permanentmagneter. Generatorn är 
placerad i en stålkapsel på havsbotten, 
väl skyddad från stormar, is och annan 
yttre påverkan. 
 
Energiabsorptionen i vågkraftverket 
sker via en boj5F5F

6 som flyter på 
havsytan och följer vågornas rörelser. 
Bojen är med en tamp fäst till 
pistongens överkant och då bojen förs 
upp och ner av vågorna kommer den vertikala rörelsen att direkt fortplantas till pistongen 
som då rör sig upp och ner genom statorn. Detta leder till att elektricitet genereras. Pistongen 
är i nederkant kopplad till ett fjäderpaket som bidrar till att förbättra effektiviteten i 
omvandlaren. Fjädrarna sträcks ut då bojen och pistongen lyfts av en vågtopp och hjälper till 
att snabbt dra ner pistongen då en vågdal passerar  293H293H[16], 294H294H[17]- 295H295H[20].  
 
Generatorn och stålkapseln är fäst på ett stort betongblock, ett s.k. gravitationsfundament, 
som med sin tyngd håller aggregatet på plats på botten. Andra former av fundament kan 
också användas såsom exempelvis ”monopile” som är ett kraftigt stålrör som slås ner i 
havsbotten 296H296H[21], 297H297H[133].  
 
Linjärgeneratorerna och bojarna anpassas design- och storleksmässigt efter de lokalt rådande 
djup- och vågförutsättningarna. För svenska förhållanden, där energin i vågorna är relativt 

                                                 
4 Direktdrivna generatorer kopplas direkt till turbinen, eller i detta fall bojen, utan mellanliggande kuggväxel.  
5 Pistongen kan sägas motsvara rotorn i konventionella roterande generatorer. 
6 En s.k. pointabsorber. 

 
Figur 2 Vågkraftaggregat samlade i en vågkraftpark  
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låg, utformas aggregaten för att leverera en medeleffekt om 10-15 kW. Storleken på bojen är 
då cirka 3 meter i diameter och höjden på stålkapseln ungefär 8 meter [17]. 
Utnyttjandegraden i svenska vatten beräknas till 30-50 % av årets timmar [134].  

2.1.1.1 Vågkraftparker 
Det är fullt möjligt att installera några 
enskilda vågkraftaggregat, t.ex. för 
husbehov av el, men för att få ut en högre 
effekt kopplas många små aggregat samman 
i parker. Eftersom parken består av många 
små enheter kan varje parks specifika 
utformning anpassas efter lokala 
förutsättningar. Enheterna kommer 
sannolikt att placeras på ett avstånd om 
cirka 30-60 meter från varandra i en 
elliptisk form med ”långsidan” vänd mot 
den dominerande vågriktningen, vilket 
illustreras i Figur 3.  
 
Efter varje rad med bojar kommer vågenergin att minska i takt med att energin absorberas av 
allt fler bojar. Detta leder till att antalet bojrader inte kan vara för stort, eftersom de vågor 
som når fram till de sista bojarna då är ”tömda på energi” vilket leder till att 
energiproduktionen i de sista raderna kommer att vara låg. Av ekonomiska skäl begränsas 
därför en vågkraftparks maximala utbredning. På läsidan av parken kommer vågklimatet att 
vara lugnare, men vågenergin byggs successivt upp av vindarna igen [11]. 
 
Istället för att installera en enda stor park kan ett flertal mindre parker placeras ut i närheten 
av varandra, för att på så sätt ta mindre sammanhängande ytor i anspråk. Det är också möjligt 
att låta vissa rännor genom parken vara bojfria för att möjliggöra passage genom området 
[11],[133]. 

Areaåtgång för parker 
En överslagsberäkning av areaåtgången per installerad MW kan utföras genom att anta att 
varje aggregats medeleffekt är exempelvis 15 kW och att aggregaten placeras med 30 meters 
mellanrum. På en kvadratkilometer ryms då 900 aggregat vilket ger en total effekt om 
ungefär 15 MW. Areaåtgången är följaktligen ungefär 15MW/km2. 

2.1.1.2 Eltransmission till land 
Strömmen från varje generator likriktas och kablarna från många generatorer sammankopplas 
och transmitteras till land via en sjökabel. Innan strömmen från vågkraftparken kan kopplas 
till elnätet på land måste den dock växelriktas igen. Denna omvandling kan ske till havs eller 
till land och transmissionsledningen kan således vara antingen en likströms eller en 
växelströmskabel. Likströmskablar kommer framförallt användas då avståndet mellan en 
vågkraftanläggning och land är stort [17],[18].  

2.1.1.3 Försöksanläggning på Bohuskusten 
Utanför Islandsberg, vid Lysekil på Bohuskusten, är en försöksanläggning för närvarande 
under uppbyggnad. I anläggningen kommer Uppsala universitets vågenergiteknik att testas 
och utvärderas. I nuläget finns ett 10kW-aggregat på plats och under de närmaste åren skall 
fler aggregat och bojar installeras. Tack vare denna försöksanläggning kan vågkraftkonceptet 

Vågriktning
VågkraftparkVågriktning
VågkraftparkVågriktning
VågkraftparkVågriktning
Vågkraftpark

Figur 3. En vågkraftparks placering i förhållande 
till den dominerande vågriktningen.  
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testas under en längre tidsperiod och under verkliga förhållanden. Tekniken och dess effekter 
på naturen och miljön kan då studeras och utvärderas och förbättringar och anpassningar av 
tekniken kan genomföras [114]. 

2.1.2 Om vågor och energiresursen 
2.1.2.1 Vindens positiva inverkan på vågenergin 
Havsvågor byggs upp av de krafter som utvecklas i vattenytan då vindar blåser över haven. 
En del av vindarnas energi övergår då till vågenergi, se Figur 4. Enkelt uttryckt är det tre 
faktorer som påverkar vågornas storlek [22]: 

1) Vindens styrka 
2) Vindens varaktighet dvs. hur länge vinden blåser 
3) Stryklängden, dvs. hur lång sträcka som vinden blåser över den öppna havsytan 

Ökar någon av dessa tre faktorer 
kommer vågorna att växa sig högre 
och längre och vågornas 
energiinnehåll kommer att öka. 
Energiflödet i vågorna ökar 
proportionellt mot våghöjden i kvadrat 
och proportionellt mot periodtiden 
enligt formeln P=kTH2, där T anger 
periodtiden och H våghöjden. 
Energiflödet uttrycks i enheten 
kilowatt per meter vågfront (kW/m) [22],[25].  

2.1.2.2 Havsdjupets negativa inverkan på vågenergin 
Under en passerande våg rör sig vattenpartiklarna framåt i en vågtopp och bakåt i en vågdal 
och partiklarnas rörelsemönster formar cirkulära banor. Detta gäller framförallt vid ”djupt 
vatten”, då havsdjupet är större än halva våglängden. Då havsdjupet i ett område är av 
storleksordningen halva våglängden eller grundare kommer vattenpartiklarna transporteras 
längs med havsbotten under en vågdal. Det uppstår då friktion mellan havsbotten och 
vattenpartiklarna. Denna friktion leder till att partikelrörelserna blir mer elliptiska och att en 
del av energin i vågorna omvandlas till värmeenergi. Med minskande djup ökar antalet 
vattenpartiklar som påverkas av bottenfriktion och en större andel av vågornas energi 
omvandlas till värmeenergi [23],[24]. 

2.1.2.3 Vindvågor och dyningar 
De vågor som genereras lokalt i det område vinden blåser kallas vindvågor. Om vinden slutar 
att blåsa kommer vindvågorna så småningom att dö ut, eftersom inga nya vågor skapas och 
de vågor som redan genererats försvinner ut ur det vindpåverkade området [22]. Dessa vågor 
kallas dyningar och kan transporteras långa sträckor med endast små energiförluster. 
Dyningar kan förekomma i ett område även när det lokalt är vindstilla [9].  

2.1.2.4 Modellering av vågenergiförhållanden i ett område 
Ett relativt enkelt och billigt sätt att beräkna vågenergin i ett område är genom att använda så 
kallade hindcastingmodeller [22]. Hindcastingmodeller är matematiska modeller som med 

Figur 4. Vågor uppkommer då vindar blåser över haven. 
Vågornas storlek växer med ökad stryklängd (fetch), ökad 
vindstyrka och ökad tid som vinden blåser över havet. 
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hjälp av information om de lokala vindförhållandena och stryklängderna ungefärligt kan 
beräkna vågornas höjd och energiinnehåll7 [26]. 

2.1.2.5 Vågresursen i världen 
Förutsättningarna för vågor med högt energiinnehåll skiljer sig åt mellan olika områden i 
världen. På norra halvklotet är den förhärskande vindriktningen västlig, varför energirika 
vågor generellt finns vid kuststräckor som vetter mot öppet hav i västlig riktning. Energin i 
vågorna är störst längre från land och avtar då vågorna närmar sig kusten. Detta beror 
framförallt på två faktorer. För det första 
minskar havsdjupet med avtagande 
avstånd från land, vilket leder till en 
successiv minskning av vågenergin 
p.g.a. bottenfriktion. För det andra 
hindras vågornas framfart närmare land 
av öar och utstickande landområden och 
stryklängderna blir kortare [27].  
 
I Europa är det de kustområden som 
vetter mot Nordatlanten som uppvisar 
den högsta vågenergin. Vågornas 
medeleffekt per år är för kustområdet 
utanför Portugal 30-40 kW/m, utanför 
Irland 40-50 kW/m och utanför Norge 
15-30 kW/m [25].   
 
Svenska farvatten är skyddade från stora 
atlantvågor och vågklimatet är relativt 
stilla. De mest energirika områdena är 
Skagerrak, södra Östersjön, områden 
söder, öster och norr om Gotland. 
Medeleffekten i dessa områden har 
ungefärligt beräknats till mellan 5 och 12 
kW/m [12].   

2.1.3 Lokaliseringsaspekter vid vågkraftetablering – generell översikt 
Då områden som är lämpliga för vågkraftetablering skall identifieras är det många olika 
parametrar och aspekter som måste beaktas. Dessa aspekter kallas i denna studie 
lokaliseringsaspekter och har indelats i tre grupper som i detta avsnitt beskrivs översiktligt. 
En mer noggrann genomgång av lokaliseringsaspekterna återfinns i kapitel 4.  

2.1.3.1 Fysiska förutsättningar 
De fysiska förhållanden som råder i ett område påverkar såväl de tekniska möjligheterna att 
installera vågkraftparker som de kostnader och intäkter som etablering och drift av en 
vågkraftanläggning medför. Medan tekniken sätter gränser för vilka områden som är teoretisk 
möjliga bestämmer ekonomin om ”det möjliga” även blir realitet. Exempel på fysiska 
förutsättningar är vågornas energiinnehåll, havsdjup, bottensediment och bottenlutning.  

                                                 
7 Endast vindvågorna kan modelleras i hindcastingmodellerna och den vågenergi som härstammar från dyningar 
redovisas inte. De resultat som erhålls tenderar därför att underskatta vågenergiresursen i ett område [26]. 

Figur 5. Vågornas årsmedeleffekt, uttryck i enheten 
kW/m vågfront, för olika områden i Europa.  
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2.1.3.2 Fysiska hinder 
Det finns områden till havs där vissa fysiska objekt är närvarande eller vissa verksamheter 
bedrivs, vilka utgör direkta hinder för anläggning av vågkraftparker. Inom dessa områden kan 
det vara farligt, tekniskt komplicerat eller på annat sätt olämpligt att bygga 
vågkraftanläggningar. Dessa områden benämns i denna studie ”fysiska hinder”. Exempel på 
fysiska hinder är minområden, sjökablar och offshoreverksamhet. 

2.1.3.3 Intresseområden 
Med benämningen ”intresseområden” avses både de områden som är viktiga för olika 
samhällsgruppers och näringars nyttjande av havet och de områden där värdefulla 
naturmiljöer finns som bör bevaras. Farleder, militära sjöövningsområden och Natura 2000-
områden är exempel på intresseområden. Både nyttjande- och bevarandeintressen kan utgöra 
hinder eller reducerade möjligheter för etablering av vågkraftanläggningar inom 
intresseområdet. I vilken mån det finns möjligheter för vågkraftetablering inom områdena 
beror bland annat på i vilken mån en anläggning stör intresset, på gällande lagstiftning och på 
de acceptansmässiga problem och konflikter som kan uppstå vid etablering. 

2.1.3.4 Lokaliseringsaspekter och val av vågkraftteknik 
Olika energiomvandlingstekniker kräver olika fysiska förutsättningar för att etablering skall 
vara lämplig. Den inverkan som vågkraftanläggningar utövar på omgivningen skiljer sig 
också åt mellan de olika teknikerna. Beroende på de förhållanden som råder kan olika 
tekniker vara olika väl lämpade för etablering.    

2.1.4 Vågkraftanläggningars inverkan på miljön 
Vågkraftanläggningars inverkan på den omgivande miljön har hittills inte kartlagts eftersom 
få anläggningar har testats under verkliga förhållanden och kunskaperna och erfarenheten är 
begränsade [14]. Inför en verklig etablering av vågkraftanläggningar måste påverkan på 
miljön noggrant utredas och beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning [28].  
 
I detta avsnitt ges en generell bild av vilka faktorer som kan tänkas orsaka påverkan och 
senare i studien beskrivs på vilket sätt olika bevarande- och nyttjandeintressen kan påverkas. 
Avsnittets innehåll bygger framförallt på referenserna [30],[31] och [32].  

2.1.4.1 Anläggningsfas och avvecklingsfas 
Under anläggningsfasen uppkommer påverkan under en begränsad tid. I absoluta mått mätt 
kommer antagligen den största inverkan på den omgivande miljön att ske. Förmodligen är 
påverkan snarlik under avvecklingsfasen. Följande aktiviteter skulle kunna tänkas inverka på 
miljön: 

• transport av vågkraftaggregaten, av annat material och av utrustning samt 
installationsarbete 

o innebär en ökad aktivitet i området vilket kan ge upphov till störande ljud, ha 
negativ inverkan på landskapsbilden och hindra annat nyttjande av 
vattenområdet 

o kan ge upphov till oljeutsläpp från fartygen 
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• installationen av aggregaten och nedgrävning/-spolning av sjökabeln 

o innebär fysiska ingrepp på havsbotten som medför att bottenytor tas i anspråk 
och som kan leda till ökad grumling av vattnet på grund av uppvirvlande 
sediment  

2.1.4.2 Driftsfas 
Vågkraftanläggningar designas för en att drivas under en tidsperiod om 20 till 30 år [33]. 
Eventuell påverkan kan tänkas orsakas av: 

• den fysiska närvaron av parken 
o som kan vara ett hinder som begränsar eller stör nyttjandet av havsområdet 

eller havsbotten 
o som kan erbjuda nya och skyddade livsmiljöer på havsbotten   
o som kan förändra maringeologiska processer, såsom transport och deposition 

av sediment  
o som kan förändra hydrodynamiska processer, såsom strömförhållanden och 

vågförhållanden  
o som kan ge upphov till undervattensljud och vibrationer och i viss mån även 

ljud ovanför havsytan  
o som lokalt kan upplevas visuellt störande   
o som kan orsaka utsläpp av giftiga ämnen, om vissa typer av färg används för 

att förhindra påväxt på bojarna  
• tillsyn och underhåll av anläggningen 

o som innebär en ökad aktivitet och fartygstrafik i området, vilket kan verka 
störande och ge upphov till ljud 

o som kan innebära utsläpp av olja från fartygen 
• sjökabelns närvaro 

o som kan ge upphov till lokala magnetfält runt kabeln 
o som kan innebära ett lokalt hinder för ankring och bottentrålning 
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2.2 Lagar och förordningar 
Det finns en rad olika lagar och förordningar som berör marina havsområden och som 
reglerar möjligheten att etablera vågkraftanläggningar inom dessa. Vilka lagar som tillämpas 
skiljer sig något beroende på vilken havszon som avses. I detta avsnitt ges en översikt över 
zoneringen av haven samt över vilken lagstiftning som tillämpas i ärenden som berör 
vågkraftanläggningar.  Många av de begrepp som tas upp i avsnittet återkommer senare i 
rapporten. 

2.2.1 Zonering av havsområden 
Världshaven delas upp i zoner och inom varje zon råder olika rättigheter för en nation att 
nyttja vattnet och dess naturresurser. Avgränsningen av zonerna utgår från den s.k. baslinjen, 
som är en linje som sammanbinder de yttersta punkterna på uddar, kobbar och öar, se Figur 6 
[34]. 

2.2.1.1 Inre vatten och territorialhavet 
Ett lands sjöterritorium sträcker sig ut till 
territorialgränsen som är belägen på ett 
avstånd om maximalt 12 nautiska mil (ca 
22,2 km) från baslinjen. Sjöterritoriet 
delas upp i de båda havszonerna inre 
vatten och territorialhav. Inre vatten är 
benämningen på området mellan 
baslinjen och land och territorialhav är 
benämningen på området mellan 
baslinjen och territorialgränsen. Över 
sjöterritoriet har en nation suverän 
bestämmanderätt [34].   

2.2.1.2 Exklusiv ekonomisk zon 
En kuststat har rätt att upprätta en 
exklusiv ekonomisk zon utanför och 
angränsande till territorialhavet. Denna zon får maximalt sträcka sig 200 nautiska mil (=370 
km) från baslinjen. Inom den ekonomiska zonen har nationen vissa suveräna rättigheter, 
såsom rättigheten att upprätta vind- eller vågkraftanläggningar [34].    

2.2.1.3 Det fria havet 
Allt hav utanför de nämnda zonerna benämns ”det fria havet” och får användas av alla stater 
på lika villkor [34]. 

2.2.2 Miljöbalken  
Miljöbalken (MB) [28] är den övergripande miljölagstiftningen i Sverige och tillämpas såväl 
inom territorialhavet som inom Sveriges ekonomiska zon. Huvudmålet med Miljöbalken är 
att främja en hållbar utveckling i samhället [36]. Vågkraftanläggningar omnämns inte explicit 
i Miljöbalken, men troligtvis tillämpas lagen på liknande sätt som för havsbaserade 
vindkraftanläggningar [134].  

Figur 6. Uppdelningen av havsområdet i zoner.  
BL= baslinje, TG= territorialgräns, SEZ = Sveriges 
ekonomiska zon 
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2.2.2.1 Tillstånd enligt Miljöbalken 
Att anlägga och driva vågkraftanläggningar räknas enligt Miljöbalken både som 
vattenverksamhet (MB kapitel 11) och som miljöfarlig verksamhet (MB kapitel 9). För dessa 
typer av verksamheter krävs tillstånd som prövas av miljödomstolen respektive länsstyrelsen. 
Tillståndsansökan skall bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MB kapitel 6). 
I denna ska de direkta och indirekta effekter som anläggningen kan medföra för den 
omgivande miljön identifieras och beskrivas [35].  
 
Då en tillståndsansökan prövas skall de s.k. allmänna hänsynsreglerna (MB kapitel 2) liksom 
hushållningsbestämmelserna (MB kapitel 3 och kapitel 4) tillämpas [36].  

Hänsynsreglerna  
Bland hänsynsreglerna återfinns bland annat kravet att förebygga, hindra och motverka att en 
verksamhet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Detta krav 
gäller även vid risk för skada eller olägenhet och benämns då försiktighetsprincipen. Ett 
annan av hänsynsreglerna är det s.k. lokaliseringskravet. Enligt detta krav skall verksamheter 
som tar mark- eller vattenområden i anspråk, välja plats på så sätt att ”ändamålet kan uppnås 
med minsta intrång för människors hälsa och miljön”. I möjligaste mån bör 
vågkraftetablering undvikas i områden som är viktiga för samhällsgrupper och näringar samt 
i områden med känslig natur.   

Hushållningsbestämmelserna och riksintresseområden 
Utgångspunkten för de s.k. hushållningsbestämmelserna är att ”mark- och vattenområden 
skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade”. Vissa områden, 
som är viktiga för olika areella näringar eller för andra nyttjande- och bevarandeintressen, 
omfattas av ”riksintressestatus” (MB kapitel 3). Områden kan vara av riksintresse för 
exempelvis yrkesfiske, totalförsvar, sjöfart, energiproduktion, natur- och kulturmiljö och 
friluftsliv. Olika förvaltningsmyndigheter pekar ut vilka områden de anser skall vara av 
riksintresse och länsstyrelserna tar därefter beslut [37]. I MB kapitel 4 anges vissa 
riksintresseområden direkt i lagtexten. Dessa geografiska områden är i sin helhet av 
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och/eller friluftsliv [28].  
 
Enligt Miljöbalken skall områden av riksintresse skyddas mot verksamheter som påtagligt 
kan skada deras värden eller försvåra möjligheten att använda dem för avsett ändamål. Vid 
frågor som berör mark- och vattenanvändning skall i möjligaste mån området användas till 
flera ändamål samtidigt, men om det uppstår motstående intressen som inte går att förena 
skall företräde ges för intressen som är klassade som riksintressen [38]. Om intressekonflikt 
uppstår mellan två olika riksintressen skall företräde ges åt ”det eller de ändamål som på 
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med (…) den fysiska miljön”. Riksintressen 
för totalförsvaret har dock alltid företräde enligt lagen (MB 3:10) [28].  
 
Ett flertal riksintresseområden kommer att behandlas i denna studie och är, liksom 
hänsynsreglerna, av stor betydelse för möjligheten att etablera vågkraftparker i ett område.  

2.2.2.2 Områdesskydd 
De så kallade områdesskydden återfinns i MB kapitel 7. Områdesskydd är den vanligaste 
förekommande skyddsformen för arter, habitat och områden med värdefulla natur- och 
kulturvärden samt för områden värdefulla för friluftsliv [39].  Exempel på denna skyddsform 
är nationalpark, naturreservat, Natura 2000-områden och strandskydd. Områdesskydden 
reglerar generellt vilka aktiviteter som inte är tillåtna inom ett visst geografiskt område och 
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syftar till att hindra exploatering och andra ingrepp, som på ett negativt sätt inverkar på 
naturvärdena. Lagtexten kompletteras dessutom med föreskrifter eller bevarandeplaner som 
är specifika och skräddarsydda för varje enskilt geografiskt område och det är främst dessa 
föreskrifter som avgör hur starkt skyddet för det enskilda området är. Ett område kan 
omfattas av flera olika former av områdesskydd [28],[40]. 

2.2.3 Övriga tillstånd  
För att anlägga en vågkraftpark krävs förutom tillstånd enligt Miljöbalken även tillstånd 
enligt kontinentalsockellagen och ellagen [41]-[43]. För etablering inom territorialhavet krävs 
dessutom bygglov enligt plan- och bygglagen och inom den ekonomiska zonen krävs tillstånd 
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon [44],[45]. För verksamheten krävs dessutom 
nyttjanderätt eller rådighet över havsområdet [46].  

2.2.4 Kulturminneslagen 
Fasta fornlämningar på havsbotten skyddas av kulturminneslagen [47]. Den i särklass 
vanligaste typen av fornlämning under vattnet är skeppsvrak, men för att vara klassad som 
fornlämning och omfattas av lagen måste vraket förlist för minst 100 år sedan [47],[48]. Till 
en fast fornlämning hör också ett s.k. fornlämningsområde som är ”ett så stort område på (…) 
sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen” [47]. Fornlämningen och 
fornlämningsområdet får enligt lagen inte påverkas utan speciellt tillstånd [41],[47].  
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och illustreras den metod som utarbetats och tillämpats i studien. 
Inledningsvis presenteras ett antal rapporter som berör lokalisering av havsbaserad 
energiutvinning och som varit inspirationskällor vid framtagandet av metoden. Det verktyg 
som används vid tillämpningen av metoden beskrivs också i kapitlet.  

3.1 Litteraturstudie – lokalisering av havsbaserad energi 
Under det senaste decenniet har intresset för havsbaserad energiutvinning genom vindkraft-, 
vågkraft- och strömkraftverk ökat. Därigenom har behov av lokaliseringsutredningar, 
strategiska miljöbedömningar (SEA) och potentialbedömningar uppstått. Flera nationella 
studier har genomförts, i bl.a. Storbritannien, Danmark och Sverige, se följande referenser: 
[24],[25],[30],[32][49]-[60],[117]och [118].  
 
I en del av dessa studier kartläggs energiresursen och områden som ur ett tekniskt perspektiv 
är väl lämpade för installation av kraftverk identifieras. Vid denna identifiering tillämpas 
genomgående en och samma metodik: för de fysiska förutsättningar, som är av relevans för 
kraftetableringen, uppställs kriterier som skall vara uppfyllda inom de intressanta områdena.  
 
Andra studier syftar till att studera de nyttjande- och bevarandeintressen som finns i det 
aktuella havsområdet. I vissa av dessa studier sker endast en kartläggning av de allmänna 
intressena medan andra studier, förutom att kartlägga, även pekar ut områden som bedöms 
vara lämpliga för etablering av kraftverk då hänsyn tas till intressena. Metodiken för att 
analysera de allmänna intressena skiljer sig åt mellan studierna liksom på vilket sätt de 
allmänna intressena beaktas då lämpliga lokaliseringsplatser identifieras.  
 
Den metodik som utarbetats och tillämpats i detta examensarbete har inspirerats av flera av 
de ovan nämnda studierna, framförallt av studierna som anges i referenserna [50]-[53], men 
är i sin helhet inte identisk med någon annan metodik. Innan den utarbetade metodiken 
redovisas presenteras först det verktyg som använts för att i praktiken tillämpa metoden och 
som utgör en grundstomme i examensarbetet.  

3.2 Geografiska Informationssystem (GIS) 
Ett redskap som ofta används vid fysisk planering och vid lokaliseringsfrågor, då stora 
informationsmängder skall bearbetas, är det datorbaserade verktyget ”Geografiska 
Informationssystem”8 (GIS) [61]. I GIS representeras den geografiska verkligheten digitalt 
och med hjälp av GIS-programmet kan den digitala informationen bearbetas och analyseras. I 
GIS-programmet kan exempelvis olika scenarier byggas upp och utvärderas [62]. På så sätt 
kan nödvändiga beslutsunderlag för exempelvis lokalisering och projektering av 
kraftanläggningar tas fram [63]. 
 
I detta avsnitt ges en översikt om GIS. För mer information om GIS och hur man använder 
programmet se t.ex. referenserna [61]och [66]. 
 

                                                 
8 Med informationssystem avses ”ett verktyg för förmedling av information mellan olika användare” [61] 
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3.2.1 Modellering av verkligheten i GIS  
Då man arbetar med GIS utgår man från en förenklad och uppdelad modell av världen där 
information kopplas till geografiska koordinater. All typ av information som återfinns i 
traditionella papperskartor kan inkluderas i ett GIS, såsom exempelvis tätorter, farleder, 
skyddade naturområden och djupinformation. 
Ytterligare information än de geografiska 
koordinaterna kallas attributdata. Attributdata 
sammanställs i tabeller som är kopplade till de 
geografiska objekten [61]. Exempelvis kan 
information om vilka skyddsvärda djur som finns 
inom ett naturreservat och vilket år reservatet 
etablerades lagras i en attributtabell.  

3.2.2 GIS-data  
För att kunna arbeta med GIS måste informationen 
representeras digitalt i något av de båda 
dataformaten vektordata och rasterdata. 
Vektordata använder de geometriska objekten 
punkter, linjer och polygoner för att beskriva 
världen, se Figur 7. Dataformatet används ofta då 
väl avgränsade objekt skall beskrivas. Enligt 
rasterdatamodellen delas en yta upp i ett 
regelbundet rutnät där varje ruta, eller cell, 
innehåller ett enskilt värde. Rasterdata är att 
föredra då kontinuerliga ytor skall beskrivas, 
såsom exempelvis havsdjup. Ju högre upplösning 
data har, dvs. ju mindre storlek cellerna har, desto 
mer detaljerad information ges [61].  
 
GIS-data organiseras i olika tematiska lager som kan ”staplas ovanpå varandra” i GIS-
programmet, vilket illustreras i Figur 7. Detta kallas "overlay" dvs. överlagring [61]. 

3.2.3 Användning av GIS  
Med hjälp av GIS kan en mängd avancerade bearbetningar, modelleringar och analyser av 
den geografiska informationen och dess attribut genomföras. GIS-data och de erhållna 
resultaten kan också på ett illustrativt sätt visualiseras i kartform [61].  
 
Användningen av GIS har ökat kraftigt under det senaste decenniet och är idag ett verktyg 
som används hos såväl länsstyrelser, kommuner och myndigheter som privata företag [64]. 

 
Figur 7. I GIS kan verkligheten beskrivas 
med geometriska objekt uppdelade i  
tematiska lager. 
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3.3 Metod 
Målet med denna studie är att ta fram en metodik som kan användas för att identifiera platser 
som bedöms vara lämpliga för etablering av större vågkraftparker. För att kunna utföra denna 
uppgift måste lokaliseringsaspekterna inledningsvis kartläggas, värderas och analyseras och 
vissa antaganden måste göras. Därefter bearbetas lokaliseringsaspekterna i en trestegsanalys.  

3.3.1 Identifiering och analys av lokaliseringsaspekter 
Metodiken för att analysera de olika lokaliseringsaspekterna skiljer sig något åt mellan de tre 
olika grupperna som aspekterna indelats i.  

3.3.1.1 Fysiska förutsättningar  
Steg 1. Identifiering av vilka förutsättningar som har betydelse ur teknisk och 

ekonomisk synvinkel samt på vilket sätt de har betydelse. 

Steg 2. Utarbetande av kriterier som bör uppfyllas i ett område för att det skall vara 
tekniskt möjligt och ekonomiskt intressant att etablera anläggningar inom 
området.  

3.3.1.2 Fysiska hinder 
Steg 1. Identifiering av vilka fysiska hinder som kan omöjliggöra en vågkraftetablering. 

Steg 2. Definiering av på vilka buffertavstånd från dessa hinder som en 
vågkraftetablering kan tänkas vara möjlig. 

3.3.1.3 Nyttjande- och bevarandeintressen 
Steg 1. Identifiering av existerande intressen som har betydelse i lokaliseringsfrågan 

och av intressenas geografiska utbredning. 

Steg 2. Beskrivning av respektive intresseområde: på vilket sätt intresset kan påverkas 
av en vågkraftanläggning och vilken lagstiftning som är kopplad till området.  

Steg 3. Utförande av en kvantitativ och en kvalitativ analys av de olika 
intresseområdena. 

3.3.1.4 Förtydligande och kommentarer 

Fysiska förutsättningar - grundfall och optimeringsfall  
Beroende på hur stränga kriterier som sätts upp för de fysiska förutsättningarna kan områden 
som är mer eller mindre optimala för vågkraftanläggningar, utifrån tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv identifieras.   
 
I detta arbete studeras två olika fall: ett ”grundfall” och ett ”optimeringsfall”. I grundfallet har 
kriterier uppsatts på så sätt att områden som bedöms som möjliga och lämpliga för 
vågkraftetablering identifierats, medan de kriterier som uppsatts för ”optimeringsfallet” leder 
till en identifiering av de delområden där de fysiska förutsättningarna relativt sett är optimala 
och där totalekonomin för en vågkraftanläggning därför är den bästa.  
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Intresseområden - kvalitativ och kvantitativ analys 

Kvantitativ analys 
Alla olika intresseområden delas in i följande sju intressegrupper: 
 

• Natur 
• Exploatering/Områdets karaktär 
• Sjöfart 
• Totalförsvar 
• Yrkesfiske 
• Turism, friluftsliv och rekreation 
• Vindkraft 

 
Exempelvis hör intresseområdet farled till intressegruppen sjöfart och intresseområdena 
strandskydd och naturreservat till intressegruppen natur. 
 
Därefter adderas antalet intressegrupper som finns inom ett visst geografiskt område med 
varandra. Syftet med detta förfarande är att få en överblick över antalet intressegrupper som 
finns inom ett visst område och på vilka en vågkraftanläggning kan inverka.  

Kvalitativ analys 
Enligt den kvalitativa metoden utförs en bedömning av 
möjligheterna för vågkraftetablering inom de olika 
intresseområdena. För att kunna genomföra 
bedömningen kartläggs och studeras studieområdets 
nyttjande- eller bevarandeintressen och deras juridiska 
status mer ingående liksom vilken påverkan en 
vågkraftpark skulle kunna utöva på dessa intressen. 
Därefter genomförs en värdering av vilka möjligheter 
som finns för att få tillstånd till vågkraftetablering inom 
de olika intresseområdena som färgkodas röda, orange 
eller gula. Rött innebär ”mycket begränsade 
möjligheter” för vågkraftetablering, orange innebär 
”begränsade möjligheter” och gult ”vissa möjligheter” .  

Varför två metoder? 
Syftet med att använda både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att analysera 
allmänhetens intressen är att ta fram ett utförligt underlag som kan nyttjas för identifiering av 
lämpliga områden och för att visa alternativa vägar att beakta allmänna intressen och deras 
relevans i lokaliseringsfrågan.  

Mycket begränsade 
möjligheter

Begränsade 
möjligheter

Vissa möjligheter

Figur 8. Värdering och färgkodning 
enligt den kvalitativa metoden. 

Bevarandeintressen 

Nyttjandeintressen 



Metod 

 19

3.3.2 Analys i tre steg 
När den generella kartläggningen, värderingen och analysen av de olika 
lokaliseringsaspekterna är genomförd kan lämpliga områden identifieras. Detta genomförs i 
en trestegsanalys där de områden som bedöms som mindre lämpliga för vågkraftetablering 
etappvis utesluts, vilket illustreras i Figur 9.  
 

 
1. I det första steget identifieras de geografiska områden där kriterierna för de fysiska 

förutsättningarna är uppfyllda – dessa områden benämns ”teoretiskt intressanta 
områden” 

 
2. Därefter utesluts de områden där det finns fysiska hinder – de resulterande områdena 

kallas ”teoretiskt möjliga områden”. 
 

3. Slutligen används den kvalitativa och kvantitativa analysen av intresseområdena. Alla 
områden som färgkodats orange eller röda utesluts. De områden där antalet 
intressegrupper är fler än en utesluts också. Resultatet av analysen består i de så 
kallade ”praktiskt möjliga områdena”. 

 
I denna studie innebär följaktligen benämningen ”lämpligt område” ett område där de fysiska 
förutsättningarna är mycket goda och där parken inte utgör ett oacceptabelt hinder för andra 
samhällsgruppers nyttjande av haven, eller för bevarandet av värdefulla naturmiljöer. 
 

Allmänna 
intressen

Teoretiskt 
intressant område

Teoretiskt möjligt 
område

Praktiskt möjligt 
område

Studerat område

Fysiska hinder

Fysiska 
förutsättningar

Allmänna 
intressen

Teoretiskt 
intressant område

Teoretiskt möjligt 
område

Praktiskt möjligt 
område

Studerat område

Fysiska hinder

Fysiska 
förutsättningar

 
Figur 9. Metod för att identifiera lämpliga platser  
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3.3.3 Tillämpning av metoden i GIS 
En förutsättning för att metoden skall kunna tillämpas i GIS är att digital information för 
studieområdet och för lokaliseringsaspekterna samlas in. GIS-information finns tillgänglig 
hos en rad olika myndigheter, såsom Naturvårdsverket och Sjöfartsverket samt hos vissa 
privata företag. En del information finns inte tillgänglig i digitalt format men i vissa fall kan 
GIS-data för denna information skapas i programmet. 
 
När all nödvändig data samlats in eller skapats måste den struktureras i en databas och 
därefter bearbetas med en rad olika verktyg i GIS-programmet.  
 
För mer detaljerad information om vilka geografiska data som använts i denna studie samt 
om hur databearbetningen och analyserna praktiskt genomförts i GIS-programmet, se Bilaga 
3 och 4. 
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ANTAGANDE II 
Grundfall: 
> 500 000 m2/s 
(exponerat) 
Optimeringsfall: 
> 900 000 m2/s 
(mycket exponerat)

ANTAGANDE I 
> 3 kW/m vågfront

4 Lokaliseringsaspekter 
 
I detta kapitel beskrivs de olika lokaliseringsaspekterna närmare och vilken betydelse de har 
i lokaliseringsfrågan analyseras. Det underlagsmaterial i form av antaganden, värderingar 
och slutsatser som detta kapitel leder fram till kommer att kommer att tillämpas i fallstudien 
och utgör grunden för studiens resultat. En sammanställning av informationen återfinns i 
tabellform på sidan 35 och kapitlet kan i sin helhet läsas kursivt. Figurer som illustrerar 
lokaliseringsaspekterna inom studieområdet finns i kapitel 5.  

4.1 Fysiska förutsättningar 
De kriterier som utarbetats i detta avsnitt bygger på antaganden om vilka fysiska 
förutsättningar som bör råda på en plats som ur ett ekonomiskt perspektiv är intressant för 
vågkraftetablering. Antagandena är ungefärliga, eftersom detaljerad information om de olika 
fysiska förutsättningarnas påverkan på totalekonomin ännu inte är känd.   

4.1.1 Vågenergi 
Grundförutsättningen för att bygga en vågkraftpark i ett område är att det finns ett jämnt och 
energirikt vågklimat [67]. En bättre energiresurs leder till att mer energi kan omvandlas till 
elektricitet vilket ökar de totala intäkterna från anläggningen och sänker kostnaden per 
producerad kWh.  
 
Den lägsta energinivå som vågor tillåts innehålla kan beräknas genom ekonomiska kalkyler. 
Genom att utgå från den högsta kostnaden som är acceptabel för vågkraftproducerad energi 
(öre/kWh) och den totala kostnaden för en viss vågkraftpark kan den minsta energimängd 
som parken måste alstra beräknas. Utifrån den informationen kan 
det lägsta tillåtna vågenergiflödet beräknas. Vilken denna 
energinivå är varierar från en plats till en annan eftersom även 
andra aspekter har betydelse för projektets totalekonomi (se kapitel 
7) men en bedömning som utförts är att medeleffekten bör vara 
minst 3 kW/m vågfront [68].  
 
Kommentar  
Antagandet att den minsta tillåtna vågenergi är 3 kW/m kan inte nyttjas i den här studien 
eftersom GIS-data för vågornas effektinnehåll inte kunnat 
införskaffas. De GIS-data om vågförhållanden som istället 
används i studien anger den s.k. ”vågexponeringsgraden” för 
havsområdet, vilken beräknas genom att multiplicera vindstyrkan 
(m/s) med stryklängden (m) i varje enskild rastercell [69]. Ett 
högre värde för vågexponeringsgraden innebär att området är mer 
exponerat för vågor. Genom att jämföra den digitala 
vågexponeringsinformationen med information om vågornas 
effektinnehåll, som beräknats via mer komplexa 
hindcastingmodeller [70], kan man konstatera att områden med 
hög respektive låg vågexponeringsgrad överensstämmer med områden med hög respektive 
låg vågeffekt. GIS-data för vågexponeringsgraden används i denna studie för att ge en 
ungefärlig bild av vågförhållandena i området och för att illustrera hur metodiken tillämpas. 
Eftersom enheten m2/s inte kan översättas till enheten kW/m kan inte heller det lägsta tillåtna 
energiinnehållet definieras i kW/m. I denna studie har istället minimikriterierna i grundfallet 
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ANTAGANDE  
Grundfall:  
30 - 100 m 
Optimeringsfall: 
50 – 80 m 

ANTAGANDE 
undvik blockbotten

definierats som 500 000 m2/s och i optimeringsfallet 900 000 m2/s. Detta motsvarar, enligt en 
klassning av värdena för vågexponeringsgraden, ”exponerade” respektive ”mycket 
exponerade” områden. För mer information om vågexponeringsmodellen, se bilaga 3 och 
referens [69].  

4.1.2 Havsdjup 
Det minsta djup som är intressant för etablering av Uppsala universitets vågkraftteknik beror 
av två aspekter. För det första måste djupet vara tillräckligt stort för att vågkraftaggregatet 
skall ”få plats” och för att erhålla en tillräckligt stor slaglängd. För detta krävs ett djup om 
minst 12 meter [17],[133]. För det andra kan djupförhållandena påverka vågornas 
energiinnehåll negativt (se avsnitt 2.1.2). Denna påverkan uppkommer vid djup som 
understiger halva våglängden och påverkan ökar sedan med minskande djup. För svenska 
vågförhållanden börjar denna energiavtappning uppträda vid djup om cirka 30-40 meter 
[135]. I denna studie utesluts därför områden grundare än 30 meter.   
 
Det maximala djup som är tekniskt möjligt och ekonomiskt intressant beror på i vilken grad 
tampen töjer sig och på vilka våghöjder som finns lokalt. Vid större djup behövs en längre 
tamp för att förbinda bojen i havsytan med generatorn på havsbotten. Töjningen av tampen är 
i absoluta mått mätt större vid ökad tamplängd. Töjningen bör inte vara så stor att den ”äter 
upp” våghöjden på så sätt att den sträcka pistongen rör sig i statorn nämnvärt reduceras. Vid 
en rörelsereduktion kommer energiomvandlingen från vågenergi till elektricitet blir mindre 
effektiv. En bedömning är att det maximala djupet är ungefär 300 meter [133]. 
 
Teknisk sett bedöms det vara möjligt att installera 
vågkraftaggregaten på djup mellan cirka 12 m och 300 m. Utifrån 
ekonomiska aspekter samt för att undvika vissa tekniska problem 
antas i denna studie att ett djupintervall mellan 30 m och 100 m är 
intressant i grundfallet samt att ett djupintervall på ungefär 50-80 m 
är extra attraktivt och inkluderas i optimeringsfallet [133].  

4.1.3 Bottensubstrat 
Som nämndes i kapitel 2.1.1 finns flera olika metoder för att förankra aggregaten på 
havsbotten: via gravitationsfundament, monopile eller fackverksstrukturer. 
Gravitationsfundament förutsätter ett jämnt underlag och placeras helst på mjukare bottnar 
såsom ler- och sandbottnar. Bottnarna måste uppvisa tillräcklig bärighet, så att aggregaten 
inte sjunker ner för djupt i sedimenten [133]. Med fastsättning med 
stålrör eller fackverk är både mjukare och hårdare bottnar möjliga. 
Havsbottnar med stora klippblock är problematiska för alla typer 
av fundament [21].  
 
Bottenförhållandena har också betydelse för dragningen av transmissionskabel9 men detta 
faller utanför studiens avgränsningar. 
 

                                                 
9 Kabeldragning längs med hårdbotten är en svårare och dyrare process än kabeldragning längs med mjukbotten. I 
mjukare botten finns det möjlighet att spola eller gräva ner kabeln i sedimentet medan det är svårare att förankra 
kabeln vid hårdbotten och det finns risk att kabeln förflyttas av bottenströmmar och liknande [41],[51],[134].  
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ANTAGANDE II 
Bottenlutning <3 º 

ANTAGANDE 
Lämpliga 
nätanslutningspunkter 
måste finnas 

ANTAGANDE 
* Inom Sveriges            
territorialhav   
*< 20 km från land  

ANTAGANDE I 
Bottenlutning <15º 

Slutsatsen är således att det är möjligt att bygga vågkraftparker på såväl fasta lerbottnar som 
bergbottnar, men däremot inte på blockbottnar eftersom det krävs att botten är jämn. De 
rådande bottenförhållandena är avgörande för vilken typ av fundament som används. 
 
Kommentar 
De data som används i denna studie klassificerar botten med klippblock som hårdbotten och 
specifik information om förekomsten av blockbottnar finns inte. På grund av databrist kan 
antagandet inte användas i studien. 

4.1.4 Bottenlutning 
En förutsättning för att kunna installera linjärgeneratorerna på havsbotten är att de står stadigt 
fast. En mer lutande botten kräver en fastare förankring [133]. Vilken bottenlutning som är 
acceptabel beror på vilken typ av fundament som används. Om gravitationsfundament nyttjas 
är en så platt botten som möjligt önskvärt, medan en högre lutning 
är möjlig om fastsättningen sker med ”monopile”-teknik. Upp till 
15 grader skulle då antagligen vara möjlig eftersom aggregatet i 
detta fall är fastare förankrat i botten än vid gravitationsfundament 
och därför inte riskerar välta omkull [133].  
 
Kommentar 
För att få information om bottenlutningen kan man i ArcGIS utgå från djupdata i rasterformat 
och beräkna bottenlutningen med funktionen ”slope”. Eftersom de djupdata som används i 
denna studie (se bilaga 3) har en så pass låg upplösning som 25x25 
meter, kommer modelleringen av bottenlutningen visa en lägre 
lutning än vad den faktiska lutningen är. För att kompensera för 
detta antas att bottenlutningen får vara maximalt 3 grader vilket 
antas motsvara en verklig lutning på ungefär 15 grader. 

4.1.5 Elnät 
En förutsättning för utbyggnad av vågkraften är att det finns 
möjligheter att ansluta anläggningarna till elnätet [72]. 
Tillräckliga överföringskapaciteter måste finnas i nätet, eller 
möjligheten till att utföra elnätsförstärkningar till rimliga 
kostnader. Vilka överföringskapaciteter som behövs beror på 
vågkraftanläggningen storlek [59],[72]. Troligtvis räcker 130 
kV-nätet (regionnätet) som mottagare av energi. Anslutning till stamnätet är sannolikt endast 
aktuellt vid mycket stora vågkraftanläggningar [67].  

4.1.6 Avstånd till land eller till möjliga nätanslutningspunkter 
Avståndet mellan en vågkraftanläggning och land har betydelse för områdets tillgänglighet 
för förarbeten, installation och underhåll av anläggningen och för kontroll vid drift. Avståndet 
är dock framförallt en ekonomisk fråga. Med ökat avstånd 
mellan anläggningen och land ökar kostnaden för kabeln och 
för kabelutläggningen [32]. Även förlusterna i kabeln ökar 
med kabellängden, vilket påverkar totalekonomin negativt. I 
denna studie antas det maximala avståndet till land vara 20 
km. Antagandet bygger inte på ekonomiska beräkningar utan 
är endast ett sätt att testa metodiken.  
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ANTAGANDE 
Isförekomst endast 
under svåra vintrar 

Avståndet till land har även betydelse ur juridiskt synvinkel eftersom havet är uppdelat i olika 
zoner mellan vilka de legala möjligheterna att installera en anläggning skiljer sig åt (enligt 
kapitel 2.2). Det är troligen enklare, juridiskt sett, att få tillstånd till en anläggning inom 
territorialhavet än inom Sveriges ekonomiska zon och därför inkluderas endast områden 
innanför territorialgränsen i denna studie.  

4.1.7 Isutbredning 
I svenska havsområden förekommer is mer eller mindre frekvent [71]. Isutbredningen beror 
på en rad olika fysiska faktorer såsom ytvattentemperatur, vindförhållanden och salthalt [74]. 
Isförekomsten i ett område kan beskrivas genom att ange om isen förekommer under lindriga, 
normala eller under svåra vintrar [119].   
 
Under isperioder upphör vågbildningen och en vågkraftanläggning kan under dessa perioder 
inte alstra elektricitet [13]. Förekomsten av is påverkar därför en vågkraftanläggnings 
totalekonomi negativt. Mer frekvent isförekomst innebär ett större produktionsbortfall och en 
större negativ påverkan på totalekonomin [133]. Drivis, isläggning och islossning innebär 
dessutom en kraftig fysisk påverkan på vågkraftaggregatens bojar. Linjärgeneratorerna 
påverkas däremot inte då de på havsbotten är skyddade från isens verkningar [15],[133]. 
 
Eftersom det är mer ekonomiskt intressant att förlägga 
vågkraftparker i områden med relativt kort isutbredningstid 
och eftersom områden där is förekommer frekvent även bör 
undvikas av tekniska skäl görs i denna studien antagandet att 
endast områden där is förekommer under svåra vintrar är 
aktuella för vågkraftetablering.  
 
Kommentar 
GIS-data för isutbredningen saknas i denna studie. Istället har en papperskarta över 
isförekomsten i svenska farvatten använts, vilken redovisas i bilaga 1. 
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ANTAGANDE
Samtliga 
buffertzoner 
 = 500 m 

ANTAGANDE 
Undvik grunda 
sandområden nära 
land 

4.2 Fysiska hinder 

4.2.1 Minlinjer och dumpningsområden 
Längs Sveriges kuster finns ett antal minlinjer och dumpningsområden för krigsmateriel och 
ammunition som härstammar från första och andra världskriget. I vissa fall har dessa minor 
svepts, men svepningen har varit av varierande kvalitet och det finns risk att minorna 
fortfarande kan detonera [73],[74],[136]. 

4.2.2 Vrak, forn- och kulturlämningar 
Skeppsvrak och andra typer av forn- och kulturlämningar på havsbotten kan utgöra ett hinder 
för vågkraftanläggningar av två anledningar. Om lämningarna är större fysiska objekt, på 
vilka det är omöjligt att installera aggregat utan att bottenarbeten genomförs, kommer mer tid 
och pengar krävas för förarbeten. Om vraken eller lämningarna omfattas av 
kulturminneslagen är det förbjudet med verksamheter som stör lämningen enligt vad som 
tidigare beskrivits i kapitel 2.2.  

4.2.3 Offshoreverksamhet  
Utvinning av olja, gas och marina mineraler är i flera länder en viktig och expanderande 
näring. Den enda av havets geologiska resurser som i Sverige utvinns kommersiellt är sand- 
och grus, men utvinningen sker i liten skala och framförallt i 
grunda, kustnära områden [76]. Enligt Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) bör vindkraftetablering undvikas på 
sandbottnar då dessa i framtiden kan bli intressanta för 
mineralutvinning [50]. Troligtvis gäller samma utgångspunkt för 
vågkraftetablering och grunda sandbottnar nära land bör därför 
undvikas.  
 
Befintliga och planerade olje- och gasplattformer, liksom våg- och vindkraftanläggningar 
utgör ett hinder för etablering av nya vågkraftanläggningar på samma geografiska plats. Det 
är dock möjligt, och kanske till och med önskvärt, att placera vågkraftanläggningar i närheten 
av dessa offshoreinstallationer, förutsatt att vågenergin inte påverkas negativt av 
verksamheten. Synergieffekter skulle kunna uppstå om gemensamma sjökablar för 
eltransmission skulle kunna nyttjas, vilket skulle medföra reducerade kabelkostnader per 
producerad kWh [14].   

4.2.4 Kablar/Pipelines 
På havsbotten kan elkablar finnas liksom pipelines för transport av olja och gas. För att kunna 
utföra reparationer och underhåll av dessa behöver ett visst område runt om installationerna 
lämnas fritt från vågkraftetablering.  

4.2.5 Buffertzoner för fysiska hinder 
I denna studie har områden där fysiska hinder förekommer i samtliga 
fall försetts med en buffertzon om 500 meter. Inom hela dessa ytor 
anses vågkraft uteslutet. Avståndet 500 meter bör inte ses som ett 
exakt mått utan ett antagande för att illustrera studiens metodik. 
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4.3 Allmänna intressen 
I detta avsnitt kartläggs allmänhetens bevarande- och nyttjandeintressen till havs. Intressenas 
särdrag och geografiska utbredning studeras mer ingående samt på vilket sätt en vågkraftpark 
kan tänkas inverka på intressena. En värdering av de möjligheter som antas finnas för att få 
tillstånd till vågkraftetablering inom respektive område utförs även och områdena färgkodas 
röda, orange eller gula, enligt metodiken i kapitel 3.3.   

4.3.1 Natur 
Som beskrevs i kapitel 2.2.2 kan områden med höga naturvärden eller sällsynta livsmiljöer 
skyddas genom riksintressestatus eller områdesskydd. De områden som i denna studie 
identifierats vara av vikt för djur- och naturintressen är: 

• nationalpark  
• naturreservat/naturvårdsområden  
• strandskyddsområden 
• djurskyddsområden 
• Ramsarområden  
• Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet (omfattas även 

av riksintressestatus) [28],[77],[78] 
• riksintresseområden för naturvården  
• riksintresseområden för fisklek, för fiskarter som är kommersiellt viktiga för 

yrkesfisket 
  
Kunskapen om vilka marina områden som är att betrakta som skyddsvärda anses allmänt vara 
otillräcklig och områdesskydden omfattar framförallt land- och kustnära områden. I en del 
fall sträcker sig områdesskydden även över större havsområden, men skyddsåtgärderna för att 
skydda det marina livet är ofta bristfälliga [78],[120]. En nationell ambition är att utöka och 
förstärka skyddet av marina miljöer genom att identifiera skyddsvärda miljöer, inrätta 
områdesskydd för dessa eller stärka de befintliga områdesskydden [79],[80]. Detta arbete 
pågår för närvarande hos bland annat Naturvårdsverket, länsstyrelser och WWF. 

4.3.1.1 Vågkraftens påverkan  
En vågkraftanläggning kan tänkas påverka levande organismer och deras livsmiljöer på flera 
olika sätt och påverkan skiljer sig åt mellan de olika faserna.  
 
Under anläggnings- och avvecklingsfasen kan den ökade aktiviteten i området, vilken medför 
ljud och grumling av vattnet, verka störande såväl för bottenlevande organismer som för 
fiskar, marina däggdjur och fåglar [30]. Installationen av bottenfundamenten och aggregaten 
innebär ett fysiskt ingrepp vilket leder till att vissa livshabitat minskar i omfattning eller 
fragmenteras, vilket har inverkan på det marina djur- och växtlivet.  
 
Under drift kan undervattensljud, vibrationer och de elektromagnetiska fält som kan uppstå 
runt kablarna, påverka fisk, bottenlevande djur och marina däggdjur [14],[39],[81]. 
Förändrade maringeologiska och hydrodynamiska processer kan också påverka livsmiljöer 
lokalt [14].  Vid en fartygskollision med vågkraftparken finns en risk att utsläpp sker av 
miljöskadliga ämnen, vilket skulle kunna medföra negativa konsekvenser för den marina 
miljön. Vågbojarna i vattenytan kan komma att inverka negativt på fågellivet i de fall de 
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verkar avskräckande på fåglar och skrämmer bort fåglar från viktiga födosöks- eller 
viloområden [14]. 
 
Förutom den eventuella negativa påverkan en vågkraftanläggning kan medföra finns även 
möjligheter att vågkraftanläggningar kan innebära positiva förändringar ur naturhänseende 
[14]. Vågkraftaggregaten på havsbotten kan utvecklas till s.k. artificiella rev, vilka tjänar som 
en gynnsam miljö för fiskar och bottenlevande djur [82]. Vågkraftparkerna är dessutom 
fiskefria zoner, där fiskar kan leva och reproducera sig utan att riskera att bli fångade. Detta 
kan ha positiva effekter för fiskbestånden [14],[83]. Ytterligare en positiv effekt är att 
havsbotten inom området skonas från fiske med bottentrål, som är en verksamhet som 
innebär påfrestningar på bottenmiljöer [39],[84],[85].   

4.3.1.2 Möjligheterna för vågkraftetablering inom intresseområdena 
För närvarande är kunskaperna om vågkraftanläggningars påverkan på djurlivet och 
organismers livsmiljöer relativt begränsade [14]. I enlighet med försiktighetsprincipen och 
lokaliseringskravet, som omnämndes i kapitel 2.2, bör etablering av vågkraftparker undvikas 
inom ekologiskt känsliga områden, områden med höga naturvärden, utsjöbankar10 och 
reproduktionsområden för fisk, fåglar och marina däggdjur om det finns risk att naturvärdena 
påverkas negativt [28]. Ett alternativ till att undvika områdena helt är att förlägga 
installationsarbeten och annan störande verksamhet till tidpunkter om året som är mindre 
känsliga för djuren [14].   
 
I denna studie har områden av intresse för naturen färgkodats röda, orange eller gula 
beroende på hur starkt skyddet antagits vara och i vilken omfattning vågkraftparker bedömts 
påverka naturvärdena. De enskilda intresseområdenas färgkodning återges i tabellen på sidan 
35. 

4.3.2 Exploatering/områdets karaktär 
För att skydda orörda och kulturellt värdefulla landskapsområden från exploateringsföretag 
som kan störa helhetskaraktären i området finns ett par olika skydd i den svenska 
lagstiftningen.11 I Miljöbalken kapitel 4, paragraf 3 och 4 (MB 4:3 och 4:4) pekas 
geografiska områden ut som i sin helhet anses som riksintresseområden för naturvård och 
kulturmiljövård. Det finns även riksintresseområden för kulturminnesvård (MB 3:6) samt 
riksintresseområden som omfattar stora mark- och vattenområden som endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i naturen (MB 3:2). Vissa typer av 
områdesskydd syftar även till att skydda området mot exploatering som skadar områdets 
karaktär, framförallt gäller detta nationalparker, som behandlades i föregående kapitel. 
Förutom dessa områden med lagstiftat skydd har även vissa havs- och kustområden med 
särskilt höga kulturmiljövärden, s.k. värdekärnor, identifierats av Riksantikvarieämbetet på 
regeringens uppdrag [86].  

4.3.2.1 Vågkraftparkers påverkan 
Ett kust- eller skärgårdslandskaps karaktär kan i viss mån komma att förändras då en 
vågkraftanläggning etableras och anläggningen kan verka störande på värdefulla natur- eller 

                                                 
10 Utsjöbankarna är ”upphöjningar från berggrunden, som skiljer sig från grundare liggande kustområden genom att 
de omges av djupare vatten.”(…) ”De rymmer i regel arter och habitat som är karaktäristiska för mer opåverkade 
vattenmiljöer.”. [107].   
11  Det finns dessutom lagstiftat skydd för specifika objekt och mindre områden, t.ex. via kulturminneslagen och 
kulturreservat i Miljöbalken 
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kulturvärden i landskapet eller genom att bryta den ursprungliga sammanhållna karaktären. I 
vilken mån en vågkraftanläggning upplevs störande beror på flera faktorer:  

• anläggningens avstånd från land  
• anläggningens höjd över vattenytan  
• siktförhållanden  
• betraktarens höjd över havet   

Eftersom bojarna på vattenytan är den enda delen av anläggningen som syns ovan havet 
kommer vågkraftparkerna inte att synas på längre håll. Om anläggningarna placeras nära land 
eller i havsområden som flitigt nyttjas för friluftsliv och rekreation finns dock en risk att 
anläggningarna lokalt upplevs visuellt störande. Vågkraftens påverkan på ett områdes 
karaktär är dock långt ifrån den som orsakas av vindkraftverk och som ofta utgör ett av de 
acceptansmässiga hindren för etablering av vindkraftanläggningar i oexponerade och 
natursköna områden [14].  

4.3.2.2 Möjligheterna för vågkraftetablering inom intresseområdena 
Eftersom vågkraftanläggningars påverkan på landskapet längre ut till havs bedöms som liten 
markeras i denna studie områden som skyddas enligt MB 3:2 och MB 4:4 gula. De s.k. 
värdekärnorna är placerade närmare land och färgkodas därför orange. Områden som 
skyddas av MB 4:3 färgkodas dock röda. Orsaken till detta är att det direkt i lagtexten är 
angivet att gruppstationer för vindkraft med en sammanlagd uteffekt på 10 MW eller mer inte 
får förekomma i dessa områden. Det är möjligt att även vågkraftanläggningar i framtiden 
kommer att omfattas av denna regel. 

4.3.3 Sjöfart 
Haven nyttjas för transporter av handelsvaror12 och passagerare samt av fiskebåtar, 
fritidsbåtar och av försvarsmakten [54]. Sjöfart och hamnverksamhet är viktiga delar av 
samhällets infrastruktur och en kraftigt växande sektor, framförallt den internationella 
handelssjöfarten [87]-[89]. Eftersom man i princip har rätt att segla var man vill på haven är 
sjöfartens intresseområden inte alltid så väl avgränsade geografiskt [34]. Nationella och 
internationella åtgärder för att reglera, effektivisera och förbättra framkomligheten och 
säkerheten till havs har dock genomförts, eller kommer att genomföras, vilket bland annat 
bidrar till att de områden som är av stor betydelse för sjöfarten tydligare pekas ut [88]-[93]. I 
denna studie har två olika begreppsmodeller valts ut för att på ett förenklat sätt illustrera vilka 
dessa områden är: farleder och ”säkra sjövägar”. 
 
I svenska farvatten finns 740 ”allmänna och övriga farleder” [54]. Farlederna är utmärkta på 
sjökorten och är rekommenderade att använda för en säkrare och effektivare sjöfart. Det finns 
dessutom militära farleder, vars sträckning dock är sekretessbelagd [121]. En farled anges 
endast som en tvådimensionell linje på sjökorten och det finns inte någon generell 
farledsbredd [91]. Bredden på en farled bestäms från fall till fall och beror bland annat av de 
geografiska förutsättningarna, trafikintensiteten och vilken storlek fartygen som trafikerar 
leden har [59].  Farleder är framförallt inrättade i skärgården, i trånga sund och passager och i 
andra svårnavigerade områden eller från angöringen till kusten och fram till viktiga hamnar. 
 
Ute i det öppna havet färdas framförallt större fartyg och internationell sjöfart. I vissa 
havsområden förekommer trafik mer frekvent och olika trafikmönster uppstår. Dessa 
trafikmönster kan numera identifieras på ett enkelt och tillförlitligt sätt, tack vare det s.k. 
                                                 
12 Ca 85 % av Sveriges utrikeshandel går sjövägen [88].  
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”Automatic Identification System”, AIS. Detta system är under införande och innebär att 
internationella fartyg och större nationella fartyg utrustas med GPS-sändare och att 
information om deras position och hastighet momentant sänds över radionätet. Denna 
information kan samlas in och sammanställas över längre tidsperioder, se figur i bilaga 2 
[94],[123]. Sjöfartsverket har tidigare pekat ut vissa områden som de anser att sjöfarten 
behöver använda för att med säkerhet ta sig runt kusterna och in i de större hamnarna. Dessa 
områden kallas säkra sjövägar [94],[122]. Deras utbredning kan i framtiden komma att 
modifieras något tack vare den förbättrade informationen om trafikmönster som nu kan 
inhämtas via AIS [137].  

4.3.3.1 Vågkraftparkers påverkan 
För sjöfartens del kommer en vågkraftanläggning framförallt att innebära ett fysiskt hinder 
som begränsar framkomligheten lokalt och som därmed utgör en risk för kollision [14].  
Kollisionsrisken kan minskas genom att avlysa själva vågkraftparken från sjötrafik och 
genom att upprätta en säkerhetszon runt om området [34].  En vågkraftanläggning måste 
också på ett tydligt och effektivt sätt märkas ut13 och föras in i sjökorten [14], [95]. Parken 
kan också utformas på så sätt att vissa rännor genom parken lämnas ”bojfria” för att 
möjliggöra passage av sjötrafik genom området [134].  

4.3.3.2 Möjligheterna för vågkraftetablering inom intresseområdena 
En vågkraftanläggning bör av säkerhets- och framkomlighetsskäl inte installeras inom 
farleder och möjligheten att flytta etablerade farleder är begränsad [138].  Farleder bör därför 
undvikas redan i planeringsfasens och har färgkodats röda. För att ta hänsyn till att farleder 
även har en ytmässig utbredning har ett generellt säkerhetsavstånd om 500 meter på var sida 
lederna etablerats, som också färgkodats röda.   
 
Inom de ”säkra sjövägarnas” utbredning finns större möjligheter för fartyg att välja 
alternativa vägar än inom farlederna. Framförallt gäller detta ute i det öppna havet, men 
närmare land, då fartygen närmar sig hamnarna, blir situationen mer kritisk och 
manöverutrymmet mer begränsat [137]. I denna studie har säkra sjövägar markerats som 
orange områden.  

4.3.4 Totalförsvar 
Försvarsmaktens huvuduppgifter är att hävda Sveriges territoriella integritet i fredstid och att 
med väpnad strid försvara landet mot framtida hot [96]. För att uppfylla denna uppgift krävs 
välutbildade förband och möjligheten att genomföra realistiska övningar. Både till land och 
till havs finns för dessa ändamål övnings- och skjutområden där exempelvis robot- och 
artilleriskjutningar, minutläggning och -sprängning kan genomföras [97]. Skjut- och 
övningsområden är offentliga och markerade i sjökorten och på kartor. Då övningar 
genomförs avlyses områdena, vilket innebär att det är förbjudet för allmänheten att vistas 
inom områdena. Förutom skjut- och övningsområden finns ytterligare intresseområden som 
är av central betydelse för försvaret, vilkas geografiska belägenhet är sekretessbelagd [54]. 
Exempelvis gäller detta Försvarsmaktens spanings- och kommunikationssystem ovan och 
under vattenytan, områden med marina vapensystem samt militära farleder [59],[98],[121]. 
Det finns dessutom s.k. militära skyddsområden, som är militära anläggningar eller 
områden  som omfattas av permanent eller vilande tillträdesförbud för allmänheten [99].   
 

                                                 
13 Enligt det internationella sjösäkerhetsorganet IALA’s rekommendationer [95]. 
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Samtliga ovan nämnda områden kan anses vara av riksintresse för försvaret i enlighet med 
MB 3:9. Tillgängligheten och nyttjandet av dessa områden skall skyddas och störande 
verksamheter hindras. Eftersom vissa områden av riksintresse för försvaret är hemliga måste 
en hinderprövning av en vågkraftanläggnings lokalisering genomföras i varje enskilt fall och i 
planeringsfasen är det inte alltid känt vilka områden som är av militärt intresse. Detta kan 
försvåra planeringen och innebära merkostnader och tidskrävande processer [54],[126].  
 
Inom det svenska försvaret pågår en omfattande reform och stora omstruktureringar 
genomförs. Militär verksamhet avvecklas inom vissa områden och koncentreras till andra 
områden, vilket kommer att påverka nyttjandet av olika geografiska områden [96]. En 
översyn av militära riksintresseområden kommer också att ske inom försvaret med start 2006 
[54].   

4.3.4.1 Vågkraftparkers påverkan 
En vågkraftanläggnings påverkan på totalförsvarets intressen utgörs av flera delar. I första 
hand utgör en anläggning ett fysiskt hinder till havs, som kan försvåra marinförbandens 
framkomlighet och möjligheten att genomföra vissa övningar. Dessutom kan en anläggning 
och transmissionskabeln verka störande på militär utrustning, såsom avlyssningssystem under 
vattnet, eftersom en vågkraftpark kan ge upphov till undervattensljud och eftersom 
elektromagnetiska fält kan uppstå i närheten av anläggningen och runt om sjökabeln [98]. 

4.3.4.2 Möjligheterna för vågkraftetablering inom intresseområdena 
Inom militära områden kan det vara farligt, störande eller olämpligt med 
vågkraftanläggningar. Det kommer också sannolikt vara svårt att få tillstånd till etablering av 
vågkraftanläggningar inom militära områden. I denna studie markeras alla dessa områden 
röda.  

4.3.5 Yrkesfiske 
Yrkesfisket i Sverige är en heterogen näring och fiske bedrivs efter många olika fiskarter, 
med en rad olika typer av redskap och fartyg och i olika stor skala. Ett sätt att beskriva 
yrkesfisket är genom att indela näringen i grupperna kustnära fiske och utsjöfiske, där det 
förra oftast bedrivs mer småskaligt och det senare i större skala1415  [84]. Den dominerande 
fångstmetoden i Sverige är trålfiske, som kan bedrivas med bottentrål eller med flyttrål, 
beroende på vilken målarten är16 [39],[85]. Inom det kustnära fisket är även s.k. passiva 
redskap vanligt, såsom burar, tinor, ryssjor och nät [84]. Fisket har ofta en viktig ekonomisk 
och kulturell betydelse för kust- och skärgårdsområden, även om dess bidrag till 
nationalinkomsterna kan anses vara marginell. Ungefär 2000 licensierade yrkesfiskare finns 
idag i Sverige [83]. 
 
Fiske får i princip bedrivas överallt inom Sveriges havsområden, men olika lagar och 
föreskrifter reglerar hur och när man får fiska [100],[101]. Av stor betydelse för hur fisket 
bedrivs har den s.k. trålgränsen som införts med syftet att skydda vissa utsatta fiskbestånd 
och känsliga bottenhabitat. Trålgränsen är för närvarande belägen på ett avstånd av 3 eller 4 

                                                 
14 Värdet av det småskaliga, kustnära fisket är dock relativt sett stort i förhållande till den fångade kvantiteten, 
eftersom huvuddelen av fångsten går till mänsklig konsumtion. Foderfisk av lågt ekonomiskt värde utgör största 
delen av fångsten vid utsjöfiske [83]. 
15 Utsjöfisket bedrivs framförallt i Östersjön, Nordsjön och Nordatlanten , dvs. inte inom det område som är 
intressant i denna studie. 
16 Med bottentrål fiskas exempelvis kräfta, räka och bottenfisk och med flyttrål fiskas pelagiska fiskar, som lever i de 
fria vattenmassorna, såsom sill och makrill [39]. 
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nautiska mil (dvs. ca 5,5 respektive 7,5 km) från baslinjen [85]. Innanför trålgränsen är all 
form av trålfiske förbjudet, förutom trålning efter djuphavsräka som är tillåtet överallt där 
bottendjupet är minst 60 meter. Inom vissa områden innanför trålgränsen, s.k. trålområden, 
får trålfiske med bottentrål efter havskräfta dock förekomma och i vissa fall även flyttrålfiske 
[101]. Trålområdena är ofta av stor ekonomiskt betydelse för yrkesfisket. På landsidan om 
trålgränsen och trålområdena bedrivs fisket med passiva redskap och på utsidan är fiske med 
alla typer av redskap tillåtet [85]. Hela havsområdet är således av betydelse för yrkesfisket. 
Vissa havsområden har dock, enligt Fiskeriverket, särskild betydelse för yrkesfisket [78]. 
Dessa områden är: 

• fångstplatser med ”omfattande fiskeaktivitet eller unika förutsättningar för visst fiske”   
• lekområden, uppväxtområden och vandringsstråk för kommersiellt viktiga arter.  

Med detta som utgångspunkt har riksintresseområden för yrkesfisket utpekats, i enlighet 
med MB 3:5. Utpekandet av riksintresseområden för fångst har grundats på en ekonomisk 
värdering av olika fångstområden och av deras regionala relevans. Riksintresseområden för 
fisklek, har i den mån områdena varit kända utpekats [78]. I denna studie studeras 
lekområdena inom intressegruppen natur.  

4.3.5.1 Vågkraftparkers påverkan 
En vågkraftpark kan komma att påverka yrkesfisket på flera olika sätt [14]:   

• eftersom fiske inte kan bedrivas inom parkområdet kommer fiskarena utestängas från 
vissa områden till havs. Detta kan ha påverkan på fiskenäringens inkomster  

• vågkraftparken kan påverka fiskbeståndet (positivt eller negativt17) vilket i sin 
förlängning kan påverka fiskenäringens inkomster  

• fiskebåtar kan behöva ta omvägar mellan viktiga fiskeområden och hemmahamnar 
eftersom vågkraftparken kan utgöra ett fysiskt hinder för sjötrafik 

4.3.5.2 Möjligheterna för vågkraftetablering inom intresseområdena 
De områden som bedöms som extra viktiga för fisket, ur ett ekonomiskt perspektiv, är 
trålområden och riksintresseområden. Möjligheterna att få tillstånd till vågkraftetablering 
inom dessa har i denna studie bedömts vara begränsade och har färgkodats orange. Övriga 
havsområden har färgkodats gula eftersom även de är viktiga för fiskenäringen. Inom dessa 
områden är det juridiska skyddet för fiskeintressen dock inte lika starkt som inom 
riksintresseområdena. 
 
Att etablera vågkraftanläggningar till havs kommer antagligen alltid att påverka yrkesfisket, i 
någon omfattning. Graden av påverkan beror bland annat på antalet fiskare som blir berörda 
och de ekonomiska förluster som uppstår för fiskarena om de utestängs från sina 
fiskeområden. Denna problematik har vid flera tillfällen uppstått vid etablering av 
vindkraftparker. I vissa fall har då konflikten lösts genom att ekonomisk kompensation för 
den uteblivna inkomstkällan utgått till fiskarena från kraftbolaget [14].   

4.3.6 Turism, friluftsliv och rekreation 
Turism och rekreation är en allt viktigare angelägenhet för människor och en stadigt växande 
näring. Kust- och skärgårdsmiljöer är generellt sett välbesökta turistmål vilka erbjuder goda 
möjligheter till bland annat fritidsfiske, båtliv, kanotpaddling, sportdykning, bad [76],[102]. 

                                                 
17 Om vågkraftanläggningars påverkan på fiskbestånden är positiv eller negativ är ännu ej kartlagt (se kapitel 4.3.1). 



Lokaliseringsaspekter 
 

32 

Turism och rekreation är generellt sett koncentrerad till skärgårdsområden, mer eller mindre 
nära kusten snarare än långt ute i det öppna havsområdet [14].  
 
I Miljöbalken finns ett par skyddsformer för områden som anses viktiga för rekreation och 
friluftsliv. Ett av dessa är de s.k. områdesskydden (se sidan 26) där syftet med instiftandet, 
förutom att skydda värdefull natur ur en biologisk synvinkel, även kan vara att upprätthålla 
möjligheter till rekreation och friluftsliv [36].  Det finns också riksintresseområden för 
friluftslivet, enligt MB 3:6, som pekas ut av Naturvårdsverket18 [103]. I MB 4:2 pekas 
dessutom vissa geografiska områden ut som är av riksintresse för ”turismen och det 
rörliga friluftslivet”. 

4.3.6.1 Vågkraftparkers påverkan 
För möjligheten att ägna sig åt friluftsliv och rekreation till havs kan en vågkraftanläggning 
utgöra ett visst hinder, eftersom det utestänger människor från att nyttja ett specifikt område. 
Ett vanligt problem vid lokalisering av havsbaserad vindkraft är att kraftverken upplevs som 
visuellt eller audiellt störande för bland annat rekreationsintressen. Detta kommer troligen 
inte vara ett större problem för vågkraftanläggningar. En anläggning sticker endast upp någon 
meter ovan vattenytan och kan inte ses på längre avstånd. Troligtvis ger anläggningarna inte 
heller upphov till störande ljud i någon nämnvärd omfattning [14].  

4.3.6.2 Möjligheterna för vågkraftetablering inom intresseområdena 
En vågkraftanläggnings påverkan på möjligheterna till friluftsliv och rekreation samt den 
visuella och audiella påverkan bedöms i denna studie vara lokala och relativt små, i den mån 
anläggningarna inte placeras allt för nära kuster och öar. Intresseområden för turism och 
rekreation markeras gula områden i denna studie.  

4.3.7 Vindkraft 
Vindkraft är den snabbaste växande källan för förnybar energiproduktion i världen och av de 
17 TWh förnybar energi som i Sverige skall komma från förnybara energikällor år 2016, 
skall uppskattningsvis 10 TWh alstras av vindkraft, varav ungefär 6 TWh skall genereras i 
havsbaserade vindkraftanläggningar [6],[54]. I havsområdet utanför Sveriges kuster finns för 
närvarande ett par befintliga vindkraftparker. Ytterligare parker är under byggnation eller 
planeras [54]. 30 meter är det maximala havsdjupet för att, med dagens fundamentteknik, 
installera vindkraftanläggningar till havs. Det är dock billigare att installera kraftverken i 
relativt grunda havsområden, där djupet är maximalt cirka 15 meter. I framtiden kan det vara 
möjligt att använda andra fundamenttekniker som möjliggör vindkraftanläggningar även på 
större djup än 30 meter [54]. 
 
För att underlätta etableringen av nya vindkraftparker har Statens Energimyndighet pekat ut 
vissa områden som skall anses vara av riksintresse för energiproduktion, i enlighet med 
MB 3:7. Inom dessa områden bedöms vindkraftetablering som särskilt lämplig. En 
”kriterielista” och poängsättning har legat till grund för urvalet av platser. Områden utanför 
territorialgränsen och områden där havsdjupet är större än 30 meter har uteslutits [57]. En 
översyn av riksintresseområdena kommer troligen att inledas under senare delen av 2006. 
Eventuellt kommer en ändring av kriterierna att genomföras och möjligtvis kommer 
riksintresseområden även utpekas inom Sveriges ekonomiska zon [127].  

                                                 
18 Områdenas geografiska gränser, deras värden för friluftslivet, vilka kriterier som legat till grund för utpekandet 
samt vilka åtgärder som kan skada områdets värden beskrivs i registerblad [103]. 



Lokaliseringsaspekter 

 33

4.3.7.1 Vågkraftparkers påverkan och möjligheterna för vågkraftetablering inom 
intresseområdena 

Troligtvis kommer våg- och vindkraft inte konkurrera om samma geografiska områden till 
havs, eftersom olika havsdjup önskas för de olika teknikerna. Om det i framtiden blir aktuellt 
med vindkraftetablering inom djupare havsområden och med vågkraft inom grundare 
områden skulle dock konkurrenssituationer kunna uppstå. Om det aktuella området är utpekat 
som riksintresseområde för vindkraft är det möjligt att vågkraftintresset får ge vika för 
vindkraftintresset, i enlighet med MB 3:10. Riksintresseområden för vindkraft markeras 
därför gula i denna studie.  
 
Som konstaterades i avsnitt 4.2.3 kan det även vara en fördel att placera vind- och 
vågkraftanläggningar nära varandra, eftersom då bland annat kabelkostnaden kan reduceras.  
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4.4 Sammanställning av kapitel 4  
Tabell 1. Sammanställning av lokaliseringsaspekter samt kriterier och värdering för aspekterna. 

Lokaliseringsaspekt Relevans/Påverkan  
Fysiska förutsättningar   Kriterier 

Vågenergi Grundförutsättning. Påverkar mängden alstrad energi samt inkomsterna från en anläggning.  

GRUNDFALL:              
> 500 000 m2/s ("exponerat")    

OPTIMERINGSFALL:       
> 900 000 m2/s 

("mycket exponerat") 

Havsdjup Påverkar vågenergiresursen samt möjligheten att utnyttja denna maximalt. Påverkar de tekniska 
möjligheterna till installation av aggregat på havsbotten. 

GRUNDFALL: 30-100 m 
OPTIMERINGSFALL:      

50-80 m 

Bottenlutning Påverkar möjligheten att förankra aggregaten på havsbotten. 
< 15º                       

(motsvarar ungefär < 3º i de 
använda lutningsdata) 

Bottensediment Påverkar möjligheten att installera vågkraftaggregat på havsbotten samt att förlägga 
transmissionskabel. Påverkar valet av fundamentteknik. 

Blockbotten uteslutet,      
mjuk- och hårdbotten möjligt 

Isförekomst Hämmar vågbildningen och minskar den tillgängliga energin. Påverkar i förlängningen ekonomin. 
Utövar även fysisk påverkan på vågbojarna.  

Isförekomst endast under svåra 
vintrar 

Avstånd till land/nätanslutningspunkter 
Påverkar kabelkostnaden, förlusterna i kabeln samt vågkraftparkens tillgänglighet. Påverkan på de 
juridiska möjligheterna att anlägga vågkraftanläggning beroende på vilken "havszon" som är 
aktuell. 

Inom territorialhavet,          
< 20 km från land 

Elnätet Tekniskt och ekonomiskt rimliga möjligheter till anslutning till elnätet är en förutsättning för 
transmission av elen från vågkraftanläggningen. 

Möjliga nätanlutningspunkter 
måste finnas i närområdet 

Fysiska hinder   Buffertavstånd 
Minlinjer,  dumpningsområden för 
krigsmateriel Fara för detonation vid bottenaktivitet.  500 meter 

Undervattenskablar, pipelines En vågkraftetablering kan orsaka skador och ett visst avstånd buffertavstånd behövs för att utföra 
nödvändiga reparationsarbeten på kablar och pipelines. 500 meter 

Vrak eller andra fornminnen Kan innebära ogynnsamma bottenförhållanden för installation av vågkraftaggregat. Omfattas i vissa 
fall av kulturminneslagen vilken förbjuder störande ingrepp.  500 meter 



Lokaliseringsaspekter 
 

36 

Intresseområden   Värdering 
Natur    

Djurskyddsområden (MB 7:12) Viktiga vilo- och reproduktionsplatser för sälar och vissa fågelarter. Djuren kan störas av 
anläggningen och av aktivitet kopplad till denna. Tillträdesförbud råder under vissa tidsperioder. Röd 

Natura 2000-områden enligt 
habitatdirektivet, (MB 7:27), (MB 4:8) Skyddsvärda livsmiljöer som kan förstöras eller påverkas av installation och andra aktiviteter. Röd 

Natura 2000-områden enligt 
fågeldirektivet (MB 7:27), (MB 4:8) 

Områden av betydelse för fåglar. Fåglarna kan störas av ljud och aktivitet kopplad till 
anläggningen.. Orange 

Ramsarområden ”Våtmarksområden” av betydelse för fåglar. Fåglarna kan störas av ljud och aktivitet kopplad till 
vågkraftanläggningen. Orange 

Marin nationalpark (MB 7:2) Det områdesskydd med högst "status". Syftet är att bevara unika, natursköna miljöer. 
Inskränkningar i rätten att bruka området.  Röd 

Naturreservat och naturvårdsområden 
(MB 7:4) 

Områden med värdefulla naturmiljöer eller områden som är viktiga för friluftslivet. En 
vågkraftanläggning kan utöva negativ påverkan.  Orange 

Strandskyddsområden  (MB 7:13) Skydd för livsmiljöer och för friluftsliv. Generellt förbud mot ingrepp i naturmiljön.  Röd 

Riksintresseområden för yrkesfisket 
(fisklek) (MB 3:5) 

Områden av vikt för kommersiellt viktiga fiskarter. Om fisk påverkas negativt eller positivt av 
vågkraftanläggningar är ännu ej känt.  Orange 

Riksintresseområden för naturvård    
(MB 3:6) 

Områden med höga naturvärden, ostörda områden. Vågkraftanläggningars påverkan bedöms 
generellt som liten förutom inom vissa områden, men dessa områden antas omfattas av de andra 
skyddsformerna ovan. 

Gul 

Exploatering/områdets karaktär/kulturmiljö  
Kustområde med särskilda 
kulturmiljövärden - s.k. ”värdekärnor” 

Områden nära kusten och i skärgårdsmiljön. Skyddas mot ingrepp som påverkar områdets 
kulturmiljö och  karaktär. Vågkraften bedöms ha liten påverkan ute till havs men större nära land. Orange 

Riksintresseområden "obruten kust"  
(MB 4:3) 

Större områden nära kusten och till havs. Förbud mot vindkraftanläggningar större än 10 MW (och 
troligtvis även för större vågkraftanläggningar). Röd 

Riksintresseområden "högexploaterad 
kust" (MB 4:4) 

Stora områden nära kust och till havs som skyddas mot exploatering. Vågkraftens påverkan på 
landskapsbilden bedöms som liten ute till havs.   Gul 

Riksintresseområden enligt MB 3:2 Områden nära kusten som skyddas mot exploatering. Vågkraftens påverkan på intresset bedöms 
vara liten.   Gul 

Fiske    
Riksintresseområden för yrkesfisket 
(fångstområden)  (MB 3:5) 

Områden av stort ekonomiskt värde för yrkesfisket. En vågkraftanläggning utgör fysiskt hinder att 
bedriva fiske.   Orange 
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Trålområden 
Områden innanför trålgränsen där viss typ av trålfiske är tillåtet. Områdena är av vikt för viss typ av 
kustnära fiske och omfattas ofta av riksintressestatus. En vågkraftanläggning innebär ett fysiskt 
hinder för att bedriva fiske. 

Orange 

Hav utanför trålgränsen  
(förutom riksintresse- och trålområden) 

Områden av vikt för såväl svenska som norska och danska fiskare. ”Alla” fiskeredskap är tillåtna. 
En vågkraftanläggning utgör fysiskt hinder att bedriva fiske.  Gul 

Hav innanför trålgränsen  
(förutom riksintresse- och trålområden) 

Områden av vikt för kustnära och/eller småskaligt fiske med räktrål eller passiva redskap. En 
vågkraftanläggning utgör fysiskt hinder att bedriva fiske.  Gul 

Sjöfart    

Allmänna och övriga farleder 
Områden av vikt för en effektiv och säker sjöfart. Farleder finns framförallt i kustnära områden, där 
navigeringsutrymmet är begränsat. En vågkraftanläggning är ett fysiskt hinder för passage av 
sjötrafik och utgör en risk för kollision.  

Röd                        
500 meter buffert på varje sida 

om farleden 

Säkra sjövägar 

Större areor av vikt för framförallt internationell sjöfart samt för större fartyg. En 
vågkraftanläggning är ett fysiskt hinder för passage och utgör en risk för kollision. Ute till havs 
finns dock fler alternativa vägar än nära land, å andra sidan är större fartygs manövreringsbehöv 
större.  

Orange 

Totalförsvar    

Sjöövningsområden (MB 3:9) 
Områden med tillträdesförbud under vissa perioder inom vilka det råder fara vid övning med skarp 
ammunition. En vågkraftpark kan vara ett fysiskt hinder för militära fartygs framfart samt för 
möjligheten att utföra vissa skjutövningar.  

Röd 

Skyddsområden (MB 3:9) Tillträdesförbud för allmänheten. I vissa fall finns militär avlyssningsutrustning som kan störas av 
undervattensljud. Röd 

Skjutområden (MB 3:9) Områden med tillträdesförbud under vissa perioder inom vilka det råder fara vid övning med skarp 
ammunition. På havsbotten kan odetonerad ammunition finnas. Röd 

Turism och rekreation    
Riksintresseområden för  friluftsliv  
(MB 3:6) 

Områden av vikt för friluftslivet (placerade nära kusten och inom skärgården). 
Vågkraftanläggningar kan vara ett fysiskt hinder, men påverkan bedöms som relativt liten. Gul 

Riksintresseområden för rörligt friluftsliv 
(MB 4:2) 

Områden av vikt för "det rörliga friluftslivet" ( placerade såväl nära som längre ifrån kusten). 
Vågkraftanläggningar kan vara ett fysiskt hinder, men påverkan bedöms som relativt liten. Gul 

Vindkraft    

Riksintresseområden för 
energiproduktion (MB 3:8) 

Riksintresseområden kan utgöra ett hinder för vågkraftetablering då vågkraftintressen och 
vindkraftintressen konkurrerar om samma geografiska område. Troligen kan det vara en fördel att 
installera vågkraftanläggningar i närheten av vindkraftanläggningar eftersom en gemensam sjökabel 
då kan nyttjas och ekonomiska synergieffekter kan uppstå. 

Gul 
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5 Fallstudie Bohuskusten 
- beskrivning av området 

 
Detta kapitel innehåller en generell beskrivning av Bohuskusten, som är det område på vilket 
metoden appliceras. Såväl fysiska faktorer, fysiska hinder och områden av intresse för 
allmänheten beskrivs och illustreras i kartform med hjälp av GIS-data. Kapitlet syftar till att 
ge en bild av de förhållanden som råder i området för att förbättra förståelsen av studiens 
resultat, som redovisas i kapitel 6. Information om kvalitet hos och källor för GIS-data för de 
olika lokaliseringsaspekterna som samlats in återfinns i bilaga 3.  
 
Det område på vilken den utarbetade metoden appliceras är havsområdet utanför Bohuslän, i 
Västra Götalands län på den svenska västkusten. Området illustreras i kartan i Figur 10. 
Orsaken att just detta område valdes som studieområde är att det där råder ett relativt 
energirikt vågklimat och att det därför är ett av de områden i Sverige som bedömts som mest 
lämpade för vågkraftetablering [67]. 
 
Bohuskusten sträcker sig från riksgränsen mot Norge, belägen norr om Strömstad till 
Göteborg i söder, en distans som fågelvägen är cirka 160 km. Bohusläns kustområde är ett 
utpräglat skärgårdslandskap som består av omkring 3000 öar och 4500 holmar och skär 
[128]. De flesta öar ligger relativt nära kustlinjen, framförallt i de södra delarna av området. 
De större ögrupper som är belägna längst från kusten är Kosteröarna och Väderöarna, se 
Figur 10. Skärgården är relativt välbefolkad och flera större samhällen och städer finns i 
området [48].  
 
Havsområdet utanför Bohuskusten har delats upp mellan de tre angränsande länderna 
Sverige, Norge och Danmark. Sverige har hävdat en ekonomisk zon i området, vars 
utbredning framkommer av kartan.  I norr benämns havsområdet Skagerrak och söder om en 
tänkt linje mellan Skagen och Marstrand Kattegatt [129]. De nio kustkommuner vars 
kommungränser sträcker sig ut i havsområdet är, från norr till söder: Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Lysekil, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö och Göteborg. 
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Figur 10. Havsområdet utanför den Bohuslänska kusten i Västsverige. Datakällor: Sjöfartsverket, 
Naturvårdsverket, Lantmäteriet 
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5.1 Fysiska förutsättningar  

5.1.1 Vågenergi 
Längs Bohuskusten är den dominerande vindriktningen västlig till sydvästlig [104]. Eftersom 
kustlinjen är orienterad åt samma håll som den dominerande vindriktningen erhålls långa 
stryklängder och energirika vindvågor kan byggas upp i området. Dyningar som genererats 
på Nordsjön och därefter fortplantats vidare till Bohuskusten bidrar med ytterligare 
vågenergi. Framförallt påverkar dyningarna vågklimatet i norra Bohuslän [133].  
 
Både vind- och vågförhållandena i området påverkas av det norska och det danska fastlandet, 
vilket kan ses i Figur 11 samt i ”Skandinavienkartan” i Figur 10. Medan norra Bohuskusten i 
viss mån skuggas från västliga vindar av Norges södra fastland skuggas de sydligaste delarna 
av Bohuskusten från västliga och sydvästliga vindar av Danmarks fastland. På grund av 
denna skuggning är Kattegatts vågklimat mer stilla än Skagerraks [13].  
 

 
Figur 11. Vågexponeringsgraden längs Bohuskusten. Datakälla vågexponering: Martin Isaeus [69]  
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Vågmedeleffekten i Skagerrakområdet beräknas till ungefär 7-8 kW/m under vinterhalvåret 
(september till februari) och till ungefär 3 kW/m under sommarhalvåret (mars till augusti). I 
Kattegatt är vågmedeleffekten under samma perioder 2-3,5 kW/m respektive 1-2 kW/m [13]. 
Energinivåerna i vågorna är alltså störst under vinterhalvåret. 
 
Enligt de använda GIS-data om vågförhållandena är de områden med högst vågenergi 
belägna väster om Orust, vilket är det område där de västliga och sydvästliga vindarna i minst 
grad skuggas av Norge och Danmark. 
 
Vågklimatet längre ut från kusten är mer energirikt än nära kusten, eftersom områden nära 
kusten ofta skuggas i någon riktning av öar eller utstickande landområden. Denna skuggning 
innebär att stryklängderna för vissa vindriktningar blir kortare och att vågornas framfart 
hindras. Längre ut från land kan vågor från samtliga vindriktningar bidra till att bygga upp 
det lokala vågklimatet som därför relativt sett är högre [69],[133]. Denna effekt är framförallt 
tydlig då man jämför havsområden på östsidan (dvs. läsidan) om ögrupper med områden på 
västsidan (dvs. lovartsidan) om samma ögrupper, se Figur 11. 
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5.1.2 Havsdjup 
Bohusläns kustlandskap karaktäriseras av höga kustberg, branta klippor och djupa fjordar. 
Det synliga landskapet speglar hur landskapet ser ut under havsytan, där djupförhållandena 
kan vara mycket omväxlande. I havsområdet finns ett stort antal öar, skär och grundområden 
likväl som djupa rännor och fjordar, vilket illustreras i Figur 12.   
 

 
Figur 12. Djupförhållanden inom territorialhavet längs Bohuskusten. Datakälla: Naturvårdsverket [105] 

 
Den mest markanta djuprännan är Koster-Väderörännan som skär i nord-sydlig riktning 
genom landskapet [105]. Med undantag för denna ränna samt för de grundområden som finns 
runt Koster- respektive Väderöarna ökar havsdjupet med avståndet från land. Inom det 
svenska territorialhavet når djupet ner till drygt 150 meter, förutom i den ovan nämnda 
rännan där havsdjup på 250 meter uppmätts. Längre västerut, inom Sveriges ekonomiska zon, 
ökar djupet snabbt och når ända ner till 600 meter [104].  
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5.1.3 Bottensubstrat 
I Skagerrak består stora delar av havsbotten i den inre skärgården samt i områdena runt 
Koster och Väderöarna av kalt berg. I djupområdena och längre ut från kusten är berget dock 
ofta täckt av lersediment [104],[105]. Större sammanhängande sandbottnar är ovanligt i 
Skagerrakområdet och återfinns framförallt nära öar i de södra delarna av Skagerrak samt i 
Kattegatt, se karta i Figur 13 [105]. 
 

 
Figur 13. Bottensubstrat längs Bohuskusten (de områden som ej är markerade består av mjukbotten 
(t.ex. lerbotten)). Datakälla: SGU [75].  
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5.1.4 Bottenlutning 
På grund av de varierande djupförhållandena, som framförallt förekommer i innerskärgården 
och i fjordarna, lutar botten relativt mycket i dessa områden. Bottenlutningen är generellt sett 
större där botten består av massivt berg jämfört med i områden där sediment har lagrats 
ovanpå berget och bottnarna därför blivit jämnare och flackare. De plattare lerbottnarna finns 
framförallt längre ut från kusten. Genom att studera kartan i Figur 14 kan en generell och 
relativ bild av bottenlutningen erhållas men, som nämndes i avsnitt 4.1.4, är de absoluta 
värdena på lutningen inte sanna på grund av GIS-datas låga upplösning. 
 

 
Figur 14. Bottenlutningen längs Bohuskusten. Datakälla: GIS-bearbetning av djupdata 
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5.1.5 Elnät  
Som kartan i Figur 15 visar sträcker sig stamnätet ( 400 kV eller 220 kV) i Bohuslän i nord-
sydlig riktning. Stamledningen är placerad mellan tre och fyra mil in i landet, förutom i 
Göteborgsområdet där stamnätet även dragits till större industrier och kraftproducenter.  
Regionnätet (130 kV) sträcker sig parallellt med kustlinjen, på ett avstånd av ungefär 1 mil. I 
Göteborgsområdet samt i Lysekil når regionnätet ända ut till kusten. Från regionnätet 
förgrenar sig de lokala 40 kV-näten ut till tätorterna och samhällena längs kusten och på 
öarna. Detta nät illustreras dock inte på kartan.  
 

 
Figur 15. Elnätet i studieområdet. Datakälla: Översiktskartan, Urban Axelsson, Vattenfall  

 
Regionnätet i Bohuslän har i många fall relativt stor ledig överföringskapacitet, vilket talar 
för att det borde finnas flera lämpliga nätanslutningspunkter i området. Ledig kapacitet finns 
framförallt i nätet nära större förbrukare av el, såsom stora industrier eller större städer [59]. 
Exempelvis har ledningsnätet i anslutning till Stenungsund, i södra Bohuslän ett betydande 
effektunderskott, på grund av att ett kondenskraftverk tagits ur drift och nu för tiden endast 
används som reservkraftsaggregat [59],[104]. Vattenfall har kartlagt vilka möjliga 
anslutningsstationer som finns i norra Bohuslän, för en vågkraftpark med en total effekt på 15 
MW. Stationer i Kungshamn, Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad och Strömstad har då 
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identifierats, vilka illustreras i Figur 15. Nätanslutningsstationer i södra Bohuslän undersöktes 
dock inte i Vattenfalls studie [140].  

5.1.6 Avstånd till land eller till möjliga nätanslutningspunkter 
För att beräkna avståndet till land har en tänkt linje längs med fastlandets kust dragits, som 
dessutom följer västsidan av Orust, Tjörn och Hisingen, eftersom dessa öar är så pass stora 
och välbefolkade att de kan likställas med landområden. Landlinjen och avståndet från denna 
framgår av Figur 16. För att optimera kabeldragningen och finna den närmaste 
nätanslutningspunkten för en viss park kan avståndet från identifierade nätanslutningspunkter 
på liknande sätt studeras.  
 

 
Figur 16. Avstånd till land från en tänkt landlinje. Datakälla: Databearbetning i GIS-programmet 
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5.1.7 Isutbredning 
I Bohuslän råder ett för breddgraden milt vinterklimat, på grund av inverkan från 
golfströmmens varma vatten och de varma, fuktiga luftströmmarna [104]. Omfattande 
isförekomst sker endast under svåra vintrar (se bilaga 1). Då isen lägger sig sker detta 
framförallt i områden närmare land och i grunda skyddade områden. Relativt sällan 
förekommer is längre ute på det öppna havet [71]. Den isfria tiden har för Skagerrak beräknas 
vara ungefär 8600 timmar/år (98% av årets timmar) och för Kattegatt 8440 timmar/år (96% 
av årets timmar) [15]. 
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5.2 Fysiska hinder  

5.2.1 Minlinjer och dumpningsområden 
I Bohuslän är det geografiskt mest omfattande minområdet den s.k. ”Pater Noster-spärren”, 
väster om Marstrand, som under världskrigen avsåg att förhindra sjöfartens passage till och 
från Östersjön (se Figur 17 på nästa sida). Ett antal minområden är också belägna väster om 
Lysekil [136]. I det studerade områden finns även ett antal dumpningsområden för 
ammunition.  I sjökort och i kartan i Figur 17 anges dessa områden som ”varningar” 

5.2.2 Vrak och arkeologiskt intressanta områden 
I Bohuslän är ett 40-tal undervattensfornlämningar bekräftade. Dessutom finns en hel del 
vrak som är yngre än 100 år i området. Eftersom ingen heltäckande fornminnesinventering 
har genomförts på havsbotten är dock förekomsten av vrak, forn- och kulturlämningar dåligt 
kartlagd. Det är emellertid troligt att det existerar ett stort antal okända fornlämningar på 
havsbotten [48]. Några av de kända vraken redovisas i Figur 17. 

5.2.3 Offshoreverksamhet 
Ingen utvinning av sand- och grus, olja eller gas sker i Skagerrak varför denna typ av 
områden inte redovisas i denna studie. Förekomsten av sand- och grus är ofullständigt 
kartlagd [75] och de kända sandområdena förekommer framförallt i de södra delarna av länet 
(se Figur 13). I området finns heller inga anläggningar för havsbaserad vindkraft [54].  

5.2.4 Kablar/Pipelines 
I Bohuslän finns ett antal kända undervattenskablar. Dessa kablar sträcker sig framförallt 
mellan öar i skärgården och fastlandet, inomskärs och utgör inget hinder för vågkraft 
eftersom detta inte är intressant i områden inomskärs. Däremot sträcker sig en kabel från 
Lysekil till England som kan komma att utgöra ett hinder, se Figur 17 [137].  
 
Inga pipelines förekommer i dagsläget i havsområdet, men långt framskridna planer finns på 
att etablera en gasledning mellan norska sydostkusten och svenska västkusten, där den skall 
kopplas till det befintliga naturgasnätet som löper på land längs kusten. Den exakta 
dragningen av kabeln är ännu ej bestämd, men troligtvis kommer den bland annat anslutas till 
oljeraffinaderierna i Lysekil och Stenungsund [106]. 



Fallstudie Bohuskusten 

 49

 

 
Figur 17.  Fysiska hinder i området.  

Datakällor: Digitala sjökortet nr 93, Försvarsmakten 
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5.3 Allmänna intressen  

5.3.1 Natur 
På grund av de specifika förutsättningarna som råder på västkusten, med hög salthalt och stor 
variation i livsmiljöer, tillhör havsmiljöerna i Bohuslän de mest artrika och produktiva i 
Sverige. Habitat med höga naturvärden finns framförallt i grunda havsområden såsom 
havsvikar och trånga sund, men även djupare områden kan uppvisa en hög artrikedom. I 
djupare havsområden finns värdefulla bottenhabitat speciellt på hårdbottnar och på bottnar 
med omväxlande substrat och topografi. Exempelvis finns den artrika utsjöbanken 
Persgrunden i området mellan Koster och Väderöarna [107]. Ovan havsytan utgör många 
mindre skär och kobbar viktiga reproduktionsområden för fåglar och sälar [39].  
 

 
Figur 18. Intresseområden för djur och natur.  

Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 
Medan kunskaperna om de marina miljöerna nära kusten samt runt öar är relativt goda är de 
bristfälliga ute i de öppna havsområdena [39]. På kartan i Figur 18 ser man också att de 
existerande områdesskydden och riksintresseområdena framförallt återfinns nära kusterna, 
med undantag för havsområdet i norra Bohuslän där det finns ett större Natura 2000-område 
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och ett riksintresseområde för naturvård. Dessutom är Sveriges första marina nationalpark: 
”Kosterhavets nationalpark” under planering19 i området utanför Kosteröarna. För mer 
detaljerad information för de områdesskyddade områdena i Bohuslän se referenserna [39] och 
[130]-[132]. 

5.3.2 Exploatering/områdets karaktär 
Bohusläns kust och skärgård präglas av varierande natur- och kulturlandskap. Området är 
relativt lite exploaterat och den mänskliga påverkan på landskapet består framförallt av 
bostadsbebyggelse och endast i begränsad mån av större industrier. De inre 
skärgårdsområdena är mer präglade av mänsklig verksamhet än de yttre områdena och södra 
halvan av kusten mer än den norra. Gamla fiskelägen, spår från tidigare stenhuggeriindustri, 
fyrplatser och fornlämningar är exempel på viktiga kulturmiljövärden i området [108]. 
 

 
Figur 19. Skyddsformer mot exploatering och för att skydda kulturmiljöer.  

Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

                                                 
19 Observera att inget beslut ännu tagits om var Kosterhavets nationalparks gränser exakt skall gå och att de 
gränserna som visas på kartan därför är preliminära förslag.  
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Hela Bohusläns kustområde och skärgård är av riksintresse enligt MB kapitel 4, vilket 
åskådliggörs i Figur 19. Norra delen utpekas i MB 4:3 och södra delen i MB 4:4. Gränserna 
för dessa områden är dock inte exakt definierade i lagtexten och de gränser som visas på 
kartan skall anses vara ungefärliga. Ett par mindre områden av riksintresse för 
kulturmiljövården (MB 3:6) finns i området liksom ett par riksintresseområden enligt MB 
3:2. Dessa områden är dock lokaliserade till land eller öar eller till strandnära havsområden 
och inte till öppna havet. Så gott som hela kustområdet inklusive skärgården har av 
Riksantikvarieämbetet identifierats ha höga kulturmiljövärden, dvs. de är ”värdekärnor”, 
vilket illustreras i kartan i Figur 19 [86].  

5.3.3 Sjöfart 
I Bohuslän finns ett väl utvecklat farledsnät. Farlederna sträcker sig längs med kusten, mellan 
kusten och ögrupper samt från öppna havet och in till hamnar, vilket åskådliggörs i kartan i 
Figur 20. I området finns fem större hamnar av betydande vikt för handels- och 
passagerarsjöfarten: Göteborg, Stenungsund, Uddevalla, Brofjorden (vid Lysekil)och 
Strömstad [104],[109]. Dessutom finns en stor mängd fiske-, gäst- och småbåtshamnar.  
 

 
Figur 20. Sjöfartens intresseområden. Datakälla: Sjöfartsverket 
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Internationell trafik från Östersjöområdet till Oslofjorden passerar Bohuslän, på ett ganska 
stort avstånd från kustlinjen. Detta illustreras av de ”säkra sjövägarnas” utbredning i nord-
sydlig riktning i Figur 20 (samt i AIS-bilden i bilaga 2). Områden från dessa trafikstråk in till 
de viktigaste hamnarna omfattas också av det s.k. ”säkra sjövägar”-konceptet. 

5.3.4 Totalförsvar 
Längs Bohuskusten är två större militära sjöövningsområden belägna, vilket illustreras i Figur 
21. Dessa används då och då för nationella eller internationella övningar [121]. Förutom 
sjöövningsområdena finns även ett militärt skjutområde med riskområde över vattnet norr om 
Kungshamn samt ett par militära skyddsområden i Göteborgs skärgård (se Figur 21). För de 
militära områdena utanför Bohuslän svarar Marinbasen i Karlskrona [110]. Den marina 
verksamheten inom försvaret koncentreras i allt högre grad till Östersjöområdet och 
Västkustens sjöövningsområden har, som en följd av detta, minskat i betydelse. 
 

 
Figur 21. Totalförsvarets intresseområden.  

Datakällor: Digitala sjökortet nr 93, Översiktskartan 
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5.3.5 Yrkesfiske 
I Bohuslän har fisket länge varit en viktig inkomstkälla för kustbefolkningen och fisket har på 
ett påtagligt sätt präglat de kustnära samhällena [39],[111]. Västra Götalands län är Sveriges 
största fiskelän för yrkesmässigt fiske. Cirka 1 000 personer, dvs. drygt 40 % av samtliga 
yrkesfiskare i Sverige, är verksamma i länet. Landningsvärdet svarar för 60 % (ca 630 
miljoner kronor) av de svenska landningarna [104]. I norra Bohuslän bedrivs framförallt 
småskaligt fiske efter havskräfta och räka och i södra Bohuslän är de ekonomiskt viktigaste 
arterna torsk och bottenfisk [78]. Burfisket efter kräfta ökar stadigt och bedrivs framförallt i 
havsområdet innanför trålgränsen från Tjörn och norrut till norska gränsen [85]. 
 

 
Figur 22. Yrkesfiskets intresseområden.  

Datakällor: Fiskeriverket samt digitalisering utifrån referens [101] 

Trålgränsen i Skagerrak är belägen fyra nautiska mil (ca 7,5 km) utanför baslinjen och i 
Kattegatt tre nautiska mil (ca 5,5 km) [85],[101]. I havsområdet utanför trålgränsen bedrivs 
fiske av såväl svenska som norska och danska fiskare [141]. I studieområdet finns sju 
trålområden av varierande storlek. Trålområdena omfattas i hög grad av riksintressestatus. 
Riksintresseområden för fångst är stora och omfattar 28 % respektive 27 % av den totala 
arean i Skagerrak respektive Kattegatt [78]. Yrkesfiskets intresseområden illustreras i kartan i 
Figur 22 ovan.  
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5.3.6 Turism, friluftsliv och rekreation 
Skärgårds- och kustområdet i Bohuslän är attraktivt för friluftsliv och rekreation och ett 
välkänt turistmål. I området råder goda möjligheter till sol och bad, fritidsfiske, dykning, 
segling och andra aktiviteter [111]. Den mesta aktiviten sker relativt nära land, eller inom 
skärgården och inte i samma omfattning långt ute till havs. 
 
Längs Bohusläns kust finns flera riksintresseområden för friluftsliv enligt MB 3:6. Områdena 
täcker i princip hela havsområdet från kustlinjen ut till baslinjen, vilket illustreras i Figur 23. 
Området är således bredare i norr och smalnar av i söder. Värdebeskrivning och 
urvalskriterier för områdena återfinns i referens [112].  
 

 
Figur 23. Intresseområden för friluftsliv, turism och rekreation.  

Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 
”Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil” är enligt 
MB 4:2 riksintresseområde för rörligt friluftsliv. Enligt kartan ovan sträcker sig området från 
kusten ut över havsområdet till en linje placerad parallell med baslinjen, men belägen ca 6 km 
väster om denna. Som tidigare konstaterats är dock gränserna för riksintresseområden enligt 
MB kapitel 4 inte exakt definierade och de utbredningar som illustreras på kartan bör ses som 
ungefärliga. 

Teckenförklaring
RI-område rörligt friluftsliv (MB 4:2)

RI-område friluftsliv (MB 3:6)



Fallstudie Bohuskusten 

56 

5.3.7 Vindkraft 
I Bohuslän finns stora områden som uppvisar goda fysiska förutsättningar, med avseende på 
vindhastighet och havsdjup, för havsbaserad vindkraft. Flera platser har därför bedömts som 
attraktiva för vindkraftetablering och tidiga planer på att anlägga vindkraftparker har 
förekommit, men inga havsbaserade vindkraftanläggningar har ännu etablerats i området 
[113]. Länsstyrelsen i Västra Götalands län rekommenderar att utbyggnad av havsbaserad 
vindkraft inte ska ske i länet på grund av att det i området finns betydande bevarandeintressen 
och på grund av vindkraftverkens påverkan på den fysiska miljön [54]. 
 
I havsområdet finns ett riksintresseområde för vindkraft vid utsjöbanken Persgrunden, 
belägen mellan Kosteröarna och Väderöarna, vilket illustreras i Figur 24 [57]. På grund av de 
höga ekologiska värden som finns på Persgrunden rekommenderar Naturvårdsverket att ingen 
vindkraftutbyggnad sker inom området [107]. Även länsstyrelsen i Västra Götalands län 
ställer sig tveksam till utpekandet av riksintresseområdet [113].  
 

 
Figur 24. Intresseområde för vindkraft.  

Datakälla: Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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6 Resultat och analys 
 
Studiens resultat har uppnåtts genom att applicera de kriterier och värderingar för 
lokaliseringsaspekterna som utarbetades i kapitel 4 på de förutsättningar som råder inom 
studieområdet och som illustreras med hjälp av GIS-data i kapitel 5. Genom att bearbeta 
data i GIS-programmet har ett antal kartor erhållits som i detta kapitel presenteras och 
analyseras. Såväl ”de teoretiska intressanta”, ”de teoretiskt möjliga” och ”de praktiskt 
möjliga” områdena längs Bohuskusten redovisas och orsakerna till de olika områdenas 
geografiska utbredning analyseras. För detaljerad information om hur databearbetningen 
genomförts i GIS-programmet, se bilaga 4. 

6.1 Fysiska förutsättningar och teoretiskt intressanta områden 

6.1.1 Fysiska förutsättningar 
Då de kriterier som utarbetades i kapitel 4 appliceras på GIS-data för de fysiska förhållanden 
som råder längs Bohuskusten erhålls nya GIS-data som illustreras i kartorna i Figur 25 - 
Figur 30 nedan. De områden där kriterierna är uppfyllda färgas röda i figurerna och de 
områden där kriterierna inte är uppfyllda redovisas inte i figurerna.  
 
Eftersom GIS-information saknas i vissa områden kan alla områden som egentligen skulle 
falla innanför kriterierna inte redovisas i kartorna. Databrist råder för förutsättningarna 
vågenergi, havsdjup och bottenlutning, något som även kan ses i Figur 11, 12, 14 respektive 
16. För dessa förutsättningar saknas GIS-information för den ekonomiska zonen. GIS-data 
för vågexponeringsgraden saknas även för det nordvästra området inom territorialhavet.   

6.1.1.1 Grundfallets kriterier 

 
Figur 25. Vågexponeringsgrad > ”exponerat” 
dvs. > 500 000 m2/s 

 
Figur 26. Havsdjup 30-100 meter 
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Figur 27. Bottenlutning < 3 grader 

 
Figur 28. Avstånd till land < 20 km 

 
De fyra kartorna ovan visar att det i stora områden råder förutsättningar som uppfyller de 
antagna kriterierna. Detta gäller för såväl vågexponeringsgraden, havsdjupet, bottenlutningen 
och avståndet till land. Det är framförallt inom områden i öster, nära kusten som kriterierna 
inte är uppfyllda. Orsaken till detta är att det i kustnära områden råder ett för stillsamt 
vågklimat, att det är för grunt och för brant. Längs med Kosterrännan är både djup- och 
lutningsförhållandena ogynnsamma. 
 
De faktorer som i väster begränsar områdenas utbredning är för djupförhållandena och för 
avståndet till land de uppställda kriterierna, medan utbredningen av de områden som visar 
vågexponeringsgraden och bottenlutningen i väster begränsas av att det inte finns tillräcklig 
GIS-data. 

6.1.1.2 Optimeringsfallets kriterier 

 
Figur 29. Vågexponeringsgrad > ”mycket 
exponerat” dvs. > 900 000 m2/s 

 
Figur 30. Havsdjup 50-80 meter 
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I optimeringsfallet har kriterierna för vågexponeringsgraden ökat från 500 000 m2/s till 
900 000 m2/s och kriterierna för djupförhållandena förändrats från 30-100 meter till 50-80 
meter. För bottenlutning och avstånd till land gäller samma kriterier som i grundfallet.  
 
Figur 28 visar att de strängare kriterierna för vågexponeringsgraden medför att 
Kattegattområdet faller bort, eftersom det där råder ett lugnare vågklimat. Det röda området 
befinner sig också något längre från land än i grundfallet eftersom vågenergin i området nära 
kustlinjen och runt öar är lägre än längre ut från kusten, på grund av skuggning och 
refraktionseffekter.  
 
Figur 29 visar ett smalare rött område än vad som illustreras i figur 25, vilket är naturligt med 
tanke på att det tillåtna djupintervallet är mindre i optimeringsfallet.  

6.1.2 Teoretiskt intressanta områden 
Inom ”de teoretiskt intressanta områdena” är kriterier för samtliga fysiska förutsättningar 
uppfyllda. Dessa områden redovisas i Figur 31 nedan, där de områden som erhålls då 
optimeringsfallets kriterier tillämpas är rosa och då grundfallets kriterier tillämpas blåa.  
 

 
Figur 31. De teoretiskt intressanta områdena. 
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Enligt figuren är ”de teoretiskt intressanta områdena” stora och löper längs med hela kusten. 
Områdena befinner sig inom det öppna havsområdet och inte inomskärs. Information om 
områdenas karaktäristik och vilka parametrar som begränsar områdenas geografiska 
utbredning finns i Tabell 2. 
Tabell 2. Fakta om de teoretiskt intressanta områdena 

  Grundfall Optimeringsfall 

Area  1723 km2 716 km2 

Bredd öst-västlig riktning  3-17 km 2-14 km 

Längd nord-sydlig riktning 150 km 110 km 

Avstånd till land  3-20 km 4-20 km 

Begränsande faktorer:   

     Nordlig riktning Studieområdets gräns Kriterier för havsdjup 

     Sydlig riktning Studieområdets gräns Kriterier för vågenergi 

     Östlig riktning Kriterier för havsdjup och 
vågenergi 

Kriterier för havsdjup och 
vågenergi 

     Västlig riktning Kriterier för havsdjup och 
avstånd Kriterier för havsdjup 
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6.2 Fysiska hinder och teoretiskt möjliga områden 
I kapitel 5.1.7 konstaterades att de fysiska hinder som finns i havsområdet utanför Bohuslän 
framförallt består av minområden och dumpningsområden för krigsmateriel och att dessa 
områden arealmässigt är relativt små och belägna i södra Bohuslän samt utanför Lysekil. Då 
de fysiska hindren, inklusive buffertzoner, tas bort ifrån de ”teoretiskt intressanta områdena” 
reduceras arealerna med 10 % respektive 3 % och de ”teoretiskt möjliga områdena” erhålls, 
vilka illustreras i Figur 32. Områdenas arealer är i grundfallet 1558 km2 och i 
optimeringsfallet 694 km2, vilket motsvarar ungefär 28 % respektive 12 % av territorialhavets 
areal. Enligt dessa resultat skulle det vara fysiskt möjligt att installera vågkraftparker inom 
relativt stora områden längs Bohuskusten.  
 

 
Figur 32. Teoretiskt möjliga områden, dvs områden där samtliga uppsatta kriterier för de fysiska 
förutsättningarna är uppfyllda. 
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6.3 Intresseområden och praktiskt möjliga områden 

6.3.1 Analys av intresseområdena 
För att identifiera ”de praktiskt möjliga områdena” enligt metodiken i kapitel 3.3, måste en 
kvalitativ och en kvantitativ analys av intresseområdena genomföras.  

6.3.1.1 Kvalitativ analys 
Då GIS-data för samtliga intresseområden som presenterades i kapitel 5 färgsätts utifrån den 
värdering som presenterades i kapitel 4 och sedan placeras ovanpå varandra i GIS-
programmet, erhålls den karta som redovisas i Figur 33. De röda områdena är placerade 
överst, orange områden i mitten och gula områden underst. Detta system leder till att de 
intresseområden där etableringsmöjligheterna anses vara mest begränsade (områden med 
rödast färg) inom ett geografiskt område visas på kartan. Inom ett rött intresseområde kan det 
även finnas intressen som klassats som gula och orange, men dessa överskuggas av det röda 
området. I bilaga 5 redovisas kartor med färgkodning av varje enskilt intresseområde.  
  

 
Figur 33. Resultatet av den kvalitativa analysen av intresseområden. Den uppskattade möjligheterna 
att få tillstånd för vågkraftetablering inom olika områden illustreras med olika färger.  
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Kartan i Figur 33 och i bilaga 5 visar att allmänna intressen finns inom hela det studerade 
havsområdet. De röda områdena sträcker sig generellt från kustlinjen och mer eller mindre 
långt västerut och består i norra Bohuslän av ett större Natura 2000-område, Kosterhavets 
nationalpark samt ett riksintresseområde enligt MB 4:3. I mellersta och södra Bohuslän är de 
röda områdena militära sjöövningsområden. Längs hela kusten finns även röda farleder med 
buffertzoner.  
 
De orange områdena i Figur 33 finns såväl nära land som längre ut till havs och är antingen 
s.k. säkra sjövägar, riksintresseområden för yrkesfisket eller trålområden. 
 
De gula områden som syns i kartan i Figur 33 är framförallt intresseområden för yrkesfisket. 
Områdena är belägna långt västerut, inom Sveriges ekonomiska zon samt i ett par större 
områden sydväst om Koster- respektive Väderöarna. Det finns dessutom ett par mindre gula 
områden i södra Bohuslän.  

6.3.1.2 Kvantitativ analys 
Samtliga intresseområden har i den kvantitativa analysen grupperats i sju intressegrupper. 
GIS-data som beskriver den geografiska utbredningen av de områden inom vilka 
intressegrupperna finns, har därefter adderats med varandra. Resultatet av databearbetningen 
illustreras i Figur 34 på nästa sida. 
 
Enligt kartan är antalet intressegrupper generellt sett högre i kust- och skärgårdsområdet än 
längre ut till havs. Detta beror framförallt på att de flesta intresseområden börjar vid kusten 
och sträcker sig en längre eller kortare bit ut i det öppna havet. Stora riksintresseområden för 
intressegrupperna friluftsliv, exploatering och natur finns längs praktiskt taget hela kusten 
och sträcker sig ungefär 15-20 km västerut i havsområdet i norra Bohuslän och ungefär 5-10 
km ut i havet i södra Bohuslän. Områdenas västra gräns syns tydligt på kartan ovan liksom i 
kartorna i Figur 18,Figur 19 och Figur 23. Förutom dessa intressegrupper finns nära kusten 
och inom skärgården också många mindre områden av intresse för framförallt sjöfart och 
natur. Antalet intressegrupper är i det kustnära området mellan tre och sex stycken.  
 
Längre ute till havs finns mellan ett och tre stycken intressegrupper. Det är framförallt 
intressegrupperna sjöfart, yrkesfiske och totalförsvar som finns längre ute till havs. 
 
Eftersom allt vatten i denna studie har klassats som intresseområde för yrkesfisket finns det 
alltid minst en intressegrupp inom studieområdet.  
 
För att så få intressen som möjligt skall påverkas bör områden nära land undvikas och en 
vågkraftanläggning bör placeras en bit längre ut till havs. 
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Figur 34. Resultatet av den kvantitativ analysen av intresseområden. Antalet intressegrupper 
illustreras med olika färger.  

 

6.3.2 Påverkan på allmänna intressen inom de teoretiskt möjliga områdena  
Vilka intressen som kan tänkas påverkas om en vågkraftetablering skulle ske inom ”de 
teoretiskt möjliga områdena” har studerats genom att i GIS-programmet lägga in dessa 
områden i samma karta som de olika intresseområdena. Såväl grundfallet som 
optimeringsfallet har analyserats och resultaten av denna analys sammanställs i tabellen 
nedan. ”–” betyder att intresseområdet inte finns inom ”de teoretiskt möjliga områdena”.  Om 
intresset finns inom området så markeras detta med ”X”. Ett högre antal X innebär att 
intresseområdet i högre grad befinner sig inom ”de teoretiskt möjliga områdena” och att 
intresset i högre grad riskerar att påverkas om en vågkraftanläggning etableras.  
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Tabell 3. Anger i hur hög grad ”det teoretiskt möjliga området” befinner sig inom intresseområden. – 
betyder att intresset inte påverkas. X innebär att intresset påverkas. Antalet X anger i hur hög grad de 
teoretiskt möjliga områdena befinner sig inom intresseområdena. 

Intresseområden Värdering  Påverkan 
Grundfall 

Påverkan 
Optimeringsfall 

Natur       
Djurskyddsområden  Röd − − 
Natura 2000-områden enligt 
habitatdirektivet Röd XX X 

Natura 2000-områden enligt 
fågeldirektivet  Orange − − 

Ramsarområden Orange − − 
Marin nationalpark  Röd X X 
Naturreservat +naturvårdsområden  Orange X − 
Strandskyddsområden  Röd − − 
Riksintresseområden - fisklek  Orange − − 
Riksintresseområden naturvård  Gul XX X 
Kulturmiljö/områdets karaktär   
Kustområden med särskilda 
kulturmiljövärden ("värdekärnor") Orange X − 

Riksintresseområden "obruten kust" 
(MB 4:3) Röd XXX XXX 

Riksintresseområden "högexploaterad 
kust" (MB 4:4) Gul XXX XX 

Riksintresseområden enligt MB 3:2 Gul X − 
Fiske       
Riksintresseområden – fångst Orange XXXX XXX 
Trålområden Orange XXXX XXX 
Hav utanför trålgränsen (förutom ri- 
och trålområden) Gul X X 

Hav innanför trålgränsen (förutom ri- 
och trålområden) Gul XXX XX 

Sjöfart       
Allmänna och övriga farleder Röd            XX X 
Säkra sjövägar Orange XXX XX 
Totalförsvar       
Sjöövningsområden Röd XXXX XXXX 
Skyddsområden  Röd − − 
Skjutområden  Röd X X 
Turism och rekreation       
Riksintresseområden friluftsliv (MB 
3:6) Gul X X 

Riksintresseområden rörligt friluftsliv 
(MB 4:2) Gul XXX XX 

Vindkraft       

Riksintresseområden energiproduktion Gul − − 
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Enligt Tabell 3 är det framförallt följande intresseområden som finns inom de områden som 
ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv skulle vara intressanta för vågkraftetablering: 

• riksintresseområden enligt MB 4:3  
• riksintresseområden enligt MB 4:4  
• riksintresseområden för rörligt friluftsliv 
• riksintresseområden för fiskfångst  
• trålområden  
• säkra sjövägar 
• militära sjöövningsområden 

Det är i först hand med dessa intressen som eventuella konflikter kan komma att uppstå, vid 
en etablering av vågkraftanläggningar.  
 
Analysen i GIS-programmet visar också att ”de teoretiskt möjliga områdena” i 
optimeringsfallet nästan fullständigt är beläget inom röda områden och endast i liten grad 
inom områden som klassats orange eller gula. I grundfallet är området till något större del 
beläget inom orange områden och då framförallt i södra Bohuslän. En viss del av ”de 
teoretiskt möjliga områdena” är också beläget inom gula områden. Dessa resultat kommer att 
avspegla sig i storleken på ”de praktiskt möjliga områdena” som redovisas i följande avsnitt. 
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6.3.3 Praktiskt möjliga områden 
När den kvalitativa respektive kvantitativa analysen är genomförd är nästa steg i 
trestegsanalysen att genom att ta hänsyn till de allmänna intressena bearbeta ”de teoretiskt 
möjliga områdena” på så sätt att ”de praktiskt möjliga områdena” kan identifieras.  
Utgångspunkten i denna studie är att ”de praktiskt möjliga områdena” endast får vara belägna 
inom intresseområden som färgkodats gula och att antalet intressegrupper inom området skall 
vara så få som möjligt. Eftersom antalet intressegrupper aldrig är lägre än ett blir detta antal 
även maximiantalet. Resultatet av databearbetningen illustreras i Figur 35. 
 

 1  
Figur 35. De praktiskt möjliga områdena. Inom dessa områden bedöms vågkraftetablering vara 
lämplig ur  tekniskt och ekonomiskt  perspektiv och områdena har också valts för att minimera 
inverkan på allmänhetens intressen. De praktiskt möjliga områdena består av de delområden inom 
de teoretiskt möjliga områdena, som är placerade inom intresseområden som färgkodats gula och 
där det maximalt finns en intressegrupp.  

 
Enligt figuren ovan har storleken på ”de ”teoretiskt möjliga områdena” kraftigt reducerats  
och kvar som ”praktiskt möjliga områden” är endast ett par större sammanhängande områden 
samt en del utspridda och mycket små områden. Till ytan är dessa områden sammanlagt 44 
km2 i grundfallet och 26 km2 i optimeringsfallet. Fiskeintresset är den enda intressegrupp som 
är representerad inom områdena. 

2 

1

3
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Optimeringsfall

Grundfall
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De större områdena som i kartan markeras med siffrorna 1-3 beskrivs i följande tabell: 
 
Tabell 4. Fakta om de ”praktiskt möjliga områdena” 

  Område 1 
(grundfall) 

Område 1 
(optimeringsfall) 

Område 2 
 (grundfall = 

optimeringsfall) 

Område 3 
(grundfall) 

Area  27 km2 20 km2 5 km2 11 km2 

Maxbredd  
öst-västlig riktning  4 km 3 km 2,5 km 3,5 km 

Maxlängd  
nord-sydlig riktning  8 km 8 km 3 km 5 km 

Närmaste samhälle Smögen 
/Hunnebostrand 

Smögen 
/Hunnebostrand 

Marstrand 
/Rönnäng 

Hjuvik 
(Hisingen) 

Avstånd till land 16-20 km 16-20 km 17-20 km 16-20 km 

Havsdjup 60-100 m 60-80 m 80 m 70-90 m 

Vågexponeringsgrad 900 000 –  
1 000 000 m2/s 

900 000 –  
1 000 000 m2/s 900 000 m2/s 600 000 m2/s 

 

6.3.3.1 Teoretisk uppskattning av potentialen inom de praktiskt möjliga områdena 
Den totala effekt som skulle kunna erhållas om vågkraftverk etablerades inom hela ”de 
praktiskt möjliga områdena” kan beräknas genom att multiplicera den totala arean för ”de 
praktiskt möjliga områdena” med det värde för effekt per areaenhet (15 MW/km2) som 
beräknades i avsnitt 2.1. Resultatet av denna beräkning redovisas som ”bruttoeffekt” i Tabell 
5 nedan. 
Tabell 5. Potentialbedömning inom de praktiskt möjliga områdena då områdena fullständigt täcks med 
vågkraftaggregat. 

 Alternativ I Total area "Bruttoeffekt" 

Grundfall 44 km2 660 MW 

Optimeringsfall 26 km2 390 MW 

 
Som angavs i avsnitt 2.1 begränsas en vågkraftparks maximala storlek av ekonomiska 
faktorer. Att beräkna potentialen inom ett geografiskt område genom att anta att området 
fullständigt täcks av bojar är en grov förenkling.  
 
Ett alternativt sätt att bedöma potentialen inom de områden som är ”praktiskt möjliga” är 
genom att anta att vågkraftaggregat placeras ut längs ett område som i öst-västlig riktning är 
1 km brett och som följer de ”praktiskt möjliga områdenas” utbredning i nord-sydlig riktning. 
Orsaken till att området utformas på detta sätt är att den dominerande vindriktningen i 
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området är väst till sydväst och att fler bojar på så sätt kan ta upp vågenergin än om området 
varit placerat i öst-västlig riktning. Områdenas längd i nord-sydlig riktning angavs i Tabell 4 
ovan.  I grundfallet är de tre större områdenas totala längd 16 km (8+3+5 enligt Tabell 4) och 
i optimeringsfallet är längden 11 km (8+3 enligt Tabell 4), vilket leder till att områden om 16 
km2 respektive 11 km2 skulle vara möjliga för etablering av vågkraftanläggningar. Potentialen 
inom dessa områden redovisas som ”nettoeffekt” i Tabell 6.  
Tabell 6. Potentialbedömning inom de praktiskt möjliga områdena. Inom områdena täcks en ”remsa” 
som är 1 km bred i öst- riktning och som i nord-sydlig riktning är lika lång som området, med 
vågkraftaggregat. 

 Alternativ I ”Möjlig area” "Nettoeffekt" 

Grundfall 16 km2 240 MW 

Optimeringsfall 11 km2 165 MW 

 
Utifrån dessa antaganden skulle det således vara möjligt att inom ”de praktiskt möjliga 
områdena” installera parker vars totala effekt ligger på mellan 165 och 240 MW. Detta är 
effektmässigt ungefär lika mycket som en till två vindkraftparker av parken Lillgrunds storlek 
[54].  

6.3.3.2 Alternativ utgångspunkt för identifiering av praktiskt möjliga områden 
Ett alternativt sätt att identifiera ”de praktiskt möjliga områdena” redovisas i Figur 36. Dessa 
områden har identifierats genom att utgå från att vågkraftparker får etableras inom 
intresseområden som färgkodats gula eller orange och att det maximala antalet 
intressegrupper får vara två istället för en. Områdenas areor, ”bruttoeffekt” och ”nettoeffekt” 
redovisas i Tabell 7. 
Tabell 7. Potentialbedömning inom de alternativa praktiskt möjliga områdena.  

 Alternativ II Total area "Bruttoeffekt" ”Möjlig area” "Nettoeffekt" 

Grundfall 335 km2 5 025 MW 80 km2 1200 MW 

Optimeringsfall 93 km2   1 395 MW 55 km2 825 MW 

 
Som framkommer av Figur 36 och Tabell 7 är ”de praktiskt möjliga områdenas” arealer 
större i detta fall, jämfört med i Figur 35.  För både grundfallet och optimeringsfallet har 
ytterligare områden tillkommit i norra Bohuslän och för grundfallet har stora arealer även 
tillkommit i de södra delarna av området. Enligt beräkningarna skulle det vara möjligt att i 
området etablera parker vars totala effekt ligger mellan 825 MW och 1200 MW, men denna 
etablering inverkar i större grad på de intressen som finns i området. De intressen som 
påverkas är fiskeintressen (trålområden, riksintresseområden) samt sjöfarten (”säkra 
sjövägar”). 
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Figur 36. De praktiskt möjliga områdena, alternativ identifiering.  

Områdena består av de delområden inom de teoretiskt möjliga områdena som är placerade inom 
intresseområden som färgkodats gula eller orange och där det maximalt finns två intressegrupper. 
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6.4 Sammanfattning av resultaten 
Denna studie visar att ett stort område utanför Bohuskusten skulle vara möjligt för 
vågkraftetablering, om endast de fysiska förutsättningarna studeras, vilket illustreras i Figur 
31 och Figur 32. Territorialhavet inom det studerade området täcker en yta av ungefär 5650 
km2och ungefär 30% av denna yta utgörs av ”de teoretiskt intressanta områdena” i 
grundfallet och 13% i optimeringsfallet.  
 
Stora arealer i havsområdet omfattas också av bevarande- och nyttjandeintressen, vilket 
illustreras i Figur 33 och Figur 34. Då dessa intressen beaktas i trestegsanalysen reduceras 
”de teoretiskt intressanta områdenas” geografiska utbredning kraftigt och endast bråkdelar av 
områdena återstår som ”praktiskt möjliga områden”. I grundfallet reduceras områdenas 
storlek med 97 % och i optimeringsfallet med 96 %. De intressen som framförallt begränsar 
områdenas utbredning är militära sjöövningsområden, områden av riksintresse för 
yrkesfisket,  säkra sjövägar samt områden av riksintresse enligt MB 4:3. 
 
”De praktiskt möjliga områdena” täcker ytor om 44 km2 respektive 26 km2. Om dessa 
områden fullständigt täcktes med vågkraftaggregat skulle det motsvara en medeleffekt om 
ungefär 660 MW respektive 390 MW. 
 
Resultaten visar också att om en ”de praktiskt möjliga områdena” tillåts vara belägna inom 
intresseområden som färgkodats gula eller orange och där det finns maximalt två 
intressegrupper, ökar de praktiskt möjliga områdenas arealer till 335 km2 respektive 93 km2, 
vilket motsvarar 5025 MW respektive 1395 MW om områdena täcks helt av vågkraftparker. 
 
De olika områdenas arealer samt hur de storleksmässigt förändras i de tre analysstegen 
illustreras i Figur 37: 
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7 Diskussion 
 
I diskussionskapitel förs ett resonemang kring de erhållna resultaten, vilka parametrar som 
påverkar dessa resultat, om metoden i sig samt om de data som använts i studien. 
Diskussionen ger i sin tur underlag för ett antal förslag om hur metoden och det kunskaps- 
och dataunderlag studien bygger på kan förbättras i framtiden. Dessa förslag redovisas i 
kapitel 8. 

7.1 Vad formar resultaten 
Som nämndes i kapitel 3.2 utgår man i GIS från en förenklad och generaliserad modell av 
verkligheten där all typ av information definieras med hjälp av geografiska koordinater och 
attribut och uttrycks i form av olika dataformat. De resultat som erhålls via GIS och deras 
tillförlitlighet är således tätt kopplat till de indata som används. Förutom indata har även den 
framtagna metoden en stor påverkan på utfallet av analyserna.   

7.1.1 Tillgång och kvalitet hos indata 
Tillgången och kvaliteten hos indata är av fundamental betydelse då man arbetar med GIS. 
Inga resultat blir ju bättre än de indata som använts. 
 
Vad gäller tillgången på geografisk information kan flera svårigheter identifieras:  

• Informationen är överhuvudtaget inte tillgänglig  
• Informationen finns men är inte tillgänglig i digitalt format 
• Informationen är tillgänglig i digitalt format men det är besvärligt eller kostsamt att 

erhålla informationen 
 

Kvaliteten hos indata beror bland annat på rasterdatas upplösning, hur noggrant insamlingen 
av geografiska data har varit, med avseende på deras koordinater och attribut samt vilka 
generaliseringar som genomförts då siffror och övrig information överförts till dataformat. 
Datas kvalitet är också förknippad med dess tidsmässiga aktualitet; förbättrade kartläggningar 
och kunskaper om bland annat de fysiska, ekologiska och biologiska förhållandena i och 
under vattnet sker kontinuerligt och nyttandet av havsområdet förändras successivt liksom 
den geografiska utbredningen av de områden som omfattas av lagstiftning.  
  
I denna studie har ambitionen varit att identifiera de relevanta geografiska data som finns 
tillgängliga. På grund av de kostnader som införskaffandet av en del av dessa data skulle 
innebära och de budgetrestriktioner som funnits för studien har dock allmän och kostnadsfri 
digital information använts i möjligaste mån. Tillgången till data som berör de allmänna 
intresseområdena har varit relativt god och till stor del erhållits kostnadsfritt från länsstyrelser 
och myndigheter. Kvaliteten på dessa data har varit relativt god, förutom att det i vissa fall är 
otydligt var områdesgränserna går. Geografisk data för de fysiska förutsättningarna har i viss 
mån saknats, inte hållit en tillfredsställande kvalitet eller varit belagd med kostnader eller 
sekretess. I denna studie har därför mindre detaljerad geografisk information om de fysiska 
förutsättningarna använts.   

7.1.2 Metoden och utgångspunkten att endast gula områden är lämpliga 
Den metod som framtagits och tillämpats i denna studie bygger på en stegvis uteslutning av 
områden som bedöms som omöjliga eller olämpliga för vågkraftetablering med avseende på 
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såväl fysiska förutsättningar, fysiska hinder som allmänna intressen. Uteslutandet bygger på 
kriterier för de fysiska förutsättningarna, buffertzoner för de fysiska hindren och värdering 
och addition av de allmänna intressena. Resultatet av studien beror i hög grad på vad som 
anses vara olämpliga områden och hur kriterier och buffertzoner definierats samt på vilket 
sätt intresseområdena ”adderats” och värderats.  
 
Identifieringen av olämpliga områden bygger i stor utsträckning på antaganden, eftersom 
detaljerade kunskaper och erfarenheter om vågkraftteknikens totala ekonomi och påverkan på 
den omgivande miljön ännu är bristfälliga. Hur väl dessa antaganden överensstämmer med 
verkligheten är, varierar troligtvis mellan de olika lokaliseringsaspekterna.  
 
En av de utgångspunkter som använts för att identifiera lämpliga områden, nämligen 
bedömningen att vågkraftanläggningar endast får förläggas inom intresseområden som 
färgkodats gula samt inom områden där så få andra intressen som möjligt kan påverkas, har 
också stor betydelse för resultaten. Genom att ändra utgångspunkten så att både ”gula” och 
"orange” områden bedöms vara tillåtna för vågkraftetablering samt att fler intressen tillåts 
påverkas ökar antalet och storleken på ”de praktiskt möjliga områdena”.   

7.2 Bedömning av metoden  
Att i flera steg analysera och illustrera vilka områden som i teorin respektive i praktiken 
skulle kunna vara möjliga för vågkraftetablering bedöms vara en god metodik som leder fram 
till användbara resultat, vilka kan underlätta beslutsfattande i lokaliseringsfrågan. Liknande 
metodiker har också, som angavs i kapitel 3.1, använts inom ett flertal nationella studier som 
berör val av lokalisering av energianläggningar. Att för detta syfte använda verktyget GIS 
bedöms också vara väl motiverat eftersom bearbetning, modellering, analys och visualisering 
av informationen då påtagligt underlättas.  
 
Medan metodiken i grova drag bedöms som väl lämpad för att identifiera möjliga områden, 
uppvisar den dock en del svagheter på detaljnivå, vilket leder till att de erhållna resultaten kan 
vara missvisande. Dessa svagheter utgör ett av kärnproblemen i denna studie och diskuteras 
närmare i följande avsnitt.  

7.2.1 Identifiering av teoretiskt intressanta områden utifrån gränsvärden 
Att finna områden där det är tekniskt möjligt att installera vågkraftanläggningar är relativt 
enkelt, förutsatt att tillräcklig information om tekniken och de parametrar som begränsar 
nyttjandet av tekniken existerar. Gränsvärden för de fysiska förutsättningarna kan då sättas 
upp och olämpliga områden uteslutas. Att inom dessa tekniskt möjliga områden identifiera de 
delområden där det är ekonomiskt intressant att etablera vågkraftparker är dock en mer 
komplicerad process. Istället för att värdera varje förutsättning var för sig måste en eventuell 
vågkraftparks totalekonomi bedömas och en sammantagen bedömning av de olika 
förutsättningarna genomföras. Exempelvis kan ett område som är placerat så långt ut från 
land att det skulle ha uteslutits om endast avståndskriteriet beaktades men som uppvisar ett 
gott vågklimat och tillräckliga djupförhållanden, visa sig vara mer ekonomiskt attraktivt för 
vågkraftetablering än ett vågkraftprojekt inom ett visst område nära land där vågklimatet 
också är gott men vars tillgängliga areal är mindre och där endast en mindre park därför kan 
installeras. Oavsett hur goda de övriga förutsättningarna är, är det dock alltid 
vågenergiresursen som i första hand är avgörande för lokaliseringsfrågan [67].  
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Enligt den metodik som presenteras i denna studie har dock ingen sammanvägd bedömning 
utförts utan varje förutsättning har bedömts enskilt och gränsvärden har uppsatts för 
förutsättningarna en och en. Detta resulterar i en förenkling av verkligheten vilket medför en 
risk att områden, där det skulle kunna vara intressant att etablera vågkraftparker, faller bort. 
Metodiken är ändå användbar för att genomföra en första systematisk sökning efter 
intressanta områden och kan och bör senare kompletteras med mer avancerade verktyg för 
identifiering av intressanta platser och värdering av olika platsers lämplighet jämfört med 
andra platser. Förslag på hur detta kan genomföras ges i kapitel 0.  

7.2.2 Identifiering av teoretiskt möjliga områden 
Att identifiera de fysiska objekt som finns i ett område och som kan utgöra ett hinder för 
vågkraftetablering och definiera buffertzoner för dessa, inom vilka vågkraftetablering inte 
kan komma till stånd, bedöms vara en relativt enkel och bra metodik. De eventuella problem 
som finns är dels förknippade med tillgången till data, eftersom kartläggningar av de objekt 
som finns på botten ofta kan vara bristfälliga och dels förknippade med buffertzoners storlek 
eftersom dessa beror på de lokala förhållandena och att generaliserade buffertavstånd därför 
kan vara missvisande. I det stora sammanhanget bedöms dock denna generalisering inte vara 
av avgörande betydelse för resultatets kvalitet.  

7.2.3 Identifiering av praktiskt möjliga områden utifrån värdering 
På vilket sätt de allmänna intresseområdenas skall analyseras och beaktas i 
lokaliseringsfrågan är ett av kärnproblemen i denna studie. Två kompletterande metodiker har 
tillämpats för att få information om antalet intressegrupper samt vilka möjligheter det finns 
för vågkraftetablering inom olika intresseområden och denna information har sedan legat till 
grund för ”utpekandet” av ”praktiskt möjliga områden”.  

7.2.3.1 Kvantitativ metod 
Enligt den kvantitativa metoden grupperas alla intresseområden i olika intressegrupper som 
sedan summeras. På så sätt erhålls en bild över antalet intressenter som finns inom ett visst 
område, vilket kan användas för att identifiera platser där så få intressegrupper som möjligt 
påverkas av en vågkraftetablering. Troligtvis innebär det generellt att tillståndsansökningar 
och överklaganden av beslut kan vara mer problematiska om fler intressen berörs av en 
planerad vågkraftpark. 
 
De brister denna metod uppvisar är framförallt att det inte behöver finnas något samband 
mellan antalet intressegrupper i ett område och hur lämpligt området är för 
vågkraftetablering, ur ett samhällsmässigt perspektiv. Exempelvis kan vissa områden beröras 
av endast ett intresse, men intressets karaktär kan utgöra ett betydande hinder för etablering 
av vågkraftparker inom området. På liknande sätt kan ett område med ett stort antal 
intressegrupper ändå visa sig vara lämpligt för vågkraftetablering om etableringen är 
acceptabel för varje intressegrupp var för sig.  

7.2.3.2 Kvalitativ metod 
De svagheter som den kvantitativa metoden uppvisade kan till viss del kompenseras genom 
att använda den kvalitativa metoden. Resultatet av den kvalitativa bedömningen består i en 
karta som redovisar studieområdet samt vilka möjligheter som finns för vågkraftetablering 
inom olika delområden till havs. På så sätt erhålls en bild över om det finns geografisk 
områden inom vilka det skulle kunna vara acceptabelt med en vågkraftanläggning samt vilka 
dessa områden i så fall är. Denna karta är ett användbart underlag vid planeringsprocesser.  



Diskussion 

 75

Värderingsmetodiken uppvisar dock vissa svagheter: för att utföra en så korrekt värdering 
som möjligt bör goda kunskaper om vågkraftanläggningen påverkan på områdets bevarande- 
eller nyttjandesyfte finnas, liksom erfarenheter från verkliga tillståndsansökningar för 
vågkraftparker och deras utfall. Om dessa kunskaper och erfarenheter inte finns kommer 
också bedömningen vara mindre korrekt och till stor del baseras på antaganden.  
 
Ytterligare ett problem med metoden är att varje typ av intresseområde bedöms generellt. I 
verkligheten är det de specifika förutsättningarna i varje enskilt fall som bör värderas och 
färgkodas. Exempelvis kan det finnas goda möjligheter för vågkraftetablering inom ett visst 
Natura 2000- område men mycket begränsade möjligheter inom ett annat, beroende på vilka 
djur eller habitat som skall skyddas inom respektive område. Att koda dessa områden med 
samma färg ger därför inte bara en generaliserad utan kanske även en något felaktig bild av 
de verkliga möjligheterna för vågkraftetablering. Det kan dessutom även vara missvisande att 
färgkoda större intresseområden, såsom exempelvis ett helt militärt sjöövningsområde, i 
samma färg, eftersom förutsättningarna för vågkraftetablering skiljer sig åt mellan vissa 
delområden inom det stora området.   

7.2.4 Tillämpning av metoden  
7.2.4.1 Vilken skall utgångspunkten vara? 
Utgångspunkten för identifieringen av ”praktiskt möjliga områden” har i denna studie varit 
att de fysiska förutsättningarna skall vara så goda som möjligt samt att så få intressen som 
möjligt skall beröras och att dessa intressen endast får ha färgkodats gula. Denna 
utgångspunkt kan dock ifrågasättas. Om energiproduktion från förnybara källor anses vara av 
nationellt intresse, måste det finnas praktiska möjligheter för en storskalig introduktion av 
förnybara energiproduktionsenheter i landet och nyetablering måste ”underlättas”. Bland 
annat kan detta realiseras genom att andra intressen, som redan är etablerade i ett visst 
område, i högre grad accepterar en viss påverkan från vågkraftanläggningar och anpassar sig 
därefter. Genom att ändra utgångspunkten för vågkraftetablering till ”gula eller orange” 
områden och genom att tillåta att inverkan från vågkraftanläggningar på två intressegrupper 
skulle större områden till havs vara tillgängliga för framtida energiproduktion från vågkraft, 
vilket studiens resultat också visade.  

7.2.4.2 Analys i två steg istället för tre? 
Ett alternativ till att utföra en analys i tre steg är att endast genomföra de två första stegen av 
analysen, på så sätt att ”de teoretiskt möjliga områdena” identifieras. Den information som 
framtagits om intresseområdena, via den kvantitativa och kvalitativa analysen, kan då istället 
användas som beslutsunderlag och för att genomföra miljökonsekvensbeskrivningar (se 
Bilaga 4, ”identify tool”, för ett förslag på hur man på ett enkelt sätt kan få information om 
samtliga allmänna intressen som existerar inom ett område). På så sätt blir det lättare att väga 
ekonomiska och allmänna intressen mot varandra i varje enskilt fall, eftersom områden med 
goda fysiska förutsättningar som är belägna inom vissa intresseområden inte automatiskt 
utesluts på det sätt som kan ske då trestegsanalysen tillämpas. En bedömning kan då istället 
utföras om ett specifikt områdes fysiska förutsättningar och totalekonomi är så goda att det 
kan anses vara motiverat med en större påverkan på allmänhetens intressen.  
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7.3 Om resultaten  

7.3.1 Resultatens kvalitet 
Som konstaterats i de båda tidigare avsnitten styrs resultaten till stor del av indata och av 
metoden. Eftersom de data som använts i studien uppvisar en del brister och eftersom även 
den tillämpade metoden innebär att en del antaganden och generaliseringar görs, kommer 
resultaten av analyserna vara osäkra. Resultaten i denna studie skall därför främst ses som ett 
sätt att tillämpa metoden och inte som fakta om de reella förutsättningarna för 
vågkraftetablering. Innan metoden och resultaten kan och bör användas i en faktisk 
lokaliseringsstudie måste en del förbättringar genomföras, som beskrivs närmare i kapitel 8.   
 
Trots att resultaten inte kan anses vara exakta ger de ändå en indikation om vilka områden 
som kan tänkas vara intressanta och lämpliga för vågkraftetablering samt vilka möjligheter 
och problem som kan antas uppstå inom dessa områden. I de följande avsnitten diskuteras 
resultaten kortfattat.  

7.3.2 Vad visar resultaten? 
För det första visar resultaten att relativt stora arealer, i havsområdet utanför Bohuskusten, i 
teorin skulle vara mest intressanta för anläggning av större vågkraftparker, utifrån de fysiska 
kriterier som uppsatts. Frågan är då om det verkligen är troligt att ”de teoretiskt intressanta 
områdena” är såpass stora. Det skulle i sådana fall tala till vågkraftens fördel. Detta resultat 
kan dock bygga på såväl felaktiga antaganden som otillräcklig data. Som redan har 
konstaterats är osäkerheten om kvaliteten på data för de fysiska förutsättningarna påtaglig. 
Framförallt gäller denna osäkerhet data om vågenergin, liksom de antaganden som gjorts vad 
gäller vågenergins tillåtna minimivärde för att ett område skall bedömas som ekonomiskt 
attraktivt. I grundfallet bedömdes så gott som hela Bohuskusten, med undantag för de 
områden som var belägna inomskärs eller nära land, som attraktiva utifrån vågenergisynpunkt 
(se Figur 25). Om det är så i verkligheten vet man ännu för lite om.  
 
I denna studie är det till stor del det tillåtna minimidjupet som påverkar vilket avstånd från 
kusten som ”de teoretiskt intressanta områdena” befinner sig (se Figur 25 - Figur 31). ”De 
teoretiskt intressanta områdena” är därför belägna minst tre km ifrån kusten. Detta kan vara 
en fördel för möjligheterna att etablera vågkraftanläggningar eftersom vi tidigare konstaterat 
att många intressen är koncentrerade till kustområdet liksom att de flesta ”röda områden” är 
belägna där och att det kan vara lättare att få tillstånd till en vågkraftanläggning om den 
placeras i ett område längre ut till havs. Å andra sidan är fiskeintressena omfattande även 
längre från kusten, men antagligen kommer yrkesfisket att påverkas oavsett var man placerar 
vågkraftanläggningar.  
 
Då de fysiska hindren beaktats reduceras de intressanta områdena relativt marginellt, men 
däremot sker en påtaglig reduktion av områdenas arealer då hänsyn även tas till de allmänna 
intressena. Som konstaterats reduceras områdenas storlek med ungefär 95 %. Detta resultat 
visar tydligt att de allmänna intressena innefattar stora arealer i studieområdet och att det 
endast är inom relativt få och små arealer som vågkraft bedöms vara möjlig, då stor hänsyn 
tas till allmänhetens intressen. Resultaten visade också att större områden är tillgängliga för 
vågkraftetablering om även orange områden och områden med upp till två intressegrupper 
anses vara tillåtna. Detta resultat visar på behovet av att djupare studera vågkraftens 
”samhällsnytta” och på vilken sätt möjligheterna till energiproduktion från 
vågkraftanläggningar skall vägas mot andra intressen i samhället.  
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8 Rekommendationer för framtiden 
 
Den metod som utarbetats inom ramen för detta examensarbete är ett första förslag på hur 
lokaliseringsprocessen för vågkraftanläggningar kan genomföras. Om metodiken i framtiden 
skall användas i verkliga fall bör både metoden och de indata som används utvecklas och 
förbättras. I detta kapitel ges förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra 
metoden och tillförlitligheten hos de erhållna resultaten. Avslutningsvis ges ett par förslag på 
hur en eventuell framtida utbyggnad av vågkraften i svenska farvatten skulle kunna 
underlättas. 

8.1 Utveckla och förbättra metoden 

8.1.1 Förbättra identifieringen av intressanta områden 
8.1.1.1 Utgå från totalekonomin 
Som konstaterades i kapitel 7.2 är det många parametrar som inverkar på en 
vågkraftanläggnings totalekonomi.  För att kunna identifiera områden som är intressanta för 
vågkraftparker samt värdera deras relativa lämplighet i ekonomiska termer bör en 
sammanvägd bedömning av parametrarna utföras. Mer komplexa analyser kan genomföras 
med hjälp av GIS och tilläggsmodulen spatial analyst. Varje förutsättning delas då upp i 
mindre grupper (exempelvis i olika djupintervall eller i grupperna hård- och mjukbotten) och 
betygssätts. Betygsättningen baseras på vilken kostnad varje grupp kommer att medföra. 
Därefter bedöms vilken relevans varje förutsättning har för totalekonomin. Slutligen 
genomförs en viktning av samtliga förutsättningar och de grupper de delats upp i. Resultatet 
av dessa analyser är ett nytt dataraster där de olika områdenas sammanlagda ekonomiska 
värde illustreras. Detta ger information om vilka områden som utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv är mer lämpade än andra [66].  
 
En förutsättning för att kunna utföra denna typ av värdering och viktning är dock att 
kunskaper om de olika förutsättningarnas relevans och påverkan på totalekonomin finns. I 
dagsläget finns inte tillräckligt med erfarenhet för att kunna utföra dessa bedömningar, annat 
än översiktligt, men i framtiden skulle denna metodik kunna vara till stor hjälp för att värdera 
områdens ekonomiska lämplighet för vågkraftetablering.  
 
Förutom för att bedöma olika områdens relativa lämplighet kan dessa analyser även vara till 
hjälp för att beräkna vågkraftparkers totalekonomi, i absoluta mått mätt, vilket kan ligga till 
grund för investeringsbeslut.  

8.1.1.2 Bättre mått för vågresursen 
Medelenergiflödet i vågorna, uttryckt i kW/m kan användas för vägledning för att identifiera 
områden med goda energiresurser. För att kunna utföra beräkningar om den totala mängden 
energi som kan alstras av en vågkraftanläggning i ett visst område behövs dock mer 
detaljerad information om vågförhållandena och om hur de varierar över året [13]. Om denna 
information redovisades i GIS-format skulle möjligheterna att identifiera intressanta områden 
förbättras ytterligare.  
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8.1.1.3 Optimera kabeldragningen 
Det finns även möjligheter att använda GIS för att planera hur kabeldragningen mellan en 
viss vågkraftpark och en viss nätanslutningspunkt kan optimeras. Man genomför då, på 
samma sätt som nämndes i avsnitt 8.1.1.1, en värdering och viktning av olika parametrars 
relevans och GIS-programmet kan därefter beräkna var kabeln skall dras för att den totala 
kostnaden skall bli lägsta möjliga.  

8.1.2 Förbättra värderingen av intresseområden 
Den kvalitativa bedömningen av områden av intresse för allmänheten bör utföras på lokal 
nivå eftersom generella bedömningar, där varje typ av intresseområde färgkodas i samma 
färg, kan leda till missvisande resultat. Noggrannare studier av vågkraftanläggningars lokala 
påverkan på olika samhällsintressen bör genomföras, förslagsvis i samarbete med kommuner, 
myndigheter och intresseorganisationer, vars kunskaper och synpunkter är värdefulla för att 
förbättra värderingens kvalitet. Värderingens kvalitet kommer successivt att höjas i takt med 
att kunskapsunderlaget förbättras och tillståndsprocesser genomförs i verkligheten. 
Osäkerheten runt vissa intresseområdens geografiska gränser bör också utredas närmare, 
exempelvis de gränser som gäller för riksintresseområdena enligt MB kapitel fyra, eller för 
militära sjöövningsområden. 

8.2 Förbättra databasen och utvidga dess användningsområden 

8.2.1 Komplettera med saknad information samt med information av 
högre kvalitet   
För att studiens resultat skall hålla en hög kvalitet måste, förutom förbättringar av metodiken, 
även mer detaljerad information införskaffas. Främst gäller detta för geografisk data om de 
fysiska förutsättningarna som ligger till grund för utpekandet av ”teoretiskt intressanta 
områden”, men även för data som beskriver biologiska och ekologiska förhållanden liksom 
kartläggningar av fysiska hinder såsom skeppsvrak.  
 
Vågdata: Först och främst behövs bättre data över vågklimatet i området, som beskriver 
vågornas energi- eller effektinnehåll. Vågdata behövs för att identifiera ”teoretiskt intressanta 
områden” men även för att utföra kostnadsberäkningar för olika områden. Vågdata, baserat 
på hindcastingmodeller, kan exempelvis beställas från privata företag eller från SMHI.  
 
Djupdata: Mer högupplöst djupdata behöver beställas från Sjöfartsverket alternativt från 
privata sjömätningsföretag (tillstånd från militären krävs i båda fall). Förutom att visa var 
djupförhållandena är goda, kan även lutningen beräknas mer detaljerat med dessa data. 
 
Bottenstruktur: SGU besitter mer detaljerad data över bottensediment baserad på mer 
noggranna kartläggningar än den som använts i detta arbete.  Även privata företag utför 
denna typ av kartläggning. 
 
Isutbredning: bättre kartläggning av isens omfattning och period för dess utbredning skulle 
behövas för att i möjligaste mån undvika isproblematiken. Data för en rad olika punkter 
tillhandahålls av SMHI, dock ej i GIS-format. 
 
Elnät: Nätanalyser behöver genomföras och möjliga anslutningspunkter identifieras samt 
läggas in som GIS-data. Utifrån denna information (samt information om bottensediment) 
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kan kabeldragningen mellan olika parker och anslutningspunkter studeras och 
kostnadsberäkningar genomföras.  
 
Enskilda intressen: Enskilda och mindre intresseorganisationers intresseområden har i denna 
studie inte behandlats, men i framtiden kan geografisk information om deras intresseområden 
också integreras i databasen och i metoden. 

8.2.2 Databasen och informationens användningsområden 
8.2.2.1 Uppdatering av data 
För att databasen och resultaten skall hålla en hög kvalitet, måste indata förbättras 
kvalitetsmässigt och fortlöpande uppdateras så att data alltid är aktuell. Denna uppdatering 
kan förslagsvis underlättas genom att data och metadata redovisas systematiskt och bland 
annat datas aktualitet och ursprung redovisas, liksom kontaktpersoner som tillhandahåller 
informationen. Genom att hålla kontinuerlig kontakt med olika ”dataleverantörer” såsom 
myndigheter och företag ökar chanserna att kontinuerligt införskaffa uppdaterad information.  

8.2.2.2 Databasens struktur 
Hantering av stora mängder data är tidskrävande och det är viktigt att upprätta en logisk 
struktur på databasen och upprätthålla denna i takt med att ny data tillförs. En bättre struktur 
på databas än den som upprättats i detta examensarbete är att rekommendera eftersom en del 
problem under arbetets gång uppkommit, pga. att databasen inte varit tillräckligt 
användarvänlig.  

8.2.2.3 Utvidgning av databasen och användningsområdet för systemet 
Det finns många möjligheter att använda databasen och GIS-verktygen till andra frågor än de 
som rör lokalisering. Databasen kan utökas med ytterligare information och vara ett 
hjälpmedel vid tillståndsprocesser, miljökonsekvensbeskrivningar, projektering och drift av 
vågkraftanläggningar. GIS-verktygen och metodiken kan även vara användbar för att utföra 
mer detaljerade potentialberäkningar.   

8.3 Nationell satsning på vågkraft? 
Om vågkraft bedöms vara en energikälla värd att satsa på i större skala i Sverige, bör 
vågkraftutbyggnaden underlättas. För det första måste lagstiftningen inkludera 
vågkraftanläggningar, vilka idag inte omnämns i t.ex. Miljöbalken. Genom förbättrade 
planeringsunderlag ifrån myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan också installation av 
vågkraftanläggningar underlättas. En utnämning av riksintresseområden för vågkraft skulle 
också höja vågkraftens status som en verksamhet av nationellt intresse och skulle underlätta 
möjligheterna att erhålla tillstånd för anläggningar.  
. 



Slutsatser 

80 

9 Slutsatser 

9.1 Lokaliseringsaspekter 
Kartläggningen har visat att det finns ett stort antal parametrar som påverkar val av 
etableringsplats för vågkraftanläggningar. Såväl tekniska, ekonomiska, miljömässiga, 
socioekonomiska och juridiska parametrar har betydelse i lokaliseringsfrågan som måste 
betraktas ur ett brett perspektiv där olika intressen vägs mot varandra. 

9.2 Metoden  
Den metod som utarbetats och applicerats i detta examensarbete är ett bra verktyg för att på 
ett systematiskt och relativt enkelt sätt få en översiktlig bild över geografiska områden som är 
lämpliga för vågkraftetablering.  
 
I sin nuvarande form är metoden något oflexibel och bygger på en del förenklingar och 
generaliseringar. De svagheter som metoden uppvisar gäller framförallt 

• identifieringen av områden som ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv är lämpliga 
• tillvägagångssättet för att identifiera områden som med hänsyn till nyttjande- och 

bevarandeintressen bedöms som lämpliga.  
 
Innan metoden används i verkliga lokaliseringsfrågor bör den utvecklas så att den på ett 
bättre sätt speglar verkligheten. Analyserna bör bli mer komplext uppbyggda och hänsyn bör 
tas till varje fysisk förutsättnings påverkan på en vågkraftparks totala ekonomi istället för att 
via kriterier bedöma varje förutsättning för sig. En ekonomisk värdering av olika områdens 
relativa lämplighet bör också utföras. Vid värdering av de allmänna intresseområdena bör 
metoden i högre grad utgå från lokala förhållanden istället för från generella förutsättningar. 
För att möjliggöra detta bör de lokala förutsättningarna kartläggas och värderingen utföras i 
samarbete med expertis från myndigheter och intresseorganisationer. 
 
Metoden kan utan problem användas för att studera lokaliseringsfrågan i andra områden och 
för andra vågkrafttekniker på liknande sätt som genomförts i fallstudien i detta 
examensarbete. Information om vågkrafttekniken och det geografiska området måste då 
sammanställas och GIS-data för det aktuella området behöver samlas in och bearbetas och 
kriterier och värderingar måste genomföras på nytt.   

9.3 Arbetsverktyget GIS samt GIS-data 
För att tillämpa metoden har arbetsverktyget geografiska informationssystem (GIS) använts, 
vilket är ett bra verktyg för att finna lämpliga lokaliseringsplatser. Användningen av GIS och 
GIS-data kan i framtiden utökas till andra områden som berör vågkraftanläggningar, förutom 
själva lokaliseringsfrågan. Exempelvis kan optimering av kabeldragning, 
potentialbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprocesser underlättas 
genom användning av GIS. 
 
För att tillämpa metoden och arbeta i GIS krävs information i digitalt format. Både tillgången 
och kvaliteten på GIS-data varierar, framförallt för de fysiska förhållandena. Orsaken till 
variationen i kvalitet och tillgång är att vissa förutsättningar är ofullständigt kartlagda, att 
införskaffandet av data innebär höga kostnader eller att data är sekretessbelagt och därför inte 
kan erhållas. 
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9.4 Resultaten 
Studiens resultat består i kartor där områden som ur olika perspektiv bedöms vara lämpliga 
för vågkraftetablering visas. Områdenas utbredning beror på tillgång på och kvalitet i de 
indata som används, liksom på hur väl de kriterier och värderingar som utförts i studien 
överensstämmer med verkligheten.  Även metodiken att utifrån kriterier och värderingar 
utesluta ”olämpliga” områden påverkar studiens resultat och områdenas utbredning.  
 
Praktisk erfarenhet och detaljerad faktakunskap om hur en vågkraftanläggnings totalekonomi 
i detalj påverkas av olika fysiska förhållanden och om vågkraftanläggningars 
miljökonsekvenser samt inverkan på bevarande- och nyttjandeintressen saknas för 
närvarande. Bristen på faktaunderlag har lett till att många generella antaganden gjorts, vilket 
påverkat exaktheten hos studiens resultat. Även bristande tillgång till geografisk data av 
tillfredsställande kvalitet har påverkat resultaten. På grund av de osäkerheter som nämndes 
ovan bör studiens resultat tolkas med försiktighet. 
 
Utifrån de antaganden och de data som använts i studien har ett stort område, inom det 
studerade området utanför Bohuskusten, identifierats som intressant för 
vågkraftanläggningar. De fysiska hinder som finns i området begränsar endast möjligheterna 
marginellt. Studieområdet omfattas i hög grad av allmänna intressen av olika slag. Närmare 
kusten är antalet intressen högre än längre ut till havs. De intressen som finns inom de 
”teoretiskt möjliga områdena” är framförallt av intressen för totalförsvaret (militära 
sjöövningsområden), för sjöfarten (säkra sjövägar), för yrkesfisket (riksintresseområden, 
trålområden och havet) samt för exploatering (riksintresseområden enligt Miljöbalken 4:3 och 
4:4). Då utpekandet av lämpliga områden även bygger på hänsynstagande till de allmänna 
intressena begränsas områdenas storlek i hög grad och endast 4% av ”de teoretiskt intressanta 
områdenas” arealer återstår.   
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Att utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv studera placeringen av vågkraftanläggningar har 
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för att du på många sätt har fungerat som en mentor och gett mig råd och tips om det mesta. 
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universitet, för många värdefulla samtal och diskussioner och för att jag fått möjlighet att ta 
del av den forskning som bedrivs och den inspirerande miljö som råder vid avdelningen.  
 
Alla personer verksamma vid Avdelningen för ellära och åskforskning, för roliga och 
intressanta diskussioner, för hjälp då datorn krånglat och för att jag kunnat vända mig till er 
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Alla hjälpsamma personer vid myndigheter, länsstyrelser och intresseorganisationer som har 
försett mig med faktamaterial och GIS-data och som ställt upp med sin tid, sin kunskap och 
sina reflektioner. 
 
Urban Henfridsson och övriga personer inom Vågkraftgruppen vid Vattenfall Research and 
Development för inspirerande möten och för ett gott samarbete.  
 
Alla anställda vid PDM och PDT, på Vattenfalls kontor i Råcksta, för att ni bidragit till att 
göra min tid på Vattenfall Elproduktion så trevlig och för gott fikabröd. 
 
Hanna Paradis, Niclas Broman, Magnus Brandberg och Karin Lindfors för värdefulla samtal, 
för de synpunkter och tips om arbetet ni gett mig och för er hjälp i alla möjliga praktiska 
frågor.  
 
Slutligen vill jag tacka mina nära och kära som gjort det möjligt för mig att stå där jag är 
idag, ni vet vilka ni är. 
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Bilaga 1. Isutbredning i svenska farvatten 
 

 

  
Figur 38. Genomsnittlig isutbredning under lindriga, normala respektive svåra vintrar 
 

 

Bildkälla: http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/isutbredning.pdf (2006-10-15) 
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Bilaga 2. AIS-bild Bohuskusten 
 

 
Figur 39. Figuren visar de sjötrafikmönster som uppstår utanför Bohuskusten. Figuren baseras på AIS-
information från internationella och större nationella fartyg, insamlad under ett par dygn i september 
2006. Varje enskild blå linje visar ett visst fartygs färd i havsområdet. Den röda streckade linjen visar 
gränsen för Sveriges ekonomiska zon. 

 

Bildkälla: Renée Modigh, Sjöfartsverket 
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Bilaga 3. Datakällor och metadata 
 
Inledningsvis presenteras samtliga datakällor. De data som beskriver vissa fysiska 
förutsättningar beskrivs därefter mer i detalj. 

Datakällor 

Grundkarta 

Data Källa Tillgänglig via 

Sveriges landområden och öar Naturvårdsverket SAKU-DVD [105] 

Svensk ekonomisk zon Sjöfartsverket Renée Modigh 

Sveriges territorialhav Sjöfartsverket Renée Modigh 

Tätorter Lantmäteriet Översiktskartan 

Territorialgräns Lantmäteriet Översiktskartan 

Riksgräns Lantmäteriet Översiktskartan 

Fysiska förutsättningar 

Data Källa Tillgänglig via 

Vågexponeringsgrad Martin Isæus, NIVA [69] SAKU-DVD [105] 

Djupdata Naturvårdsverket, SMHI, 
Sjöfartsverket SAKU-DVD [105] 

Bottenlutning  Databearbetning av djupdata 
via funktionen SLOPE 

Bottensediment Cato, Ingemar et al. (SGU) 
[74]  SAKU-DVD [105] 

Stam- och regionnät Lantmäteriet Översiktskartan 
Databearbetning: 

1) editering av tänkt landlinje 
Avstånd till land  

2) beräkning av avstånd från 
landlinjen via funktionen 
DISTANCE 

Möjliga nätanslutningspunkter 
Norra Bohuslän Urban Axelsson, Vattenfall Digitalisering 



Bilaga 3 

98 

Goda anslutningsmöjligheter, 
Stenungsund Svenska kraftnät http://www.gis.lst.se/vind/ 

Fysiska hinder 

Data Källa Tillgänglig via 

Minområden, dumpningsområden 
för krigsmateriel Sjöfartsverket Digitala sjökortet 

Minlinjer Fjärde sjöstridsflottiljen, 
Försvarsmakten Roger Edfors 

Skeppsvrak Sjöfartsverket Digitala sjökortet nr 93 
Kablar Sjöfartsverket Digitala sjökortet nr 93 

Allmänna intressen 

Data Källa Tillgänglig via 

Natur  
Natura 2000-områden Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Riksintresseområden naturvård Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Riksintresseområden fisklek Fiskeriverket http://gis.lst.se/lstgis/lstsverige/
Djur- och växtskyddsområden Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Ramsarområden Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Naturreservat Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Kosterhavets nationalpark  
(prel. gränser) 

Västra Götalands läns 
länsstyrelse Marie Eriksson 

Strandskyddsområden Västra Götalands läns 
länsstyrelse Marie Eriksson 

      
Exploatering/Områdets karaktär 
”Värdekärnor” Riksantikvarieämbetet http://www.gis.lst.se/vind/ 

Riksintresseområde ”obruten kust” 
(MB 4:3)  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 

Riksintresseområde 
”högexploaterad kust” (MB 4:4)  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 

Riksintresseområde enligt MB 3:2  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Riksintresse kulturminnesvård  
(MB 3:6)  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 

     
Sjöfart 
Allmänna och övriga farleder Sjöfartsverket Renée Modigh 
Säkra sjövägar Sjöfartsverket Renée Modigh 
      
Totalförsvar 
Sjöövningsområden Sjöfartsverket Digitala sjökortet nr 93 
Skjutområden Lantmäteriet Översiktskartan 
Skyddsområden Lantmäteriet Översiktskartan 
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Yrkesfiske 
Riksintresseområden yrkesfiske -
fångstområde Fiskeriverket http://gis.lst.se/lstgis/lstsverige/

Trålområden Fiskeriverket [100] Digitalisering 
Trålgräns Fiskeriverket [100] Digitalisering 
Hav innanför trålgränsen   Databearbetning 
Hav utanför trålgränsen   Databearbetning 
      
Turism, friluftsliv, rekreation 
Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 
Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 
4:2)  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 

      
Vindkraft 
Riksintresse energiproduktion (MB 
3:8)  Länsstyrelserna http://www.gis.lst.se/lstgis/ 

 

Beskrivning av data för de fysiska förutsättningarna 

Vågexponering 
Vågexponeringsgraden har stor påverkan på sammansättningen av den lokala flora och 
faunan i ett område och för att kunna identifiera och analysera olika livsmiljöer i 
kustområden har en modell för vågexponering tagits fram vid Botaniska institutionen vid 
Stockholms Universitet. Denna modell kallas simplified wave model (SWM) och har använts 
för att ta fram den information om vågklimat som används i detta examensarbete [69]. 
 
Simplified wave model är en hindcastmodell med vilken den s.k. vågexponeringsgraden 
beräknas genom att multiplicera medelvinden med stryklängden i 16 riktningar och sedan 
addera dessa värden, enligt formeln: 
 
 
 
 
 
där ESWM är exponeringsvärdet i varje gridcell, Fi är stryklängd (m) i varje riktning och Wi är 
medelvinden (m/s) i motsvarande riktning. Vågexponeringen uttrycks således i enheten m2/s 
 
För att efterlikna vågornas refraktions- och diffraktionsmönster har en spridningseffekt också 
använts och den maximala stryklängden har satts till 500 km. På uppdrag av 
Naturvårdsverket har vågexponeringen i samtliga Sveriges län beräknats med metoden. 
Medelvinden under en 10-årsperiod, för en kustvindstation per län, har använts som indata i 
modellen, se Figur 40. Beräkningarna har utförts med programvaran WaveImpact 1.0 och 
levereras som länsvisa raster med upplösningen 25 m och kontinuerliga 
vågexponeringsvärden [69][105]. I modellen beräknas dock inte hur havsdjupet påverkar 
vågornas energi och inte heller dyningarnas energitillskott. En uppdaterad version av 
modellen är dock under utveckling, där djupets effekter även tas med i beräkningarna [142] .  
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Eftersom endast vågexponeringsmåttet, uttryckt i enheten m2/s, i sig inte avslöjar något om 
vågförhållanden i ett område har en gruppering av värdena i 7 klasser genomförts. Dessa 
exponeringsklasser syftar till att återspegla hur exponeringsgrad använde i aktuella 
europeiska habitatklassificeringssystem (EUNIS). Klassindelningen bör dock ses som 
preliminär [105]. 
 

Värden (m2/s) Klass 

1 – 1 200 Ultra skyddat 
1 200 – 4 000 Extremt skyddat 
4 000 – 10 000 Mycket skyddat 
10 000 – 100 000 Skyddat 
100 000 – 500 000 Moderat exponerat 
500 000 – 1 000 000 Exponerat 
1 000 000 – 5 000 000 Mycket exponerat 
 
 

 
Figur 40. Exponeringsberäkningar för Sveriges kustområden, redovisade i länsvisa raster. 
Figuren till höger visar vilka kustvindstationer som använts för respektive län.  

 

Bildkälla: Naturvårdsverket (2006) Sammanställning och analys av kustnära undervattensmiljö, 
Rapport 5591 
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Djupdata 
Den djupinformation som används i detta examensarbete har framtagits av Naturvårdsverket 
inom ramen för projektet ”Sammanställning och analys av kustnära undervattensmiljö” [105]. 
Djupdata levereras som ett kontinuerligt raster, med pixelstorleken 25x25 m, som skapats 
utifrån information från sjökortens djuppunkter och kurvor, med hjälp av en djupmodell från 
Svenskt vattenarkiv (SVAR). Den djupinformation som erhålls via sjökorten återges exakt i 
modellen, medan de områden mellan dessa punkter som saknar information interpoleras 
linjärt. Tillförlitligheten på djupinformationen varierar mycket, speciellt i områden där 
djupinformationen från sjökorten är gles och interpolationerna därför är mindre exakta [105].  
 

Bottenlutning 
Information om lutningen har framtagits genom att använda rasterdata om djupförhållanden 
som indata och bearbeta denna med hjälp av ArcGIS funktionen SLOPE. Ett nytt dataraster 
erhålls då. Eftersom upplösningen för djupdata är hela 25x25 m kommer beräkningen av 
bottenlutningen visa en mycket lägre lutning än vad den verkliga lutningen är. 
Lutningsskiktet visar också framförallt lutningen inom mycket branta områden, pga. att 
djupkurvorna där är täta [105]. 
 

Bottensediment 
De GIS-data om bottensediment som använts redovisar förekomsten och utbredningen av de 
olika naturtyperna hårdbotten, sandbankar samt övriga bottnar. Till hårdbotten räknas bottnar 
bestående av morän, block och massivt berg. Sandbankar har endast kartlagts på vattendjup 
grundare än 30 m och redovisas i kategorin sand. Till övriga bottnar räknas bottnar bestående 
av lera och silt och, vid djup överstigande 30 m, även sand. GIS-datan bygger på SGU’s 
kartläggning från 2003 [75] 
 
Svenskt havsbottenområde är generellt sett lite kartlagt och endast knappa 20 % av bottnarna 
omfattas av heltäckande kartläggning. Datas tillförlitlighet varierar därför. Havsbotten 
utanför Bohuskusten är lokalt kartlagt inom det havsområde som tillhör Kattegatt medan 
informationen om Skagerraks bottenbeskaffenhet bygger på nationella modeller med sämre 
tillförlitlighet [75]. 
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Bilaga 4. Bearbetning av data i GIS 
Allmänt 
Det första steget i arbetet är att definiera gränserna för det område man vill studera närmare, 
studieområdet. En fyrkantig polygon som täcker in det studerade området skapas därefter 
genom att välja draw a rectangle och sedan välja xtoolspro-> convert graphics to shapes. 
Filen har jag kallat studieområdet.shp.  
 
Därefter väljer man ut vilka datafiler som skall användas till analysen. Ursprungsfilerna får 
ligga kvar i mappen ”indata” men de data man valt ut kopieras och lagras i en egen mapp som 
t.ex. kan heta bearbetade data.  
 
Därefter bearbetas filerna på så sätt att analyser sedan kan genomföras:  
I de fall endast linjer begränsar ytområden skapas polygoner som istället täcker områdenas 
yta helt (en nödvändighet för att kunna utföra overlay-analysen nedan) genom att välja Xtools 
Pro  Feature conversions  make one polygon from polylines.  
 
Samtliga vektorfiler ”klipps” sedan så att endast den information som finns innanför det 
definierade studieområdet kommer med (ibland innehåller nämligen filerna data för hela 
Sverige och det blir väldigt tungt och onödigt att ha med mer information än nödvändigt) 
Filerna klipper man med ET Wizard genom att välja geoprocessing  clip. Som ”layer to 
clip with” väljer studieområdet.shp. (Vissa typer av filer går det inte så bra att klippa, men då 
kan man gå in och editera data ”manuellt” istället, via editor) 
 
Rasterfilerna klipps genom att välja arctoolbox  spatial analyst tools  extraction  
extract by mask och använda studieområdet.shp som mask.  

 

Fysiska förutsättningar (rasterdata)  
De geografisk information som i denna studie används för att identifiera ”de teoretiskt 
intressanta områdena” är: 

• Havsdjup 
• Bottenlutning 
• Vågenergi 
• Avstånd till land 

 
Vågenergi, havsdjup, finns det redan geografisk information om, i rasterformat, men 
information om bottenlutning och avstånd till land måste skapas.  

Bottenlutning 
Information om bottenlutning skapas genom att bearbeta djuprastret med spatial analyst  
surface analys  slope. Ett nytt lutningsraster skapas då. 

Avstånd till land 
För att kunna beräkna avståndet till land skapas först en linje som visar var ”land” börjar. I 
denna studie definieras land som fastland eller som de stora öarna Orust, Tjörn och Hisingen 
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som finns i området och en kustlinje skapas som går på utsidan dessa öar (draw a line och 
sedan xtoolspro-> convert graphics to shape). Därefter beräknas avståndet från denna linje 
med hjälp av spatial analyst   distance  straight line. Resultatet är ett nytt raster. (På 
samma sätt kan även avstånd från möjliga nätanslutningspunkter beräknas)  

Omklassning grundfall  [66] 
Rasterdata är uppbyggt av celler av en viss storlek och i varje cell finns information i form av 
ett värde eller att attribut. Genom att genomföra en omklassning av dessa värden med hjälp 
av spatial analyst  reclassify kan de värden som ligger utanför de uppsatta kriterierna 
uteslutas och de värden som tillhör de uppsatta kriterierna inkluderas. Reclassify har använts 
på samtliga rasterdata ovan. De värden som inte faller inom de uppsatta kriterierna har 
omklassats till NoData och de värden som faller inom de uppsatta kriterierna har omklassats 
till värdet 1. Nya rasterdata har då erhållits.  
 
Havsdjup  
Indata: djup_hav Omklassad data:  djup_hav_rcl 
0- -30 NoData 
-30 - -100 1 
-100 - -254 NoData 
NoData NoData 
  
Lutning  
Indata: slope_hav Omklassad data:  slope_rcl 
0-3 1 
3-60 NoData 
NoData NoData 
  
Vågexponering  
Indata: o_exp Omklassad data:  o_exp_rcl 
0 - 500 000 NoData 
500 000 - 1 207 429 1 
NoData NoData 
  
Avstånd  
Indata: distance_kust Omklassad data:  distance_rcl 
0 - 20 000 1 
20 000 - 100 000 NoData 
NoData NoData 

Beräkning 
Med hjälp av spatial analyst  raster calculator har de områden som uppfyller samtliga de 
uppställda kriterierna tagits fram. I raster calculator genomförs en multiplikation av de 
rasterfiler som används som indata och de nya rasterdata lagras som filen Teo_inr_omr.shp. 
Genom att i varje cell multiplicera cellvärdet hos alla de indata som finns kommer resultatet 
att bli 1 endast då samtliga rasterfiler har värdet 1 i just denna cell. Övriga celler klassas som 
NoData och redovisas inte. På så sätt har ”de teoretiskt intressanta områdena” identifierats. 
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Teo_inr_omr: slope_rcl.shp x distance_rcl.shp x djup_hav_rcl.shp x o_exp_rcl.shp 

Omklassning optimeringsfall 
Havsdjup  
Indata: djup_hav Omklassad data:  djup_hav_rcl2 
0- -50 NoData 
-50 - -80 1 
-80 - -154 NoData 
NoData NoData 
  
Vågexponering  
Indata: o_exp Omklassad data:  o_exp_rcl2 
0-900 000 NoData 
900 000- 1 207 429 1 
NoData NoData 
 
Topt_inr_omr: slope_rcl.shp x distance_rcl.shp x djup_hav_rcl2.shp x o_exp_rcl2.shp 
 
Detta område har därefter konverterats till vektorformat (spatial analyst  convert  raster 
to features) och döpts till teo_inr_omr.shp. Arean på området kan beräknas genom att 
konvertera rasterdata till vektorformat och därefter lägga till ett fält (double) vid namn Area 
och genom att högerklicka och markera calcualate value beräkna arean för områdena (se 
”help” för information om hur area-ekvationen skall byggas upp).  

 

Fysiska hinder  och intresseområden (vektordata) 
Buffertzoner läggs in för vissa intresseområden och fysiska hinder (Arctoolbox  analysis 
tools  proximity  buffer).   
 
För varje intresseområde/fysiskt hinder (inklusive buffertområde i förekommande fall) har 
först all attributdata tagits bort för att det inte skall bli för mycket data (ArcGIS-högerklick på 
lagret: convert features to graphics (på så sätt följer de geografiska områdena med, men inte 
attributdata) därefter väljs xtoolspro-> convert graphics to shapes. Den lilla boxen ”add ID 
field” klickas inte i, däremot klickar man i ”add text field” och anger där en förkortning av 
intresseområdets/det fysiska hindrets namn (exempelvis RI36_natur) eftersom det maximala 
antalet bokstäver som får anges är 12.  
 
Därefter skall namnet på intresseområdet/fysiska hindret (exempelvis Riksintresse yrkesfiske, 
farled med 500 m buffertavstånd) föras in i de nya filerna så att man senare lätt skall kunna 
identifiera vilket intresseområde/hinder det gäller. Namnet på området läggs till i det nya 
textfältet genom att välja Options  find and replace  replace och sedan editor  start 
editing och i replace with fältet skriva namnet och därefter välja replace all och slutligen 
trycka stop editing och save edits.  
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Fysiska hinder 
Alla fysiska hinder sammanfogas därefter till en enda fil (arctoolbox  analysis tools  
overlay  union). Denna fil slås ihop med studieområdet.shp (union) och de delar av det nya 
området som inte innehåller fysiska hinder väljs ut (select features) och informationen 
exporteras till en ny fil (export data) (fysiskahinder_mask.shp). Denna mask används för att 
klippa det teoretisk intressanta området så att ”de teoretiskt möjliga områdena” erhålls. Detta 
utförs genom verktyget arctoolbox  spatial analyst tools  extraction  extract by mask. 

Intresseområden 

Kvantitativ databearbetning 
Alla områden som tillhör en viss intressegrupp sammanfogas därefter till en fil (arctoolbox 

 analysis tools  overlay  union) Filen ges intressegruppens namn t.ex. Sjöfart. Därefter 
har ett fält för intressegruppen lagts till (add field (short integer)) med fältnamnet: 
I_namnpåintressegruppen, (t.ex. I_sjöfart, I_natur) Detta fält ges värdet 1 för alla områden i 
filen genom att göra på samma sätt som ovan (options  find and replace etc.) 
 
De olika intressegruppers-filerna har därefter sammanfogats (arctoolbox  analysis tools  
overlay  union ) till ett enda fil.  Värdet i fältet I_namn kommer då automatiskt bli 0 för de 
fall det inte redan är definierat som 1. I den nya stora filen lägger man sedan till ett fält (add 
field (short integer)) med namnet I_total. Genom att högerklicka på fältnamnet och välja 
calculate values och därefter klicka i I_total= I_fiske+I-
sjöfart+I_natur+I_miljö+I_vind+I_försvar+I_t_o_r kommer antalet intressegrupper att 
adderas.  
 
Man kan sedan visualisera informationen och de olika antalet intressegrupper genom att välja 
layer properties  symbology  categories  unique values och markera I_total i value 
field.  
 
För att kunna utföra analyser med data behöver dock ytterligare databearbetning ske.  I nästa 
steg väljer man ut alla områden som har 1 intressegrupp genom att välja select by 
attributes  I_total =1 och sedan exportera dessa data till en egen fil (högerklick  data  
export data) som man t.ex. döper till 1_intressegrupp. Sedan upprepar man proceduren med 
2, 3, 4 etc. intressegrupper. Slå även ihop intresseområden som har 1 eller 2 intressegrupper 
(arctoolbox  analysis tools  overlay  union) och döp till 12_intressegrupper och gör 
likadant med 1, 2, 3 intressegrupper (123_intressegrupper) etc. och skapa sedan masker på 
samma sätt som ovan (12_mask, 123_mask etc.)  

Kvalitativ databearbetning 
För att utföra den kvalitativa analysen skapar man en shapefil för varje ”färg” genom att välja 
arctoolbox  analysis tools  overlay  union och slå ihop samtliga filer för 
intresseområden som klassats röda, orange respektive gula. För att visualisera resultaten 
lägger man in de nya filerna i ArcMap och lägger den röda filen ovanför den orange som 
hamnar ovanför den gula.   
 
För att utföra dataanalyser behöver dock ytterligare databearbetning genomföras. 
Inledningsvis slås de båda filerna röd.shp och studieområdet.shp samman (via union). 
Därefter väljs de polygoner ut som inte innehåller röda områden (klicka med select features 
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på en plats i polygonen som inte innehåller ett rött område). Slutligen exporteras dessa data 
till en ny fil (röd_mask.shp). På så sätt har en mask skapats som kan användas för att klippa 
ut de delar av ”de teoretiskt möjliga områdena” som inte ligger innanför röda områden. För 
att få skapa en mask som kan användas för att endast klippa ut de delar av ”de teoretiskt 
möjliga områdena” som ligger innanför gula områden, eller färglösa områden skapas 
ytterligare en mask. Den skapas genom att slå ihop röda_områden.shp med 
orange_områden.shp (via union). Den nya masken döps till röd_orange_mask.shp.  

Det praktiskt möjliga området 
Genom att klippa ”de praktiskt intressanta områdena” (arctoolbox  spatial analyst tools  
extraction  extract by mask) med röd_orange_mask.shp återstår de intressanta områden 
som befinner sig inom ”gula områden”. Därefter studeras antalet intressegrupper som finns 
inom det intressanta området och med hjälp av någon av maskerna (1_intressegrupp.shp t.ex.) 
klipps det område ut, där lägst antal intressegrupper finns. Resultatet är ”de praktiskt möjliga 
områdena”.  
 
Arean på de olika områdena (”teoretiskt intressant”, ”teoretiskt möjligt”, ”praktiskt möjligt”) 
kan beräknas genom att konvertera rasterdata till vektorformat (spatial analyst  convert  
raster to features)och därefter lägga till ett fält (double) vid namn Area och genom att 
högerklicka och markera calcualate value beräkna arean för områdena. (se ”help” för 
information om hur area-ekvationen skall byggas upp).  

Övrigt: Identify results 
För att på ett snabbt och enkelt sätt få information om vilka intressen (förutom det totala 
antalet som man ju ser med hjälp av färgkodningen) som finns i ett specifikt område kan man 
nyttja verktyget ”identify results” i ArcGIS. Då man pekar på ett specifikt område kommer en 
ruta upp, ”identify results”, som visar attributtabellen för lagret. Om man exempelvis pekar 
på lagret ”samtliga7”, (dvs. det lager som innefattar samtliga intresseområden, definierade 
enligt tabellen ovan) kommer man få en bild som liknar Figur 41 på nästa sida. 
 
Fältnamnen som syns under rubriken ”field” ger en överblick över vilka intresseområden som 
finns inlagda i den stora filen, med hjälp av förkortningsnamn (pga. begränsningar på max 12 
bokstäver i field-rubriken i ArcGIS).  Om det aktuella området innehåller en viss 
intressegrupp syns detta genom att det fullständiga namnet skrivs ut i den högra tabellen, 
under rubriken ”value”. I detta fall har ett område, mitt emellan Strömstad och Grebbestad 
pekats på och man ser i ”identify”-rutan att det finns en rad olika områden av intresse för 
allmänheten, nämligen: ”säkra sjövägar”, ”Natura 200 pSCI”, ”Riksintresse 3:6 friluftsliv” 
och ” Riksintresse 3:6 naturvård”, ”Riksintresse 4:2” och ”Riksintresse 4:3”samt att området 
ligger innanför trålgränsen. De intressen som inte berörs har inget värde i valuekolumnen. 
Varje intressegrupp anges som ”I_intressegruppens namn”, tex. I_sjöfart. Om värdet på 
I_namn anges till 1 innebär detta att intressegruppen berörs. Om värdet istället är 0 betyder 
det att intressegruppen inte finns på den utpekade punkten. Det totala antalet intresseområden 
summeras längst ner i fältet I_total. I detta fall är det totala antalet intressegrupper 5, 
nämligen sjöfart, natur, turism och rekreation, fiske, miljö/exploatering. 
 
På samma sätt kan Identify tool användas för att erhålla mer information om vilka specifika 
intressen som finns inom de olika färgkodade områdena (röd.shp etc.).  
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Figur 41. ”Skärmdump” som visar hur det ser ut  i ArcMap då man använder ”identify”. 
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Bilaga 5. Färgkodning av intresseområden.  
GIS-data för intresseområden, som presenterades i kapitel 5, färgkodade enligt värderingen 
som utfördes i kapitel 4 och som sammanställs i Tabell 1. 
 

 
Figur 42. Natur 

 
Figur 43. Exploatering 

 
Figur 44. Sjöfart 

 
Figur 45. Totalförsvar 

 
 



Bilaga 5 

110 

 
 
 
 

 
Figur 46. Fiske 

 

 
Figur 47. Friluftsliv, turism och rekreation 

 

 
Figur 48. Vind 
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